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OF Nº 66/2005-GSFBEZ

Brasília, 12 de maio de 2005

Exmo Sr.
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar que conste 

da Ata da Sessão de hoje, 12-5-05, a minha presença 
pois não a registrei no painel eletrônico.

Atenciosamente, Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 64 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 455, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 
2005 (nº 266/2004, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Ouro Fino FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ouro 
Fino, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 126, 
de 2005 (nº 1.266, de 2004, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ouro 
Fino FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Ouro Fino, 
Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 126, de 2005, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 126, de 2005, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão à 
Rádio Ouro Fino FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA,  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3ºO ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo. depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER N 456, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Requerimento 
n 1.441, de 2004, do Senador Alvaro Dias, 
que solicita seja encaminhado ao Ministro 
da Fazenda pedido de informações sobre o 
valor das aplicações feitas pelas empresas 
copel, Sanepar e Itaipu Binacional e suas 
respectivas funções no Banco Santos. 

Relator: Senador José Maranhão
Relator Ad Hoc: Senador Leonel Pavan

I – Relatório
É submetido à apreciação desta Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania o Requerimento n 
1.441, de 2004, de autoria do Senador Alvaro Dias.

Pretende-se com o referido requerimento que 
o Ministério da Fazenda preste informações relativas 

ao valor das aplicações feitas pelas empresas Copel, 
Sanepar e Itaipu Binacional, e suas respectivas fun-
dações, no Banco Santos.

Argumenta o Senador Alvaro Dias que, tendo 
em vista a recente intervenção do Banco Central no 
Banco Santos e a suspensão temporária dos resgates 
de fundos de investimentos que por ele eram adminis-
trados, o conhecimento dos valores ora indisponíveis 
e seus possíveis impactos naquelas empresas, bem 
como suas repercussões financeiras para o Estado do 
Paraná, são de suma importância e devem ser dispo-
nibilizados a esta Casa.

II – Análise
Cumpre enfatizar, preliminarmente, que o reque-

rimento em exame vem a esta comissão após seu en-
caminhamento à Mesa Diretora.

Conforme consta de Decisão do Presidente da 
Casa, em 7 de dezembro de 2004, em face da natu-
reza das informações solicitadas, que compreendem 
o montante de recursos aplicações em instituição fi-
nanceira, de forma individualizada, por empresas que 
integram a administração indireta, a matéria foi redis-
tribuída a esta comissão.

Cabe a esta comissão, pois, manifestar-se sobre 
a oportunidade e pertinência de seu envio ao Ministro 
de Estado da Fazenda, face os instrumentos normati-
vos que tratam da matéria.

O Requerimento n 1.441, de 2004, é dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda, atendendo, assim, ao 
que preceitua o § 2 do art. 50 da Constituição Federal, 
que determina que os pedidos de informações devem 
ser dirigidos a ministros de Estado ou a quaisquer ti-
tulares de órgãos diretamente subordinados à Presi-
dência da República.

Entendemos, todavia, que, em decorrência da 
edição da Medida Provisória n 207, de 2004, e sua 
conseqüente conversão na Lei n 11.036, de 22 de 
dezembro de 2004, o Presidente do Banco Central 
possui, hoje, status de ministro de Estado, sendo, as-
sim, a autoridade competente a quem deve ser dirigido 
este requerimento.

Por outro lado, sabemos que ao Senado Federal 
são reservadas competências privativas, notadamente 
a de controlar o processo de endividamento público. 
Também é de competência desta Casa tratar das ma-
térias financeira, cambial e monetária e as relativas as 
instituições financeiras e suas operações.

Mais ainda, a Constituição Federal atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar e 
controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis-
tração indireta, logicamente, no desempenho dessa 
atribuição, é exigido amplo e atualizado acervo de in-
formações, para que possa, de forma eficaz, exercer 
suas competências legislativa e fiscalizadora.

Portanto, o repasse de informações de natureza 
financeira, inclusive as relativas ao setor privado, é ne-
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cessário para a atuação diligente do Senado Federal, 
e deverá estar, evidentemente, calcado nos procedi-
mentos legalmente determinados e diferenciados em 
função da natureza da informação requerida.

No presente requerimento, as informações solici-
tadas estão protegidas pelo sigilo bancário e devem ser 
obtidas de acordo com o rito previsto na Lei Comple-
mentar n 105, de 10 de janeiro de 2001, e nos termos da 
Seção II, arts. 8, 9 e 10, do Ato da Mesa n 1, de 2001.

Com efeito, é de se destacar que as informações 
bancárias de entidades públicas não são elencadas 
nas exceções previstas na referida lei complementar 
como passíveis de livre divulgação. Ou seja, em prin-
cípio, as informações bancárias de entidades públicas, 
para efeito da Lei Complementar n 105, de 2001, são 
tão protegidas pelo sigilo bancário quanto as do setor 
privado, muito embora seja esse assunto objeto de 
controvérsia no âmbito desta Casa, e no do próprio 
Supremo, que já assentou decisão contrária em situ-
ações especificas, concretas.

No nosso entendimento, em face de controvérsia 
que envolve a matéria, o Presidente desta Casa, ao en-
viar o requerimento ao exame desta comissão, assentou 
entendimento de que ele envolve matéria sigilosa, sujeita 
aos procedimentos previstos no Ato n 1, de 2001.

Nesse contexto e para esse entendimento, o Ato 
da Mesa n 1, de 2001, em conformidade à Lei Com-
plementar n 105, de 2001, estipula e incorpora os 
procedimentos nela previstos, que, afora as questões 
atinentes a tramitação e apreciação de requerimentos 
dessa natureza pelo Plenário da Casa, impõe a neces-
sidade de que evidenciem o vínculo entre a informa-
ção solicitada e a matéria sob apreciação no Senado 
Federal ou atinente à sua competência fiscalizadora. 
Seu fundamento para admissibilidade pressupõe, as-
sim, matéria especifica, ou fato determinado, presente 
no Requerimento n 1.441, de 2004.

As informações relativas às aplicações financeiras 
da Copel, Sanepar e Itaipu Binacional, como expresso na 
justificação, são essenciais à compreensão de eventuais 
impactos na situação financeira dessas empresas e na 
do Estado do Paraná. Tais empresas são sociedades 
com participação financeira do setor público federal, o 
que, entendemos, demarca claro vínculo das informa-
ções solicitadas com fato sobre o qual é pertinente o 
exercício da competência fiscalizadora dessa Casa.

Cumpre ressaltar que o sigilo assegurado a todo 
agente que contrate operações com instituições financei-
ras é passível de ruptura nas situações e nos termos pre-
vistos na referida Lei Complementar nº 105, de 2001.

A existência de reservas legais não inviabiliza 
requerimentos de informações de natureza sigilosa. 
Há, tão-somente, que se preservar o caráter reservado 
da informação obtida. Nos termos do Parecer nº 330, 
de 1993, desta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, o sigilo “não e estabelecido para ocultar 
fatos, mas para revestir a revelação deles de caráter 
de excepcionalidade”.

Por outro lado, não se desconhece que o sigilo típico 
aplicável as operações bancárias, além de representar, 
como enfatizado, resguardo de um direito privado, relacio-
na-se, também, com as próprias instituições financeiras, 
cujas operações podem vir a ser de interesse do Estado, 
se evidenciar ou vislumbrar quaisquer ações contrárias 
ao interesse público tomadas por essas instituições. Nes-
sas circunstâncias, igualmente, encontraria fundamento 
a revelação das informações solicitadas.

Dessa forma, o requerimento de informações so-
licitado encontra fundamentação, como assim é exigida 
pela Lei Complementar nº 105, de 2001, e pelo Ato da 
Mesa nº 1, de 2001. Ademais, o requerimento em exa-
me está em acordo com as condições expressas no 
Regimento Interno do Senado Federal quanto às hipó-
teses de cabimento da iniciativa, encontrando amparo 
em seus arts. 215 e 216, inciso I, que exigem sejam 
observados, preliminarmente, os seguintes critérios 
para a sua admissibilidade, entre outras limitações:

Art. 216. os requerimentos de informa-
ções estão sujeites as seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

III – Voto

O Requerimento nº 1.441, de 2004, obedece aos 
requisitos previstos nos arts. 215 e 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal e na Seção I do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001. Assim, são cumpridas e obser-
vadas as normas preliminares para a admissibilidade 
dos requerimentos de informações. O Requerimento, 
no entanto, deve ser dirigido ao Presidente do Banco 
Central do Brasil, que passou a ter status de Ministro 
de Estado a partir da edição da Medida Provisória nº 
207, de 2004, posteriormente convertida na Lei nº 
11.036, de 22 de dezembro de 2004.

As informações requeridas demarcam fatos sobre 
os quais o Senado Federal tem poder de fiscalização. 
Como são de caráter sigiloso, a tramitação do Requeri-
mento em exame deve obedecer ao estipulado na Seção 
II, arts. 8º, 9º e 10, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Assim, somos pela aprovação do Requerimento 
nº 1.441, de 2004, nos termos dos arts. 8º e 9º do Ato 
da Mesa nº 1, de 2001, e seu conseqüente encaminha-
mento ao Presidente do Banco Central do Brasil.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. 

EMENDA Nº 1 – CCJ

Acrescente-se ao Requerimento nº 1.441, de 
2004, de autoria do senador Álvaro Dias, o pedido de 
informações sobre aplicações do Banco do Nordeste de 
Brasil S.A, nos exatos termos daquele requerimento.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Sena-
dor Álvaro Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.036, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera disposições das Leis nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, e 9.650, de 27 de maio 
de 1998, e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 105,  
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras pro-
vidências.

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

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUI-
GRÁFICAS DA REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
REALIZADA EM 9-3-2005

Item 3:
Solicito ao Senador Leonel Pavan que leia o re-

latório do Senador José Maranhão ou, pelo menos, a 
conclusão.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs. Senadores estou como Relator 
ad hoc e gostaria apenas de colocar as informações 
relativas à aplicações financeiras da Copel, Sanepar 
e Itaipú Binacional. Como o expresso na justificação, 
são essenciais à compreensão de eventuais impactos 
na situação financeira dessas empresas e na do Es-
tado do Paraná.

Tais empresas são sociedades com participação 
financeira do setor público federal, o que, entendemos, 
demarca claramente o vínculo das informações solici-
tadas com o fato sobre o qual é pertinente o exercício 
da competência fiscalizadora desta Casa.

Cumpre ressaltar que o sigílo assegurado a todos 
que contratam operações com instituições financei-
ras é passível de ruptura nas situações e nos termos 
previstos na referida complementar, Lei nº (inaudível), 
de 2001.

As demais questões são abordadas na análise 
e no relatório, e todos os Senadores certamente têm 
a cópia.

Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, quero 
partir para a leitura do voto, já que todos têm conhe-
cimento do relatório.

Voto:
O Requerimento nº 1.441, de 2004, obedece aos 

requisitos previstos nos artigos 215 e 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal e na sessão primeira do 

Ato nº 1 da Mesa, de 2001. Assim, são cumpridas e 
observadas as normas preliminares para a admissibi-
lidade dos requerimentos de informação.

O requerimento, no entanto, deve ser dirigido ao 
Presidente do Banco Central do Brasil, que passou a ter 
status de Ministro de Estado a partir da edição da Medida 
Provisória nº 207, de 2004, posteriormente convertida 
na Lei nº 11.036, de 22 de dezembro de 2004.

As informações requeridas demarcam fatos sobre 
os quais o Senado Federal tem poder de fiscalização. 
Como são de caráter sigiloso, a tramitação do reque-
rimento em exame deve obedecer ao estipulado na 
sessão, segundo os arts. 8º, 9º e 10 do Ato da Mesa 
nº 1, de 2001.

Assim, Sr. Presidente, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 1.441, de 2004, nos termos dos arts. 
8º e 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, e pelo seu con-
seqüente encaminhamento ao Presidente do Banco 
Central do Brasil.

É esse o voto dado pelo Senador José Maranhão 
ao requerimento, do qual sou Relator ad hoc.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – Concedo a palavra ao autor.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, Senador Antonio Carlos Magalhães, o Senador 
José Maranhão relata a matéria com competência, 
demonstrando a constitucionalidade e juridicidade do 
pleito.

Quanto ao mérito, a aprovação é indiscutível. O 
País acompanhou a conseqüência da intervenção do 
Banco Central no Banco de Santos. É evidente que os 
especialistas, os que atuam no mercado financeiro do 
País, sabiam, há muito, que a situação do Banco de 
Santos era de risco, razão pela qual não se entende 
a aplicação do dinheiro público.

A Copel, a Sanepar, a Itaipu Binacional, o Banco 
do Nordeste e outras instituições públicas aplicavam 
valores significativos no Banco de Santos, que corria 
o risco da intervenção. Já havia o anúncio da possi-
bilidade da intervenção, e essas instituições públicas 
continuaram a fazer aplicações volumosas. Precisa-
mos entender por quê. Precisamos obter explicações 
a respeito dessa decisão de natureza administrativa. 
No caso do Paraná, há documentos que comprovam 
terem sido as aplicações efetuadas em função de or-
dem superior.

Portanto, estamos cumprindo o nosso dever – já 
que é uma responsabilidade do Senado Federal – ao 
questionarmos essa aplicação duvidosa de recursos 
públicos numa instituição privada.

As instituições públicas, como o Banco do Brasil, 
de solidez inquestionável, são desprezadas por alguns 
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administradores em favor de uma instituição que já 
corria um sério risco.

Portanto, Sr. Presidente, concordo com o Relator, 
quando encaminha o requerimento ao agora Ministro 
Presidente do Banco Central. Quando formulamos o 
requerimento, o Congresso Nacional ainda não havia 
aprovado a medida provisória que lhe conferiu status 
de Ministro, por isso o requerimento original era en-
caminhado ao Ministro da Fazenda. Porém, concordo 
com a alteração proposta pelo Relator, Senador José 
Maranhão.

Apenas acrescentaria, Sr. Presidente, as infor-
mações relativas ao valor das aplicações feitas pelo 
Banco do Nordeste. Além da Copel, Sanepar, Itaipu 
Binacional, apresento, oralmente, essa emenda, in-
cluindo também o Banco do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) –Trata-se de emenda aditiva.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É uma emen-
da aditiva, para a qual peço aprovação à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – Concedo a palavra ao Senador Leonel 
Pavan, para relatar a emenda, e, depois, ao Senador 
César Borges.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Da mes-
ma forma, Sr Presidente, apresento voto favorável à 
emenda aditiva do Senador Alvaro Dias.
....................................................................................

DESPACHO

O Requerimento nº 1.441, de 2004, de autoria 
do Senador Alvaro Dias, foi lido na sessão de 18 de 
novembro de 2004, e foi despachado à Mesa, para 
decisão.

No dia 23 de novembro foi designado relator o 
nobre Senador Alberto Silva.

DECISÃO

Em face da natureza das informações solicitadas, 
que compreendem o montante de recursos aplicados 
em instituição financeira, de forma individualizada, por 
empresas que integram a administração indireta, e de 
conformidade com os arts. 8º e 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, encaminho a matéria à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Brasília (DF), 7 de dezembro de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PARECER Nº 457, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 127, de 2005 (nº 1.490, 
de 2001, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural e Educacional entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Nigéria, celebrado 
em Brasília, em 8 de novembro de 2000.

Relator: Senador José Jorge
Relator ad hoc Senador Roberto Saturnino

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso 
I, da Constituição, o Poder Executivo, por meio da 
Mensagem nº 413, de 7 de maio de 2001, submete 
ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Coope-
ração Cultural e Educacional entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca Federal da Nigéria, assinado em Brasília, em 8 de 
novembro de 2000.

O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara 
dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto le-
gislativo decorrente da mensagem, formulado por sua 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
após ser distribuído, também, para as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto. A mensagem foi recebida pela Câ-
mara dos Deputados em 8 de maio de 2001 e o proje-
to de decreto legislativo derivado recebeu a chancela 
daquela casa em 3 de março de 2005, chegando ao 
Senado Federal no dia 18 de março subseqüente.

A proposição, nesta Casa, foi distribuída à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 
23 de março de 2005, e, na Comissão, a este Relator, 
em 5 de abril seguinte.

II – Análise

Cuida-se aqui de um acordo genérico entre o 
Brasil e a Nigéria que visa basicamente fortalecer as 
relações culturais e educacionais entre os dois paí-
ses, por meio do intercâmbio de conhecimentos em 
programas e políticas correlatas dos dois países e 
da criação de mecanismos institucionais necessários 
essa cooperação.

O acordo estabelece os princípios gerais pelos 
quais os organismos competentes das duas repúblicas 
adotarão medidas conjuntas de fomento e estímulo 
ao setor, assim como regras relativas a direito auto-
ral, entrada e saída de pessoas, proibição de tráfico 
de obras e objetos de relevância cultural e artística 
e encorajamento ao turismo recíproco. O acordo se 
materializará quando se desdobrar em programas e 
iniciativas concretas, negociadas caso a caso, obede-
cendo ao espírito de cooperação bilateral consagrado 
neste acordo.
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Na Exposição de Motivos nº 244, de 18 de julho de 
2002, do Ministro das Relações Exteriores, que acompa-
nha a Mensagem Presidencial, depreende-se o caráter 
do acordo em apreço, expresso no seguintes trecho:

O referido acordo tem por objetivo o fortalecimento 
da cooperação cultural e educacional, do intercâmbio 
de eventos culturais e da cooperação entre equipes de 
pesquisa bem como a formação e o aperfeiçoamento 
de estudantes e pesquisadores.

Cumpre salientar que o presente acordo, ao apro-
fundar a cooperação cultural e educacional entre o 
Brasil e a Nigéria, representará mais um exemplo 
concreto de iniciativas que visam estreitar as relações 
entre os dois países.

Assim, o objetivo do acordo é promover a coo-
peração nessas áreas sob diversas formas, tais como 
programas de intercâmbio de artistas, incentivos a 
eventos, realização de palestras e exposições sobre 
temas culturais e artes em geral.

As partes contratantes incentivarão a tradução 
e a publicação de relevantes obras literárias e artísti-
cas, bem como o intercâmbio de opiniões e materiais 
informativos relativos a antiguidades, história natural e 
arte, e, também, de livros, jornais e periódicos.

Na área educacional, comprometem-se a de-
senvolver o intercâmbio e a cooperação, mediante a 
promoção de visitas, viagens de estudo, palestras de 
professores e pesquisadores, e, ainda, o intercâmbio 
de estudantes de graduação e pós-graduação e o en-
corajamento de estudantes com recursos próprios a 
estudar no outro país.

O acordo inclui o esporte entre os campos em 
que se buscará desenvolver atividades de cooperação, 
mediante o estímulo a contatos entre organizações des-
portivas, visando tanto ao desenvolvimento do esporte 
em geral e a organização de competições amistosas e 
contempla também a cooperação e o intercâmbio nos 
diversos meios de comunicação de massa, nomeada-
mente a televisão, o rádio, o cinema e a imprensa.

Registre-se que o acordo foi firmado, conforme 
consta em seu preâmbulo, com fulcro no desejo das 
partes de fortalecer os laços de amizade e cooperação 
existentes entre os dois países, por meio do desen-
volvimento de suas relações nos campos da cultura e 
da educação. E nesse sentido é mister também relem-
brar que diversos fatos e processos históricos vincu-
lam o passado do Brasil ao da Nigéria. Um dos mais 
representativos contingentes de africanos vindo para 
o Brasil, na condição de escravos, foi o de integrantes 
da etnia lomba, que mantém intensas relações com 
as comunidades de seus descendentes. Essas co-
munidades destacam-se pelo seu marcado senso de 
identidade étnico-cultural, pela sua consciência racial 

e desenvolvem importantes atividades relacionadas à 
preservação de suas tradições e costumes, inclusive 
de seu idioma, bem como atividades ligadas à coope-
ração e à promoção social.

A Nigéria é atualmente o país mais populoso da 
África, contando com cerca de 120 milhões de habitan-
tes e é, provavelmente, o país do continente africano 
com quem o Brasil mantém as mais intensas relações, 
inclusive econômicas e comerciais. Recorde-se que, 
em um passado relativamente recente, acordos de co-
operação possibilitaram a execução de obras de enge-
nharia por empresas brasileiras em território nigeriano 
e, também, que o Brasil foi comprador de petróleo da 
Nigéria, principal produto de exportação daquele país, 
correspondendo a 90% de sua pauta exportadora.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do 
acordo em análise, concluo este parecer opinando 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
127, de 2005.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Cristovam 
Buarque, Presidente – José Jorge – Eduardo Azeredo 
– Eduardo Suplicy – Sérgio Zambiasi – Pedro Simon 
– Roberto Saturnino, Relator Ad Hoc – Gerson Cantata 
– Jefferson Péres – Hélio Costa – Mão Santa – He-
ráclito Fortes – Romeu Tuma – Serys Slhessarenko 
– Marco Maciel – Ney Suassuna.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 458, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o PDS Nº 128, de 
2005 (PDC nº 2.315/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Segun-
do Protocolo relativo à Convenção de Haia 
de 1954 para a Proteção de Bens Culturais 
em Caso de Conflito Armado, celebrado em 
Haia, em 26 de março de 1999.

Relator: Senador Eduardo Suplicy
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I – Relatório

Esta comissão é chamada a se pronunciar sobre 
o projeto de decreto legislativo que aprova o texto do 
Segundo Protocolo relativo à Convenção de Haia de 
1954 para a Proteção de Bens Culturais em Caso de 
Conflito Armado, celebrado em Haia, em 26 de mar-
ço de 1999.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
concorrente com o art. 84, inciso VIII, todos da Cons-
tituição Federal, o texto foi encaminhado pela Presi-
dência da República à Câmara dos Deputados em 
21 de maio de 2002, por intermédio da Mensagem nº 
394, de 2002, tendo sido analisado e aprovado pelas 
Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal e de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo 
Plenário daquela Casa e, subseqüentemente remetido 
ao Senado Federal.

Acompanha a proposição além da mensagem do 
Poder Executivo ao Congresso, mensagem do Senhor 
Ministro das Relações Exteriores, na qual é destacada a 
importância do reforço da proteção concedida aos bens 
culturais, a ser conferida pelo Segundo Protocolo.

O acordo em tela é assaz completo. Seus 47 
artigos disciplinam as formas de proteção aos bens 
culturais em casos de conflitos armados internos e 
internacionais, objetos da convenção que complemen-
tam, versando sobre questões atinentes às medidas 
preparatórias em tempos de paz; à responsabilização 
criminal por violações graves aos seus dispositivos; ao 
estabelecimento de mecanismos de assistência, inclu-
sive financeira, para a implementação das medidas 
impostas, a serem adotadas em tempo de guerra e em 
tempo de paz, para a proteção dos bens culturais; aos 
mecanismos de publicidade dos dispositivos do acordo, 
como a incorporação aos regulamentos militares das 
regras de procedimento e outras instruções constantes 
do ato; à assistência internacional em amplo espectro, 
para, inter alia, o auxílio à atualização legislativa com 
o fito de alcançar os objetivos do acordo; e às normas 
de solução pacífica da controvérsia geradora do con-
flito, seja interno ou internacional.

II – Análise

O protocolo em tela é complementar à Convenção 
da Haia de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais 
em Caso de Conflito Armado, ratificada pelo Brasil, 
após aprovação congressual por intermédio do Decreto 
Legislativo nº 32, de 21 de agosto de 1956.

O ato é aplicável em caso de conflitos armados 
internacionais e internos, distintos da mera tensão ou 
distúrbio doméstico, entre outros motivos, em razão 
do emprego regular de forças armadas para a conten-
ção das hostilidades por parte do Governo de Direito, 

pelo reconhecimento, por esse Governo, da condição 
de beligerância das partes que lhe são rivais, e pelo 
controle efetivo de parte do território por forças não 
governamentais.

O acordo convenciona algumas práticas consue-
tudinárias relativas à proteção de bens em caso de 
conflitos armados, como o não-alvejamento do objetivo 
militar mediato, a menos que signifique ganho militar 
substancial que abrevie o curso do conflito armado, e 
na proporção necessária para o alcance desse objetivo, 
e o respeito à inviolabilidade do alvo ilegítimo, a me-
nos que desvirtuada tenha sido sua função, para uso 
militar. Outrossim, introduz novas obrigações; como a 
de afastar os bens culturais móveis da vizinhança de 
objetivos militares ou de providenciar, in situ, sua pro-
teção adequada, a fim de evitar que objetivos militares 
sejam posicionados nas proximidades de bens culturais; 
proibir a exportação, o deslocamento ou a transferência 
de bens culturais; a escavação arqueológica, a menos 
que absolutamente indispensável para a salvaguarda, 
registro e conservação de bens culturais; impedir, em 
relação ao território ocupado, a transformação ou mu-
dança de uso de bens culturais destinadas a ocultar 
ou destruir evidências culturais, históricas ou científi-
cas; a proibição de uso do bem cultural sob proteção 
em apoio à ação militar, bem como sua apropriação, 
destruição, pilhagem ou roubo.

Merece destaque o equilíbrio conferido aos prin-
cípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados 
da distinção entre alvos militares legítimos e ilegíti-
mos, da necessidade militar imperativa e da propor-
cionalidade.

Dentre os crimes assinalados, o artigo 15, pará-
grafo 1, itens a, b e c, determina como graves viola-
ções ao protocolo a transformação de bem sob pro-
teção reforçada em objeto de ataque; a utilização de 
bem cultural sob proteção reforçada ou sua vizinhança 
imediata em apoio a ação militar; a apropriação ou a 
destruição em grande escala dos bens culturais pro-
tegidos pela Convenção e pelo Protocolo.

Com o fito de assegurar a observância dos dispo-
sitivos mencionados no artigo 15, o artigo 18, parágrafo 
1, positiva o princípio de Direito Internacional Penal do 
aut dedere autjudicare (ou julga ou extradita) e de-
termina a jurisdição universal para o julgamento dos 
crimes, tipificados naquele dispositivo, por intermédio 
do artigo 16, parágrafo 1, alínea c. A jurisdição univer-
sal e a obrigação de extraditar não retira do Estado a 
competência primária de julgar os autores dos delitos, 
razão por que os dispositivos se encontram compatibi-
lizados com o ordenamento jurídico nacional.

Citem-se entre as seqüelas causadas pelas guerras 
a espoliação da memória cultural dos povos perdedo-
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res, recentes à lembrança em razão da última Grande 
Guerra Mundial, cujo desfecho exigiu longa discussão 
sobre a propriedade de bens culturais preciosos aos 
povos vitimados pelo flagelo da Guerra e a dispendio-
sa e lenta revitalização de bens culturais desnecessa-
riamente alvejados. De ter se concentrado no antigo 
continente, a Segunda Guerra promoveu o que muitos 
historiadores chamam de devastação cultural, ruinosa 
para todo o globo, porquanto os bens culturais, ainda 
que não em sua totalidade, são, lato sensu, patrimô-
nio da humanidade, herança preciosa para a formação 
intelectual e espiritual das gerações vindouras.

O Brasil ainda não procedeu ao levantamento de 
seus bens culturais, de forma que a apreciação desta 
Casa do Protocolo em exame se torna, além de neces-
sária ao fiel cumprimento da Convenção já pactuada 
pela República Federativa do Brasil, de todo oportuna 
e conveniente, trazendo o tema à agenda política.

III – Análise

Por tudo quanto explicitado, somos pela aprova-
ção do projeto de decreto legislativo.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Eduardo 
Suplicy, Relator – Jefferson Péres – Heráclito Fortes 
– Hélio Costa – Roberto Saturnino – João Batista 
Motta – Eduardo Azeredo – Pedro Simon – Valdir 
Raupp – Romeu Tuma – Cristovam Buarque, Presi-
dente – José Jorge – Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 459, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o projeto de Decre-
to Legislativo nº 129, de 2005 (nº  117/2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 

texto do acordo de cooperação entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa para o 
desenvolvimento das utilizações pacíficas 
da energia nuclear, celebrado em 25 de ou-
tubro de 2002, em Paris.

Relator: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da constituição, o poder executivo, por meio da men-
sagem nº 16, de 17 de janeiro de 2003, submete ao 
congresso nacional o texto do acordo de cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa para o desenvol-
vimento das utilizações pacíficas da energia nuclear, 
celebrado em 25 de outubro de 2002, em Paris.

O acordo foi inicialmente apreciado pela câmara 
dos deputados, que aprovou o projeto de decreto le-
gislativo decorrente da mensagem, formulado por sua 
comissão de relações exteriores e de defesa nacional. 
O acordo submeteu-se, também, ao exame das co-
missões de minas e energia, de ciência e tecnologia, 
comunicação e informática, e de constituição e justiça 
e de redação.

A mensagem presidencial foi recebida pela câma-
ra dos deputados em 20 de janeiro de 2003, e o proje-
to de decreto legislativo Recebeu a chancela daquela 
Casa em 3 de março de 2005, chegando ao Senado 
Federal no dia 21 de março subseqüente.

Nesta Casa, a proposição foi distribuída à co-
missão de relações exteriores e defesa nacional em 
23 de março de 2005, e, na comissão, avocada pelo 
presidente para relatá-la, em 5 de abril seguinte.

II – Análise

Cuida-se aqui de um acordo bilateral Brasil-Fran-
ça, firmado para instituir um novo regime de utilização 
da energia nuclear, já inspirado na nova face da diplo-
macia brasileira, após a ratificação do tratado de não-
proliferação nuclear, da aceitação de salvaguardas e 
após a criação do regime nuclear Brasil-Argentina.

Esse caráter do acordo está bem resumido na ex-
posição de motivos do ministro das relações exteriores 
que acompanha a mensagem, no seguinte trecho:

O acordo insere-se no marco da cooperação tec-
nológica entre o Brasil e a França e visa a dinamizar 
a pesquisa e o desenvolvimento conjunto em ampla 
gama de aplicações da energia nuclear, nos campos 
da medicina, agronomia, biologia, indústria, ciências 
da terra e geração de eletricidade. Prevê trabalhos 
conjuntos nos setores de segurança radiológica, pro-
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teção ao meio ambiente, gestão de rejeitos e combus-
tível nuclear.

A execução do acordo, pelo lado brasileiro, esta-
rá a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), que participou da fase de negociação e está 
de acordo com o teor do instrumento.

Em seu artigo II, delimitam-se os campos priori-
tários para a cooperação, identificados conjuntamente 
pelas áreas técnicas dos dois países. Essa cooperação 
será executada por meio do intercâmbio e formação 
de pessoal científico e técnico, intercâmbio de infor-
mações, realização conjunta de atividades de pesqui-
sa e engenharia, inclusive experimentos conjuntos, 
organização de conferências e colóquios científicos e 
técnicos e fornecimento de materiais, equipamentos, 
tecnologia e serviços.

O tratado em análise reveste-se de características 
de acordo-quadro. Suas condições de implementação 
serão definidas caso a caso, por contratos e protocolos 
específicos, garantindo-se, sempre, a segurança e a 
confidencialidade dos dados técnicos e das informa-
ções transferidas.

Fica assegurado que os materiais, nucleares ou 
não, equipamentos, instalações e tecnologias transferi-
das, no âmbito do acordo, serão utilizados unicamente 
para fins pacíficos e não-explosivos.

Todos os materiais nucleares mantidos ou trans-
feridos do Brasil, assim como toda geração sucessiva 
de materiais nucleares ou obtidos como subprodutos, 
estarão submetidos ao controle da agência interna-
cional de energia atômica (AEIA) e da Agência Brasi-
leiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Mate-
riais Nucleares (ABACC). Reciprocamente, o material 
similar do lado francês estará submetido ao sistema 
de salvaguarda aplicado pela comunidade européia 
de energia atômica e AEIA.

Com este acordo o Brasil reitera sua posição, es-
tatuída constitucionalmente, de defesa intransigente do 
uso pacífico da energia nuclear, explicitada ademais 
em todas as manifestações políticas representativas 
da vontade de povo brasileiro. O acordo, além da con-
secução de suas metas técnicas, é uma demonstração 
dessa intenção, o que serve, inclusive, para pacificar 
a inserção do Brasil na diplomacia nuclear.

Nosso país assinou e ratificou todos os tratados 
importantes na área da não-proliferação nuclear, des-
tacando-se entre estes o tratado de não-proliferação 
de armas nucleares (TNP), o acordo quadripartite que 
estabelece o regime de salvaguardas com a agência 
internacional de energia atômica e o acordo bilateral 
com a Argentina de uso exclusivamente pacífico da 
energia nuclear.

Em resumo, o presente acordo soma-se às demais 
iniciativas correlatas para confirmar junto à comunidade 
internacional a vocação pacifista dos programas nu-
cleares brasileiros, ao mesmo tempo em que colabo-
ra para o progresso do uso da energia nuclear para a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira, 
nos campos da saúde, da produção de energia e na 
preservação do meio ambiente.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do 
acordo em análise, além de estar adequado em ter-
mos constitucionais e regimentais, concluo este pare-
cer opinando pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 129, de 2005.

Sala da comissão, 5 de maio de 2005. – Eduardo 
Azeredo, Presidente – Cristovam Buarque, Relator 
– Eduardo Suplicy – Ney Suassuna – Marco Maciel 
– Roberto Saturnino – Serys Slhessarenko – Pedro 
Simon – Sérgio Zambiasi – Jefferson Peres – He-
raclito Fortes – Romeu Tuma – Hélio Costa – José 
Jorge – Mão Santa.

PARECER Nº 460, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 130, de 2005 nº 298/2003, na 
Câmara dos Deputados que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação na Área de Turismo, 
celebrado entre os governos da República Fe-
derativa do Brasil e da Federação da Rússia, 
em Brasília, em 12 de dezembro de 2001.

Relator: Senador Rodolpho Tourinho
Relator ad hoc: Senador Mão Santa

I – Relatório

Esta comissão é chamada a se pronunciar sobre 
o projeto de decreto legislativo que aprova o Acordo 
de Cooperação na Área de Turismo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Federação da Rússia, firmado em Brasília, em 12 de 
dezembro de 2001.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
concorrente com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o texto foi encaminhado pela Presidência da 
República à Câmara dos Deputados por intermédio da 
Mensagem do Poder Executivo nº 140, de 2002, tendo 
sido analisado e aprovado pelas Comissões de Turis-
mo e Desporto, de Constituição e Justiça e de Reda-
ção e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em 
seguida, foi encaminhado a esta Casa. Acompanha a 
proposição, além da mensagem do Senhor Presidente 
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da República ao Congresso, exposição de motivos do 
Senhor Ministro das Relações Exteriores.

O Acordo possui 10 artigos, os quais, conforme 
bem sumariza a exposição de motivos do Ministério 
das Relações Exteriores, abordam pontos como a 
cooperação na área de turismo mediante a simplifica-
ção de formalidades administrativas e alfandegárias; 
o incentivo à colaboração entre órgãos oficiais de tu-
rismo, bem como suas respectivas entidades do setor 
privado; o apoio ao intercâmbio de estatísticas e outras 
informações na área do turismo entre suas respectivas 
autoridades turísticas, inclusive sobre atos normativos, 
recursos turísticos e de hospedagem; a corresponden-
te facilitação de condições para o estabelecimento e 
a operação de órgãos oficiais de turismo nos respec-
tivos territórios.

O Acordo tem por princípio o desenvolvimento 
de direitos e vantagens mútuas. Contempla, ainda, a 
cooperação governamental e entre as associações 
privadas turísticas brasileiras e russas.

Para orientar as políticas de incentivo ao turismo 
mútuo, o Acordo impõe que as Partes estimularão e 
apoiarão a troca de estatísticas e outras informações 
na área de turismo, como atos normativos que visam 
regular o setor e proteger ou conservar recursos na-
turais ou culturais de atração artística e dados sobre 
os recursos turísticos de seus países e sobre hotéis 
e instalações de hospedagem de turistas, bem como 
materiais informativos e publicitários. Essas informa-
ções deverão ser devidamente divulgadas entre os 
cidadãos de cada país pelas representações oficiais 
de turismo, cuja instalação no território estrangeiro as 
Partes deverão estimular.

Outra vertente da cooperação é o aperfeiçoa-
mento de recursos humanos na área do turismo, con-
signado no artigo 6º.

A cooperação bilateral deverá ser coordenada 
com as ações da Organização Mundial do Turismo 
(OMT).

O Acordo entrará em vigor na data da última das 
notificações, que deverão ser formuladas por escrito, 
na qual uma das Partes informa a outra da conclusão 
das formalidades internas necessárias para sua en-
trada em vigor.

II – Análise

Desde 1982, a então Câmara de Comércio e Turis-
mo Brasil-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
tem desenvolvido trabalho no sentido de promover o 
comércio e o turismo entre esses países. Hoje, a par-
ceira é a denominada Brasil-Rússia.

O projeto é de evidente conveniência e oportuni-
dade. O turismo gera lucro não apenas para o comércio 

diretamente envolvido nas atividades de lazer. A largo 
prazo, o estreitamento das relações bilaterais leva a 
que os países passem a conhecer melhor o potencial 
comercial de cada um e a desbravar novos nichos e 
novos produtos para o comércio bilateral.

O acordo não se limita a eliminar as barreiras 
burocráticas para o turista, mas procura qualificar o 
turismo bilateral, estimulando a troca de informações 
e a cooperação para o aperfeiçoamento de recursos 
humanos. Além disso, procura evitar o turismo preda-
tório em paraísos ecológicos e históricos, assunto de 
interesse para ambos os países.

O turismo representa 10% do PIB mundial, no 
entanto, no Brasil, País de notório potencial no setor, 
restringe-se a 4% do PIB nacional. Para além dos in-
vestimentos governamentais na melhoria da infra-estru-
tura turística, é preciso incentivar acordos como este, 
cujo propósito é o de facilitar ao consumidor desejoso 
de conhecer a geografia humana, a cultura e o modo 
de vida dos países signatários o planejamento de sua 
viagem, precavendo-o sobre os riscos inerentes do ro-
teiro, e, com isso, atrair a atenção e potenciais turistas, 
conferindo maior credibilidade e confiança à capacidade 
dos países em proteger e receber os viajantes.

III – Voto

Por tudo quanto explicitado, somos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de 2005.

Sala das Comissão, 5 de maio de 2005. – Cris-
tovam Buarque, Presidente – Rodolpho Tourinho 
– Pedro Simon – Heráclito Fortes – Eduardo Su-
plicy – Roberto Saturnino – Mão Santa, relator ad 
hoc – Romeu Tuma – Sérgio Zambiasi – José Jorge 
– Hélio Costa – Eduardo Azeredo – Serys Slhessa-
renko – Ney Suassuna – Marco Maciel

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

Art. 84, Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................
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PARECER Nº 461, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 132, de 2005 (nº 986/2003, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Internacional para Supressão 
do Financiamento do Terrorismo, adotada 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 
em 9 de dezembro de 1999, e assinada pelo 
Brasil em 10 de novembro de 2001, e o texto 
da declaração entregue à Secretaria-Geral 
das Nações Unidas por ocasião da assina-
tura da referida convenção.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Esta comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2005 (nº 986, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção Internacional para Supressão do 
Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assem-
bléia Geral das Nações Unidas, em 9 de dezembro de 
1999, e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 
2001, e o texto da declaração entregue à Secretaria-
Geral das Nações Unidas por ocasião da assinatura 
da referida convenção.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, passando ainda pelo crivo da Comissão de 
Constituição, de Justiça e Redação. Foi aprovada pelo 
Plenário em 3 de março de 2005.

Vindo ao Senado Federal, a matéria em pauta 
foi distribuída a esse órgão colegiado.

Informa a exposição de motivos, encaminhada 
ao Presidente da República pelo Ministério das Re-
lações Exteriores, que a referida convenção vincula-
se à estratégia, adotada pelo Governo brasileiro, de 
combate ao crime organizado internacional, especial-
mente o terrorismo e o financiamento, direto ou indi-
reto, de terroristas e suas organizações. O documento 
complementa a rede de instrumentos já existentes e 
ratificados pelo Brasil para a prevenção, repressão e 
eliminação do terrorismo internacional sob todas as 
suas formas.

Informa, ainda, que o texto da convenção foi obje-
to de exame pelas Consultorias Jurídicas do Ministério 
das Relações Exteriores e da Justiça e pelo Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ha-
vendo todas as instâncias emitido parecer favorável 
à assinatura do referido diploma internacional, o que 
ocorreu em 10 de novembro de 2001.

Da convenção em exame constam um preâmbulo, 
28 artigos e um anexo, que estabelecem compromissos 
dos Estados Partes com a cooperação internacional e 
estipulam a adoção de medidas internas destinadas a 
impedir e suprimir o financiamento do terrorismo.

À luz do artigo 2 considera-se que uma pessoa 
cometeu um delito quando fornecer ou receber fun-
dos a serem empregados para levar a cabo ato que 
constitua delito, conforme definido nos tratados inter-
nacionais constantes do anexo do texto. Define-se 
também como delito, qualquer outro ato com intenção 
de causar morte ou lesão grave à pessoa não envol-
vida ativamente em situação de conflito armado com 
o intuito de intimidar uma população ou compelir um 
governo ou uma organização internacional a agir ou 
a abster-se de agir.

São as seguintes as medidas que os Estados se 
comprometem a adotar:

• Segundo o art. 4, tratar como crimes 
os delitos previstos e torná-los passíveis de 
punição, com penas apropriadas;

• Pelo art. 5, responsabilizar as pesso-
as jurídicas estabelecidas em seu território, 
quando o indivíduo encarregado da adminis-
tração ou do controle daquela empresa tenha, 
no exercício de sua função, cometido um dos 
delitos previstos;

• À luz do art. 6, garantir que os delitos 
não sejam justificados por considerações po-
líticas, ideológicas. religiosas, etc;

Segundo o art. 7, inciso I, estabelecer sua ju-
risdição sobre tais delitos, quando cometidos em seu 
território ou a bordo de embarcação com sua bandeira 
ou por nacional desse Estado;

Pelo art. 7, inciso 2, poderá o estado exercer 
jurisdição sobre os delitos constantes do texto nas 
seguintes hipóteses: a) quando o delito houver sido 
orientado para o resultado no território daquele Esta-
do ou contra um de seus nacionais; b) quando o delito 
tiver sido orientado contra instalação governamental 
daquele Estado no exterior; c) quando houver o delito 
sido perpetrado na tentativa de compelir aquele Esta-
do a agir ou a deixar de agir; d) quando cometido por 
pessoa sem nacionalidade com residência habitual no 
território daquele Estado; e) quando tiver o delito sido 
cometido a bordo de aeronave operada pelo governo 
daquele Estado;

Segundo o art. 8, inciso I, identificar, detectar, 
congelar ou confiscar quaisquer fundos empregados 
ou alocados para fins de cometimento dos referidos 
delitos;
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À luz do art. 9, inciso I, investigar fatos contidos 
em informação recebida quanto à presença, em seu 
território, de pessoa que tenha, efetiva ou presumida-
mente, cometido um dos delitos previstos.

O art. 14 estipula que nenhum dos delitos a que 
se refere o artigo 2 será considerado, para fins de ex-
tradição ou assistência jurídica mútua, crime político 
ou delito associado a crime político ou inspirado em 
motivação política.

O art. 15 estabelece que nenhuma disposição 
da convenção será interpretada como obrigação de 
extraditar ou prestar assistência jurídica mutua se o 
Estado Parte requerido entender que a extradição foi 
solicitada com o propósito de julgar ou punir uma pes-
soa devido à sua raça, religião, nacionalidade, etnia 
ou opiniões políticas.

O art.17 pretende assegurar a toda pessoa man-
tida sob custódia, nos termos da convenção em tela, 
um tratamento justo.

O art.24 prevê mecanismo de solução de con-
trovérsias envolvendo a interpretação ou aplicação da 
convenção. Caso o diferendo não possa ser resolvido 
por meio de negociação em tempo razoável, será a 
pedido de um dos Estados Partes envolvidos, subme-
tido a arbitragem. Se as partes não acordarem sobre 
a organização da arbitragem, qualquer uma delas po-
derá encaminhar a controvérsia à Corte Internacional 
de Justiça.

importa ressaltar que o Brasil apresentou reser-
va a esse mecanismo de solução de controvérsias, 
conforme facultado aos Estados signatários por meio 
do inciso 2.

Quanto aos instrumentos internacionais listados 
no anexo à convenção que definem atos que consti-
tuem delito para os fins da mesma, assinale-se que o 
Brasil apresentou declaração informando que três dos 
referidos diplomas internacionais ainda não estão em 
vigor para o País. São eles:

1. Convenção para a Supressão de Atos Ilegais 
contra a Segurança da Navegação Marítima, de 10 de 
março de 1988.

2. Protocolo para a Supressão de Atos Ilegais 
contra a Segurança de Plataformas Fixas Localizadas 
na Plataforma Continental, de 10 de março de 1988.

3. Convenção Internacional para a Supressão 
de Atentados Terroristas com Bombas, de 15 de de-
zembro de 1 997.

II – Análise

A Organização das Nações Unidas vem adotando 
medidas de combate ao terrorismo internacional, por 
meio do fortalecimento de marcos jurídicos já existentes 
e da elaboração de novas disposições que permitam 

combater eficazmente os fenômenos a ele vinculados, 
como o narcotráfico, o contrabando de armas e o cri-
me organizado transnacional. Por meio da convenção 
em tela, o Governo brasileiro, como membro da ONU, 
compromete-se a adotar medidas tendentes à preven-
ção e eliminação do financiamento do terrorismo.

Existe, efetivamente, para os Estados, obrigação 
moral de cooperação mútua no sentido de velar para 
que aquelas pessoas que financiam atividades terro-
ristas não encontrem santuário ou proteção em parte 
alguma. Após os atentados nos Estados Unidos em 11 
de setembro de 2001, e na Espanha em 11 de março 
de 2004, torna-se ainda mais evidente a necessidade 
de fortalecimento da cooperação internacional sobre 
a matéria.

Ressalte-se que o Brasil tem procurado firmar e 
incorporar, ao seu ordenamento jurídico interno, os di-
plomas internacionais voltados para o tema do combate 
ao terrorismo em todas as suas manifestações, que 
constituem a resposta da comunidade internacional à 
situação de intensa gravidade que se nos apresenta.

Nesse contexto, torna-se particularmente impor-
tante a adoção de mecanismos que coíbam o financia-
mento do terrorismo, por meio de instrumentos jurídicos 
multilaterais como a presente convenção.

A declaração anexada pelo Brasil ao instrumento 
internacional em apreço é absolutamente necessária e 
pertinente, tendo em vista que o Congresso Nacional 
ainda não apreciou e aprovou três dos diplomas enu-
merados no anexo à convenção que, por conseguinte, 
ainda não entraram em vigor para o País. Portanto, os 
delitos neles listados não podem ser assim conside-
rados, até que o Governo brasileiro ratifique tais atos 
internacionais. É igualmente pertinente a declaração 
de reserva quanto ao artigo 24, parágrafo 1, que trata 
da cláusula de jurisdição obrigatória da Corte interna-
cional de Justiça, à qual o Brasil não se vincula.

III – Voto

Por todo o exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 
2005 (nº 986, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Internacional para 
Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 9 de 
dezembro de 1999, e assinada pelo Brasil em 10 de 
novembro de 2001, e o texto da declaração entregue 
à Secretaria-Geral das Nações Unidas por, casião da 
assinatura da referida Convenção.

Cristovam Buarque, Presidente – Romeu Tuma, 
Relator – José Jorge – Pedro Simon – Mão Santa 
– Eduardo Azeredo – Roberto Saturnino – Hélio 
Costa – Heráclito Fortes – Marco Maciel – Serys 
Slhessarenko – Ney Suassuna – Sérgio Zambiasi.
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PARECER Nº 462, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
136, de 2005 (nº 1.323/2004, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto de Acordo 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Co-
réia sobre Assistência Judiciária Mútua em 
Matéria Penal, celebrado em Brasília, 13 de 
dezembro de 2002.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 378, de 13 de agosto de 2003, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Coréia sobre Assistência Judiciária 
Mútua em Matéria Penal, celebrado em Brasília, 13 de 
dezembro de 2002.

O Acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto 
Legislativo decorrente da Mensagem Presidencial, for-
mulado por sua Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, após exame, também, pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação.

A Mensagem foi recebida pela Câmara dos Depu-
tados em 14 de agosto de 2003 e o Projeto de Decreto 
Legislativo derivado dela recebeu a chancela daquela 
Casa em 3 de março de 2005, chegando ao Senado 
Federal no dia 21 de março subseqüente.

Nesta Casa, a proposição foi distribuída à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 23 
de março de 2005 e, na Comissão, a este Relator, no 
dia 5 de abril seguinte.

II – Análise

Cuida-se aqui de um extenso e detalhado acor-
do, composto de um preâmbulo e vinte e um artigos, 
que visa a disciplinar as regras para a cooperação 
bilateral entre Brasil e Coréia na prevenção do cri-
me e persecução penal. Acordos como esses, princi-
palmente bilaterais, têm sido adotados pelo Brasil e 
destinam-se a compor um quadro de relacionamento 
internacional favorável à implantação de sistemas de 
cooperação para a repressão criminal, o que, nessa 
época de transnacionalização, representa a alternati-
va mais eficaz.

Na Exposição de Motivos do Ministro das Rela-
ções Exteriores que acompanha a Mensagem Presi-

dencial, depreende-se bem esse caráter do acordo em 
apreço, expresso no seguinte trecho;

O instrumento em apreço, firmado com o propó-
sito de melhorar a eficácia da lei de ambos os países 
na investigação, ação penal e prevenção do crime por 
meio de cooperação e assistência judiciária mútua em 
matéria penal, inscreve-se num contexto de ampla as-
sistência que reflete a tendência mais atual no âmbito 
da cooperação judiciária internacional.

O mecanismo de intercâmbio entre as Partes con-
siste na designação do Ministério da Justiça do Brasil 
e do Ministério da Justiça da Coréia do Sul, ou uma 
autoridade por ele indicada, para funcionarem na qua-
lidade de Autoridades Centrais de ambas as Partes.

É importante assinalar que o texto do Acordo 
contempla a compatibilidade com outros acordos ou 
instrumentos internacionais com vistas à prestação de 
assistência mútua às Partes. A proteção da confiden-
cialidade das solicitações, o sigilo das informações não 
necessárias à investigação conforme os pedidos de as-
sistência encontram-se igualmente salvaguardados pelo 
instrumento. Foi previsto, ademais, artigo específico que 
determina os procedimentos a serem seguidos por am-
bas as Partes quanto a localização, mobilização, confis-
co, custódia e transferência de produtos do crime.

O escopo do tratado está bem resumido na ex-
posição ministerial, devendo ser acrescido que se dis-
põe também sobre sua inaplicabilidade para casos de 
delito político, ameaça a interesse público essencial da 
Parte Requerida, perseguição por raça, sexo, religião, 
nacionalidade ou opinião política e de conduta que não 
constituir delito na Parte Requerida.

Destaque-se que o Brasil mantém acordos de 
assistência judiciária em matéria penal com pelo me-
nos cinco países (Colômbia, Estados Unidos, França, 
Itália e Peru) e encontram-se em tramitação acordos 
com Ucrânia e Líbano. São tratados recentes, o que 
sinaliza tendência da diplomacia brasileira de se equi-
par com instrumentos de cooperação judiciária para o 
melhor enfrentamento dos delitos que se aproveitam 
dos refúgios fora das fronteiras nacionais.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do 
Acordo em análise, além de adequado do ponto de vista 
constitucional e regimental, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2005.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Cris-
tovam Buarque, Presidente – Romeu Tuma, Relator 
– Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – João Ba-
tista Motta – Pedro Simon – Helio Costa – Eduardo 
Azeredo – Jefferson Peres – Valdir Raupp – Jose 
Jorge – Sérgio Zambiasi – Heráclito Fortes.
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PARECER Nº 463, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 42, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que altera dispositivos constitucionais re-
lativos aos limites máximos de idade para a 
nomeação de magistrados e ministros dos 
tribunais e para a aposentadoria compul-
sória do servidor público em geral.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Em reexame a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2003, do Senador Pedro Simon e ou-
tros senadores, que eleva para setenta e cinco anos 
a idade limite para a aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos em geral, com proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição, mediante alteração 
do § lº, inciso II, do art. 40 da Constituição Federal. A 
proposição também estende a medida aos membros 
dos tribunais, por meio de alteração dos arts. 73, § 
1º, 101, 104, parágrafo único, 107, caput, e 111, § 1º, 
todos da Constituição.

Em dois relatórios que apresentei nesta Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, (registrados 
no processado, às folhas 13, 14, 15 o primeiro e às 
folhas, 22, 23 e 24 o segundo), mas que não foram 
apreciados, ressaltei a importância da matéria e opinei 
favoravelmente a sua aprovação. A comissão enten-
deu que a relevância do tema justificava a realização 
de uma audiência pública, aprovada por iniciativa do 
Senador Tião Viana (Requerimento nº 12, de 2004).

A audiência pública ocorreu na reunião ordiná-
ria do dia 27 de abril de 2005, com a presença dos 
seguintes convidados: Nelson Jobim, Ministro Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, José Alencar, 
Vice-Presidente da República e Ministro de Estado 
da Defesa e Samuel Pinheiro Guimarães, Secretário-
Geral do Ministério das Relações Exteriores.

Os convidados salientaram que deve ser obser-
vado, na discussão da matéria, o interesse do serviço 
público e dos servidores públicos, e que as mudanças 
podem ter repercussões diferentes para as diferentes 
carreiras de servidores públicos. O Ministro Jobim 
destacou que “o Senado tem condições de avaliar 
qual o interesse a ser privilegiado. Se o interesse é 
o interesse público, da prestação dos serviços, e se 

é viável, também, eventualmente, abrir exceções à 
compulsoriedade. É claro que o argumento de que 
o sujeito fica exposto a cenas moléstias, ou a de-
terminados riscos, como é o caso do Exército, esse 
argumento afasta-se, porque a aposentadoria não 
é só a obrigatória. Mantida a voluntariedade, esses 
problemas ficam compensados.” Declarou-se ainda 
favorável à ampliação para os 75 anos, por entender 
que a medida está dentro da modernidade e ressaltou 
que é preciso saber se isso deve ou não ser tratado 
diferenciadamente para as diversas carreiras.

Segundo revelou ainda o Ministro Nelson Jobim, 
na magistratura se observa uma preferência pela 
aposentadoria compulsória, enquanto que entre os 
militares as aposentadorias ocorrem mais por tempo 
de serviço. Também na carreira diplomática se verifica 
maior índice de aposentadorias compulsórias, confor-
me destacou o Embaixador Samuel Pinheiro Guima-
rães. Essas diferenças podem indicar a necessidade 
de se ampliar o limite de idade para a aposentadoria 
compulsória, de forma genérica, para todas as ca-
tegorias de servidores, como propõe a PEC nº 42, 
e deixar para a lei os dispositivos específicos para 
determinadas carreiras.

Destaco ainda, das palavras do Ministro Jobim, 
a advertência no sentido de que não se criem restri-
ções e limitações no texto constitucional, como por 
exemplo a menção a exame médico para avaliação 
das condições do servidor de continuar na ativa após 
completar setenta anos. As diferenças devem ser dei-
xadas para a lei, que vai estabelecer os requisitos e 
as formas mais convenientes, pois se a Constituição 
for engessada com casos específicos fica mais difícil 
contornar eventuais equívocos.

Registro, finalmente, que a proposta deve per-
seguir objetivos que se complementam de atender 
as necessidades do servidor e melhorar a qualidade 
do serviço público, que estão vinculados, mas devem 
ser tratados de forma diferenciada.

II – Análise

No relatório, ora sob reexame, destaquei que a 
proposta está subscrita por 31 senadores, com o que 
fica atendido o requisito do art. 60, inciso I, da Cons-
tituição. Também observei que não atinge qualquer 
dos núcleos constitucionais imodificáveis do § 4º do 
mesmo art. 60, nem tampouco princípios fundamen-
tais estruturantes do Estado brasileiro.
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Sob o prisma constitucional, portanto, não foram 
observados quaisquer óbices à sua admissibilidade.

No mérito, estão mantidas as razões que justi-
ficam o acolhimento da proposta, porque, como bem 
assinalam os seus subscritores, o fato de alguém con-
tar setenta anos de idade não constitui, por si só, fator 
impeditivo ao bom desempenho de qualquer ativida-
de laborativa. O nosso cotidiano está cada dia mais 
rico de exemplos de cidadãos que, muitos anos após 
completarem a idade limite em questão, continuam 
em perfeitas condições de higidez física e mental e, 
portanto, com plena capacidade de permanecerem 
emprestando sua relevante colaboração ao serviço 
público e à sociedade.

Cumpre acrescentar, àquelas observações, o 
entendimento de que a extensão do limite da aposen-
tadoria compulsória para setenta e cinco anos não 
significa obrigar os servidores a permanecerem por 
mais tempo em seus postos. Temos de levar em con-
ta as diferenças entre as carreiras, e por esse motivo 
não se deve entrar em detalhes no texto constitucio-
nal. As diferentes situações e os diferentes critérios 
serão definidos em lei complementar, espécie norma-
tiva mais adequada para tratamento da matéria. Com 
efeito, conforme ensina Celso Ribeiro Bastos, em seu 
Curso de Direito Constitucional, a lei complementar 
tem matéria própria, que demanda, para sua apro-
vação, um quorum especial de maioria absoluta dos 
votos dos membros das duas Casas do Congresso 
Nacional. Em síntese, dois pontos caracterizam a lei 
complementar: o âmbito material predeterminado pelo 
constituinte e o quorum especial para sua aprovação, 
diferente do quorum exigido para aprovação da lei 
ordinária. Tal medida, proposta na emenda que apre-
sento à proposição, tem por objetivo assegurar não 
apenas o tratamento diferenciado da matéria como 
uma cena rigidez para sua aprovação e modificação, 
o que garante a maior permanência das regras que 
forem estabelecidas. Nada impede, entretanto, que 
esta comissão proponha a regulação da matéria por 
lei ordinária, desde que a maioria de seus membros 
assim o entender.

Saliente-se ainda que a proposta não atinge 
aqueles que podem requerer a aposentadoria com 
base no tempo de serviço, conforme observam os 
autores, na justificação, ao afirmarem que se constitui 
apenas “numa faculdade para aqueles que querem 
permanecer no serviço público por satisfação pes-
soal, da mesma forma que, atualmente, outros cida-

dãos com idade superior a setenta anos podem se 
submeter a árduas campanhas eleitorais para ocupar 
concorridos cargos eletivos.”

A proposta, datada de 2003, atende aos requi-
sitos de constitucionalidade e mérito necessários a 
sua aprovação. Demanda algumas atualizações, em 
virtude das alterações promovidas pela reforma do 
Judiciário – objeto da Emenda à Constituição de nº 
45 de 2004. Para se adequar ao padrão da Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, que estabelece normas 
de técnica legislativa, a PEC nº 42 de 2003, deve ser 
acrescida de um segundo artigo, contendo a cláusula 
de vigência.

Por fim, proponho que o limite máximo para in-
gresso nos cargos de ministro dos tribunais superiores 
seja de sessenta e cinco anos e não de setenta, para 
que se atenda á exigência constitucional de um míni-
mo de dez anos no cargo, para a aposentadoria.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2003, 
com as seguintes emendas.

EMENDA Nº 1 – CCJ 
(À PEC nº 42, de 2003)

Dê-se ao art. 40, § 1º, II, dispositivo da Consti-
tuição Federal, nos termos propostos pelo art. 1º da 
Emenda à Constituição nº 42, de 2003, a seguinte 
redação, suprimindo-se as alterações propostas nos 
arts. 73, 101, 104, 107 e 111:

“Art. 40.  ..............................................
§ 1º  ....................................................
 ............................................................
II – compulsoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, aos 
setenta anos de idade, ou aos setenta e cin-
co anos de idade, na forma de lei comple-
mentar;

 ................................................... (NR)”

EMENDA Nº 2 – CCJ 
(À PEC nº 42, de 2003)

Acrescente-se o seguinte à proposta de emenda 
da Constituição nº 42, de 2003:

Art. 2º à proposta de emenda à Cons-
tituição entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2005.
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Na reunião ordinária de 11 de maio de 2005, 
complementando as assinaturas dos membros da co-
missão, nos termos do art. 356, parágrafo único RISF, 
os (as) Senhores(as) Senadores(as): – Ney Suassu-
na – Luiz Otávio – Leomar Quintanilha – Maria do 
Carmo Alves – Romeu Tuma – Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, incluídas suas autarquias e fundações, é asse-
gurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensio-
nistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003).

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência de que trata este artigo serão aposenta-
dos, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003).
....................................................................................

II – compulsoriamente, aos setenta anos de ida-
de, com proventos proporcionais ao tempo de contri-
buição; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15-12-98).
....................................................................................

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

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

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

....................................................................................
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado 

por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, qua-
dro próprio de pessoal e jurisdição em todo o territó-
rio nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 
previstas no art. 96.

§ 1º – Os ministros do Tribunal de Contas da União 
serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contá-
beis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou 
de efetiva atividade profissional que exija os conheci-
mentos mencionados no inciso anterior.
....................................................................................

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se 
de onze ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal serão nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal.
....................................................................................

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-
se de, no mínimo, trinta e três ministros.

Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal 
de Justiça serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
....................................................................................

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais com-
põem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região e nomeados pelo Presi-
dente da República dentre brasileiros com mais de trinta 
e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
....................................................................................

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I – o Tribunal Superior do Trabalho;
II – os Tribunais Regionais do Trabalho;
III – Juízes do Trabalho. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 24, de 1999).
1° – (Revogado pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

Mensagem de veto  
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999
....................................................................................
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO:

Relatório

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Em exame a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 42, do corrente ano, que tem como primeiro signa-
tário o ilustre Senador Pedro Simon, destinada, no es-
sencial, a elevar a idade limite para a aposentadoria 
compulsória dos servidores públicos em geral.

Com esse objetivo, inicia a proposta alterando 
o § 1º, inciso II, do art. 4º da Lei Fundamental, para 
estabelecer que o servidor público, hoje submetido 
ao limite máximo de setenta anos, passará a aposen-
tar-se, compulsoriamente, aos setenta e cinco anos 
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.

E como decorrência da elevação pretendida, tendo 
presente que aos membros dos tribunais é exigido um 
mínimo de cinco anos de permanência no cargo para 
nele fazer jus à aposentadoria, encerra adaptando à 
nova idade limite os arts. 73, § 1º, 101, 104, parágrafo 
único, 107, caput, e 111, § lº, todos da Constituição 
Federal.

Justificando a PEC sob análise, assinalam os 
seus ilustres subscritores, inicialmente, que embora a 
expectativa de vida do brasileiro venha aumentando 
bastante, a Constituição Federal ainda não assimilou 
totalmente tais mudanças demográficas, pois proíbe 
que alguém com mais de setenta anos possa ser ser-
vidor público ou mesmo nomeado para cargos de ma-
gistrado e outros de semelhante relevança.

Em seguida, após assinalar que a presente pro-
posta busca fazer essa atualização, registram que as 
três últimas Constituições brasileiras fixaram em se-
tenta anos esse afastamento compulsório, ampliando, 
assim, em dois anos, a situação das Cartas imediata-
mente anteriores, às de 1934 e 1937.

Prosseguindo, objetam que todavia, nos negó-
cios privados e na atividade político-partidária o mes-
mo não ocorre. Empresários, intelectuais, juristas e 
políticos estão em pleno exercício de suas funções 
profissionais além dos setenta anos, sem que isso se 
constitua qualquer problema para seus empreendi-
mentos, representando, pelo contrário, credibilidade 
e segurança para a sociedade.

Logo a seguir, enfatizam que onde a sociedade 
mais teria a ganhar se alargássemos o limite de idade 
objeto desta proposta seria na Magistratura, pois nada 

mais apropriado à atividade jurisdicional que esta seja 
exercida por julgadores calejados e experimentados.

E concluindo, consignam lhes parecer estranhá-
vel que renomados juristas com mais de setenta anos, 
que foram exemplares e eficientes servidores públicos, 
ou até mesmo ex-Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral possam ser contratados para elaborar caríssimos 
pareceres jurídicos para a Administração Pública e 
sejam proibidos para atuar como integrantes das ins-
tituições públicas.

II – Análise

A proposta encontra-se subscrita por 31 (trinta e 
um) eminentes senadores, com o que fica atendido o 
requisito do art. 60, inciso I, da Lei Fundamental.

Ademais, não atinge qualquer dos núcleos cons-
titucionais imodificáveis do § 4º do mesmo art. 6º, nem 
tampouco princípios fundamentais estruturantes do 
Estado brasileiro.

Sob o prisma constitucional, portanto, não vislum-
bramos quaisquer óbices à sua admissibilidade.

No mérito, tampouco vemos razões que desacon-
selhem o pronto acolhimento da proposta sob análise, 
haja vista que, como bem assinalam os seus eminentes 
subscritores, o fato de alguém contar setenta anos de 
idade não constitui, por si só, fator impeditivo ao bom 
desempenho de qualquer atividade laborativa, haja 
vista os citados exemplos da iniciativa privada. Em 
outras palavras, o nosso cotidiano é particularmente 
rico em exemplos de cidadãos que, muitos anos após 
completarem a idade limite em questão, continuam 
em perfeitas condições de higidez física e mental e, 
portanto, com plena capacidade de permanecerem 
emprestando sua relevante colaboração ao serviço 
público e à sociedade.

Ademais, convém não esquecer que o limite es-
tabelecido no art. 4º, § lº, II, da Constituição Federal, 
constitui mera opção de política legislativa, que, a partir 
do lembrado exemplo do ocorrido após as Constituições 
de 1934 e 1937, já comporta e até impõe a atualização 
proposta, sobretudo tendo em vista o crescimento, ano 
a ano, da expectativa média de vida do brasileiro.

Diante do acima exposto, o nosso voto é pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
42, de 2003.

Sala da Comissão.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO:

RELATÓRIO

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Ao examinar, para esta comissão, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2003, que tem como 
primeiro signatário o ilustre Senador Pedro Simon, 
destinada, no essencial, a elevar a idade limite para 
a aposentadoria compulsória dos servidores públicos 
em geral, elaborei relatório favorável à proposição, o 
qual não foi apreciado.

Trata-se de alterar o § lº, inciso II, do art. 40 da Lei 
Fundamental, para estabelecer que o servidor público, 
hoje submetido ao limite máximo de setenta anos, pas-
sará a aposentar-se, compulsoriamente, aos setenta 
e cinco anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição.

E como decorrência da elevação pretendida, tendo 
presente que aos membros dos tribunais é exigido um 
mínimo de cinco anos de permanência no cargo para 
nele fazer jus à aposentadoria, encerra adaptando à 
nova idade limite os arts. 73, § lº, 101, 104, parágrafo 
único, 107, caput, e 111,  § 1º todos da Constituição 
Federal.

II – Análise

No relatório, ora sob reexame, destaquei que a 
proposta encontra-se subscrita por 31 (trinta e um) 
eminentes senadores, com o que fica atendido o requi-
sito do art. 60, inciso I, da Lei Fundamental. Também 
observei que não atinge qualquer dos núcleos consti-
tucionais imodificáveis do § 4º do mesmo art. 60, nem 
tampouco princípios fundamentais estruturantes do 
Estado brasileiro.

Sob o prisma constitucional, portanto, não foram 
observados quaisquer óbices à sua admissibilidade.

No mérito, estão mantidas as razões que justifi-
cam o pronto acolhimento da proposta, porque, como 
bem assinalam os seus eminentes subscritores, o fato 
de alguém contar setenta anos de idade não constitui, 
por si só, fator impeditivo ao bom desempenho de qual-
quer atividade laborativa. O nosso cotidiano é particu-
larmente rico em exemplos de cidadãos que, muitos 
anos após completarem a idade limite em questão, 
continuam em perfeitas condições de higidez física e 
mental e, portanto, com plena capacidade de perma-
necerem emprestando sua relevante colaboração ao 
serviço público e à sociedade.

Cumpre acrescentar, àquelas observações, o 
entendimento de que a extensão do limite da aposen-
tadoria compulsória para setenta e cinco anos não 
significa obrigar os servidores a permanecerem por 
mais tempo em seus postos. Nos termos da emenda 
que apresento a seguir, é oferecida uma possibilida-
de de permanência no serviço público dos setenta 
aos setenta e cinco anos, para aqueles que assim o 
desejarem, mediante avaliação médica que comprove 
suas boas condições de saúde.

III – Voto

Diante do acima exposto, o voto é pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 
2003, com a seguinte emenda.

EMENDA Nº – CCJ 
(À PEC nº 42, de 2003)

Dê-se ao inciso II do § lº do art. 40 da Constituição 
Federal, nos termos propostos pela Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2003, a seguinte redação:

“Art. 40.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
II – compusoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, aos 
setenta anos de idade, ou aos setenta e cinco 
anos de idade, após exame médico, na forma 
da lei, que ateste as condições de saúde do 
servidor para permanecer em atividade;

 ..................................................... (NR)”

Sala da Comissão.

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2004 – CCJ 
(Comissão de Constituição Justiça e Cidadania)

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar-

tigo 93, incisos I e II do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam convidados, para comparecer em au-
diência pública neste Órgão Técnico, a fim de instruir 
a Proposta de Emenda Constitucional Nº 42, de 2003, 
de autoria do Nobre Senador Pedro Simon, que “al-
tera dispositivos constitucionais referente aos limites 
máximos de idade para nomeação de magistrados e 
ministros de tribunais e para a aposentadoria com-
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pulsória do servidor público em geral”, as seguintes 
autoridades competentes:

– Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores;

– Ministro de Estado do Planejamento;
– Ministro de Estado da Defesa;
– Ministro Presidente do Supremo Tribu-

nal Federal (STF)

Sala das Comissões, – Senador Tião Viana.

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO 
DIA 27-4-05, NA COMISSÃO DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, A FIM DE INS-
TRUIR A PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO Nº 42, DE 2003, NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO Nº 12, DE 2004 – CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Há número regimental, declaro aberta a 
11ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania.

Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a 
dispensa da leitura da ata da reunião anterior.

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

Aprovada.
A presente reunião está com a pauta na mão 

dos Srs Senadores e se destina, nessa primeira fase, 
à audiência de eminentes figuras da República.

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Embai-
xador Samuel Pinheiro Guimarães.

O SR. SAMUEL PRINHEIRO GUIMARÃES – 
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de 
participar desta audiência.

Quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Re-
pública e Ministro de Estado da Defesa; o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Dr. Nelson Jobim; e o Sr. 
representante do Ministério do Planejamento.

De toda forma, eu queria fazer uns comentários 
iniciais sobre a questão que entendo que se refira 
principalmente ao Ministério das Relações Exteriores, 
que é a idade de aposentadoria, que ela venha a se 
modificar e se aplicar ao Ministério.

Hoje em dia, naturalmente, os funcionários da 
carreira diplomática são aposentados compulsoria-
mente aos 70 anos de idade. Com a emenda, enten-
do que, como é a idade geral para o serviço público, 
passariam para 75 anos.

Vou fazer só alguns comentários sobre algumas 
das características da carreira diplomática, que levam, 
talvez, a merecer uma consideração especial por parte 
dos Srs. Senadores ao examinarem essa emenda.

Os diplomatas funcionários públicos da carreira 
diplomática têm uma situação, digamos, um pouco 

diferente das demais carreiras do serviço público, na 
medida em que eles representam o Estado brasileiro 
no exterior, numa grande parte da sua atividade. Há 
carreiras semelhantes, que seria a carreira militar. Em 
algum ponto da carreira, alguns militares, não todos, 
trabalham no exterior como adidos, por período de 
dois anos. No caso dos diplomatas, para se chegar ao 
último posto da carreira, é necessário pelo menos dez 
anos de exercício no exterior no mínimo.

Em geral, na média, os diplomatas passam cerca 
de 20 anos vivendo no exterior em condições especí-
ficas. Primeiro, porque não vivem sempre no mesmo 
lugar, mudam necessariamente de país e de cidade. 
Isso com efeitos óbvios, na medida em que deixam de 
estar com seus familiares que ficam no Brasil, têm ape-
nas a sua família mais próxima, deixam seu círculo de 
amizade, porque naturalmente não tem a mesma faci-
lidade de fazer amizades quem vai ficar apenas dois, 
três, quatro anos num país. Além disso, representam 
um Estado estrangeiro. Eles não são um estrangeiro, 
representam um Estado estrangeiro. Em terceiro lugar, 
as condições de saúde são, muitas vezes, em muitos 
postos, difíceis. Normalmente essas cidades não são, 
digamos, visitadas pelo brasileiro médio com a mes-
ma freqüência que outras. O número de colegas que 
tenho que contraíram malária é razoavelmente gran-
de, além de outras enfermidades de postos difíceis. 
Naturalmente nem todos são difíceis, mas há essas 
circunstâncias.

Em quarto lugar, o isolamento. Então, isso cria 
condições de desgaste das pessoas, dos funcionários, 
dos diplomatas bastante acentuado.

De modo que, como comentário inicial, o Minis-
tério das Relações Exteriores considera que deveria 
haver uma reflexão muito grande. Tradicionalmente, a 
carreira de diplomata tem um estatuto próprio, tem um 
regulamento próprio tradicionalmente; sistemas de re-
crutamento próprios, sistemas de promoção próprios, 
sistemas de designação de pessoal próprios, natural-
mente sistemas de vencimentos próprios. Não são os 
sistemas normais, justamente para procurar atender 
a essas características.

Eu poderia depois fazer alguns outros comentá-
rios, procurar responder às eventuais perguntas dos 
Srs. Senadores, mas não quero me estender muito, 
porque a audiência não é apenas sobre o Ministério 
das Relações Exteriores.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL–BA) – Depois que V. Exª ouviram a introdução do 
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, franqueio a 
palavra aos Srs. Senadores para perguntas, dando pre-
ferência ao eminente Relator, Senador José Jorge.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT–SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – Pela ordem, V. Et.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT–SP) 
– Eu só queria sugerir ao Relator e aos demais Se-
nadores que talvez fosse melhor a exposição dos três 
convidados: do Presidente Nelson Jobim, do Vice-
Presidente José Alencar e do Embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães; e, depois, a argüição. Acho que 
isso facilita e agiliza o processo. Se o Relator estiver 
de acordo...

O SR. JOSE JORGE (PFL–PE) – Estou de acor-
do, mas peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – Pela ordem, V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL–PE) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Na realidade, eu gostaria somente, talvez para 
esclarecer as pessoas convidadas, de dizer que esta 
audiência pública foi solicitada pela dúvida que se 
tem das vantagens ou desvantagens de se aumentar 
à idade para aposentadoria de 70 anos para 75 anos. 
A compulsória. Quer dizer, a pessoa não é obrigada a 
trabalhar até os 75, ficará se quiser.

Qual é a relação que há? Algumas vantagens 
óbvias existem, lógico. As vezes pessoas muito habi-
litadas poderão ficar trabalhando por mais tempo. Mas 
não há dúvida de que isso, em alguns momentos, po-
derá trazer um emperramento na carreira, quer dizer, 
vão faltar oportunidades para os mais jovens.

Penso que o que está em discussão hoje são es-
ses dois fatores. Um puxa para um lado, quer dizer, o 
melhor aproveitamento das pessoas mais competentes 
puxa para um lado, aumentando de 70 anos para 75 
anos a aposentadoria; e o emperramento ou a dificul-
dade de que pessoas mais jovens possam ocupar as 
posições mais altas puxa para o outro.

Então, eu gostaria que, no momento propício, 
cada um dos convidados pudesse efetivamente res-
saltar esses dois pontos. Não ouvi isso na palestra do 
Embaixador Samuel. Portanto, eu gostaria de que, em 
um momento próprio, essa minha pergunta pudesse 
ser apresentada.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL–BA) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, 
pela ordem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com todo 
o respeito ao que falou o Colega sobre a exposição 
de S. Exª o Sr. Embaixador, creio que seria importan-
te esclarecer o espírito dessa emenda constitucional. 
Ela não mexe na aposentadoria, a idade não passa 

a ser 75 anos. Há casos especiais em que o cidadão 
completou 70 anos, deve ir para casa; ele pode ma-
nifestar o interesse de continuar trabalhando, mas o 
fato de ele manifestar o interesse de continuar não 
significa nada. A entidade onde ele trabalha tem que 
manifestar o desejo de que concorda que ele fique. E 
há agora uma emenda que diz que ele se submeteria 
a um exame de saúde para ver se está tudo bem. A 
questão é essa.

Por que apresentei esse projeto de lei? Vou ser 
muito sincero: baseado em dois casos, Ministro Paulo 
Brossard de Souza Pinto, Vice-Presidente do Supremo, 
no auge da sua capacidade, não pôde ser Presidente 
do Supremo porque completou 70 anos. O Professor 
Jatene, um dos melhores médicos do Brasil e do mun-
do, amava aquele instituto de cardiologia, de corpo e 
alma, completou 70 anos e teve que ir embora, teve 
que deixar. Na Embrapa, técnico que ficam oito anos 
estudando no exterior, especialista do mais alto gabari-
to, completam 70 anos e vão trabalhar para uma multi-
nacional porque não podem continuar. Então o projeto, 
por exemplo, nas Forças Armadas, mas vai atravessar 
as Forças Armadas porque tem coronel, tem Tenen-
te-Coronel, Coronel de Brigada, General-de-Divisão, 
General-do-Exército. Como é que vai trabalhar? Se 
as Forças Armadas dizem que “não”, não vai alterar. 
Quer dizer, ele pode pedir, mas o Comandante e Chefe 
das Forças Armadas vai dizer “não, não pode alterar”. 
O Itamaraty é a mesmíssima coisa. O Itamaraty diz é 
um ??? especial. Eu até creio nisso, que é raro, mas 
pode até acontecer. Nós tivemos um caso, inclusive, ás 
vezes acontece que o Presidente da República com-
pleta 70 anos e o coloca não como de carreira, mas 
como um civil, como ele pode fazer e como fez com 
o Flexa de Lima. Então se o Itamaraty quer, quer; se 
não quer, não quer. Nos tribunais são a mesma coisa. 
E uma decisão do Ministro, do Desembargador pedir 
para ficar e o tribunal vai dizer se acha que deve ou não 
deve ficar. Então é um caso. Não dá para falar que o 
projeto vai atrapalhar a estrutura militar, vai atrapalhar 
a estrutura da diplomacia brasileira ou vai atrapalhar 
as Forças Armadas, porque é um projeto que apenas 
visa dar uma oportunidade a alguém que é um gênio, 
que é uma capacidade, que tem competência, que é 
necessário em seu trabalho, que não seja obrigado a 
ir para casa como aconteceu com o Senador Paulo 
Brossard e como aconteceu o ?? Jatene.

Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL–SP) – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL–BA) – Em princípio, aceitei a sugestão de todos 
falarem. Entretanto, com a advertência do Senador 
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José Jorge, cada caso pode ser um caso diferente. 
Conseqüentemente, a minha sugestão, caso o Plená-
rio assim acate, seria de cada um responder imediata-
mente, porque ficaria o caso limitado àquela área onde 
houve a exposição. Agora, estou disposto inteiramente 
a maior abertura.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – ?? por exemplo, acha que devem falar todos 
antes. Então se o Ministro José de Alencar, Vice-Presi-
dente da República achar também, eu já... Embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães.

Então faremos assim, embora eu pense como 
V. Exa.

Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Eu 

entendo o seguinte: como o Secretário-Geral das Re-
lações Exteriores, Dr. Samuel Pinheiro Guimarães, fez 
uma exposição bastante exígua, ele deixou algumas 
dúvidas que aqui já foram questionadas pelo Senador 
José Jorge e pelo Senador Pedro Simon. É óbvio que 
o que se trata é de estender a aposentadoria com-
pulsória em geral para 75 anos de idade; a facultativa 
continua tendo os mesmos requisitos. E mais: algumas 
carreiras continuarão tendo tratamento especial, dife-
renciado, como os diplomatas, os militares, os profes-
sores. Quer dizer, não muda nada. Então, penso que 
se pudesse ser abordado nesse ser abordado nesse 
aspecto. Por isso, o Senador Aloísio Mercadante pe-
diu que comparecesse aqui o Ministro da Defesa e os 
representantes do Ministério das Relações Exteriores, 
além do Presidente do Supremo Tribunal Federal é 
para ver quais as implicações que isso tem dentro da 
carreira. Vai ter que fazer mais um novo estatuto? Vai 
poder ficar mais tempo, ou vai permanecer da mesma 
forma? Então os questionamentos são esses, e acre-
dito que se forem respondidos, vamos balizar o nosso 
entendimento bem para aprovar ou rejeitar a proposta 
de Emenda à Constituição.

O SR. – Sr. Presidente, para contribuir para a re-
flexão, eu tenho muita simpatia pela tese de ampliar 
essa possibilidade da aposentadoria da idade, da ex-
pulsória, como se chama em algumas carreiras para 
75 anos, nos Tribunais Superiores. Agora, onde temos 
uma carreira instituída, se ampliarmos cinco anos a 
mais no topo da carreira, nós, parcial ou integralmente, 
estaremos engessando todo o processo de promoção. 
Foi isso que inspirou a minha preocupação.

Por exemplo, no caso das Forças Armadas, se 
os Generais de Exército tiverem mais cinco anos de 
exercício da função...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – Já estamos entrando no mérito, Senador.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Eu sei. É que, enquanto o Senador...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – Assim, fica realmente algo injusto.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Somente estou explicando o que...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) -Eu queria prosseguir...

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Somente quero explicar qual foi o motivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães. 
PFL-BA) – Conclua V. Exª e nós faremos...

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Assim como o Senador Pedro Simon entrou no mé-
rito para explicar a natureza da audiência, eu estou 
entrando no mérito sobre a natureza da audiência. 
Por que considero fundamentais a Diplomacia e as 
Forças Armadas...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – O Senador Pedro Simon foi autor de uma 
emenda.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Se V. Exa está cassando minha palavra, eu, eviden-
temente, abro mão. Agora, se eu...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Eu não vou cassar a palavra. Estou pe-
dindo a V. Exª que conclua.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Vou concluir, mas eu propus que ouvíssemos os ex-
positores e V. Exª discordou.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Já aceitei.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– O Senador Demóstenes Torres, o Senador Pedro 
Simon e o relator falaram. Não entrei e não vou entrar 
no mérito. Somente estou explicando por que solicitei 
essa audiência. Sou autor da proposta da audiência. 
Fui eu que propus e aprovei a audiência – por sinal, 
numa votação difícil, pois a audiência foi aprovada por 
dois votos e V. Exª não a queria. Assim, como S. Exª 
explicou como autor da emenda e como sou o autor da 
proposta da audiência e quero ter o direito de explicar 
a razão do meu pedido.

Então, em algumas carreiras, eu me preocupo 
com as implicações na carreira, se a prorrogarmos por 
cinco anos. Por isso, Forças Armadas – e é lamentável 
que o Planejamento não esteja aqui, porque deveria 
tratar do conjunto do funcionalismo...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Mas foi convidado.
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O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– É verdade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Não aceitou porque não quis.

O SR. ALOÍSIO MERCADANTE (Bloco/PT-SP) 
– Exatamente. Lamento que não esteja.

Se as carreiras puderem expor as implicações 
que terão com o aumento de cinco anos nas carrei-
ras, tanto na Justiça, quanto nas Forças Armadas e 
no Itamaraty. Pelo menos, nessas carreiras, que são 
carreiras de Estado, quais as implicações do ponto 
de vista de promoção, como a instituição analisa os 
impactos que poderá haver.

Por um lado, é evidente o que o Senador Pedro 
Simon destacou de meritório: há pessoas com vigor, 
capacidade de atuação, competência, que são patri-
mônios da instituição. Por outro lado, o que isso signi-
ficaria em termos de engessamento da estrutura. Essa 
é a reflexão que gostaríamos de ter hoje aqui.

Agradeço a generosidade da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL – BA) – V. Exª pode continuar falando, que é sem-
pre brilhante.

Com a palavra o Vice-Presidente da República, 
Ministro da Defesa, nosso ex-colega e grande amigo, 
José Alencar.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Sr. Presidente, voltar 
ao Senado Federal é muito bom para a minha alma e 
o meu coração. Tenho grande saudade da Casa. De 
fato, às vezes, quando tenho tempo, ligo o canal do 
Senado Federal – que me parece ser 28 ou 30 – e 
fico assistindo às sessões. De vez em quando, vejo o 
meu nobre amigo, Senador Pedro Simon, e digo que 
continua com a mesma força de sempre. Fico muito 
próximo de todos quando ligo a televisão e vejo uma 
sessão do Senado Federal.

Hoje, chegando, tive a honra de ser recebido, em 
seu gabinete, pelo ilustre Presidente desta Comissão, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Lá estava também 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, nosso emi-
nente amigo, Ministro Nelson Jobim. De lá, viemos e, lá, 
começamos a matar a saudade do Senado Federal.

Aqui vejo vários colegas do meu tempo e alguns 
que chegaram depois. Vejo que o Senado Federal 
continua sendo aquela Casa que todos aprendemos 
a admirar e a respeitar.

Tenho tido muito pouco tempo. Eu deveria ter feito 
uma reunião com os Comandantes das três Forças e 
com outros militares do meu Ministério, para verificar 
exatamente a preocupação deles. Agora, de manhã, 
tive oportunidade de conversar um pouco com o Ge-
neral Albuquerque, que é o Comandante do Exérci-
to, que tem alguma preocupação com as mudanças. 

Entretanto, o que sentimos é que é preciso que haja 
melhor informação. Ninguém pode tomar uma decisão 
sem se informar convenientemente.

Então, penso que aqui, nos trabalhos de Co-
missão, aqui na CCJ, esse assunto será amplamente 
debatido. Representantes de outras categorias serão 
aqui convidados.

Tentarei trazer alguma contribuição. Pensei muito 
sobre isso, ainda que tenha chegado nessa madruga-
da, pois tive uma audiência sobre Alcântara às 8 horas. 
Deitei-me às 3 horas e à 7 horas já estava saindo de 
casa para atender o pessoal da Ucrânia com relação 
ao problema de Alcântara, o que aliás deveria também 
vir para a CCJ.

Abordarei esse tema – é o ovo de Colombo -, 
utilizando-me das justificativas que levaram o Senado 
a apresentar essa proposta, assinada por Senadores 
como Pedro Simon, José Agripino, Rodolfo Tourinho, 
César Borges, Flávio Arns, Gilberto Mestrinho, Lúcia 
Vânia, Ramez Tebet, Efraim Morais, Valdir Raupp, Luiz 
Otávio, Papaléo Paes, João Batista Motta, Gerson Ca-
mata, Almeida Lima, Osmar Dias, Arthur Virgílio, An-
tero Paes de Barros, Mão Santa, Amir Lando, Roberto 
Saturnino, Serys Slhessarenko, Eurípedes Camargo, 
Magno Malta, Teotônio Vilela Filho, Valmir Amaral, João 
Ribeiro, Leomar Quintanilha e Romeu Tuma.

A justificativa, se V. Exªs me permitem, todos já 
devem ter visto. As vezes, contudo, somos levados a 
tratar de um assunto sem verificar a razão pela qual ele 
nasceu. Ela começa com a expectativa de vida. Esse 
é um fato. Há uma nova expectativa de vida. Estava 
contando agora, no gabinete do Presidente Senador 
Antonio Carlos, que minha esposa e eu vamos fazer, 
em dois anos, Bodas de Ouro, mas não vamos co-
memorar. Tendo em vista a nova expectativa de vida, 
vamos aguardar o segundo cinqüentenário. Bodas de 
Ouro todo mundo comemora, é fácil. Então, vamos 
esperar pelo segundo.

Essa é a prova de que acreditamos na nova 
expectativa de vida. A justificativa começa pela ex-
pectativa de vida do brasileiro, que vem aumentando, 
alterando-se significativamente o perfil populacional. 
Esse fato ganha consistência com a ampliação da ur-
banização e a formação de uma classe média, que, 
tendo melhores condições educacionais, beneficiou-
se no desenvolvimento econômico registrado no País 
nas últimas décadas – especialmente agora, no último 
ano do nosso Governo, quando houve um crescimento 
muito superior à média dessas décadas de que fala 
essa justificativa.

Então, meus amigos, a Constituição Federal ain-
da não assimilou tais mudanças demográficas, pois 
proíbe que alguém com mais de 70 anos possa ser 
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servidor público ou mesmo nomeado para cargos de 
magistrado e outros de semelhante relevância.

Essa proposta busca, assim, fazer essa atuali-
zação, haja vista a freqüência com que nos chegam 
notícias e casos de pessoas com alto preparo intelec-
tual e largo tirocínio profissional afastadas compulso-
riamente de suas atividades.

As três últimas Constituições brasileiras fixaram 
em 70 anos esse afastamento compulsório, ampliando 
assim, em dois anos, a situação das Cartas imediata-
mente anteriores, as de 34 e 37. Todavia, nos negó-
cios privados e nas atividades político-partidárias, o 
mesmo não ocorre. Empresários, intelectuais, juristas 
e políticos estão em pleno exercício de suas funções 
profissionais, além dos 70 anos de idade, sem que 
para isso se constitua qualquer problema para seus 
empreendimentos, representando, pelo contrário, cre-
dibilidade e segurança para a sociedade.

Até por uma questão de coerência, tenho de ser 
a favor dessa PEC. Do contrário, já estarei me consi-
derando compulsoriamente fora.

No entanto, onde a sociedade mais teria a ganhar 
se alargássemos o limite de idade objeto dessa pro-
posta seria na magistratura, pois nada mais apropria-
do à atividade jurisdicional que esta seja exercida por 
julgadores calejados e experimentados, pois sabemos 
que a letra inerme da lei nem sempre é suficiente para 
estabelecer uma decisão ou sentença justas.

Termina dizendo que: “Dessa forma, esperamos 
contar com o apoio dos ilustres pares para a aprova-
ção dessa emenda constitucional, pois sua apresen-
tação a esta Casa deve-se ao interesse que o tema 
desperta nos segmentos mais conspícuos da socie-
dade brasileira”.

É claro que a medida não é pacífica há polêmicas. 
Por exemplo, o ilustre Embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães levantou questões ligadas às particulari-
dades do Itamaraty. Nós, por exemplo, poderíamos 
trazer também particularidades que afetam as Forças 
Armadas. Todos sabem que o generalato começa com 
o General de Brigada, passa para o General de Divi-
são e chega a General de Exército, com quatro anos 
em cada patamar. Os que vão para o Superior Tribu-
nal Militar fiquem por lá cinco, seis anos, oito anos no 
máximo. E variável. Esses cinco anos a mais, no caso 
dos militares que estejam exercendo função de minis-
tro no Superior Tribunal Militar, não geram nenhuma 
problema.

O grande problema foi levantado pelo eminente 
Senador Aloizio Mercadante: é a questão da alternân-
cia. Aconteceria um entrave, tendo em vista o fato de 
que ata, naturalmente, a carreira.

Por outro lado, a aposentadoria não é compulsó-
ria, mas espontânea.

Os 75 anos seriam atingidos espontaneamente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) – Não, a aposen-

tadoria compulsória passaria dos 70 para os 75 anos.
O SR. JOSÉ ALENCAR – Sim, mas pode-se 

aposentar por tempo de serviço antes disso. Não se 
é obrigado a ficar até os 75 anos. Fui infeliz ao falar 
da compulsoriedade. O cidadão pode, perfeitamente, 
pelo tempo de serviço, aposentar-se antes. Não pode 
depois, claro. A rigor, digo que esse aumento de cinco 
anos, tendo em vista a nova expectativa de vida do bra-
sileiro, é até pouco. Daqui a pouco, vamos ter de fazer 
uma nova PEC passando a idade para 80 anos.

Mas não vou estender-me muito. Aprendi na mi-
nha terra que os discursos devem ser como os vesti-
dos das mulheres: nem tão curtos que escandalizem 
nem tão longos que nos entristeçam.

Vou parar por aqui, mas minha posição é, em 
principio, favorável à PEC. Há, naturalmente, algumas 
idéias que poderão ser discutidas, como, por exemplo, 
a entrada em vigor de modo gradual: em vez de 75, 
em um primeiro momento poderá ser 71, 72, em dois, 
três tempos ou coisa que o valha. Creio que a Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania tem todas as 
condições, toda a acuidade, para fazer um trabalho 
perfeito e apresentar uma proposta correta e, se for 
o caso, emendas que possam ser objeto de tratativas 
por esta Comissão.

Estou tentando dar uma contribuição, mas todos 
conhecem bem o meu perfil, que não é muito disso. 
Não sou muito bom nisso. Estou dando a minha opi-
nião porque tenho de ser coerente.

Realmente, a expectativa de vida mudou. Quando 
eu era criança, um cidadão de 60 anos já era, já era 
mesmo. V. Exas podem observar o avanço que houve 
na ciência médica no mundo inteiro. Eu mesmo já pas-
sei por provas duras no campo de saúde e estou ainda 
jogando futebol e marcando os meus gols. E verdade 
que já não consigo mais comemorar os gols que faço. 
Isso me dá tristeza, Senadora, porque, por exemplo, 
subir no alambrado, isso não estou fazendo mais!

Então penso que a PEC nº 42 deve ser objeto, 
obviamente, de exame, como está sendo. Outras audi-
ências serão realizadas, acredito, mas não tenho dúvi-
da de que o resultado consultará o interesse nacional. 
E claro que, nas perguntas, poderei também dar mais 
opinião a respeito, mas não posso ficar em cima do 
muro. Sou a favor da PEC nº 42!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – (?) Presidente, muito obrigado!
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Com a palavra, nosso eminente amigo e Presi-
dente do Supremo Tribunal, o grande jurista Nelson 
Jobim.

O SR. NELSON JOBIM – Muito obrigado, Sr. 
Presidente!

Sr. Vice-Presidente da República, Ministro da 
Defesa, Sr. Secretário-Geral do Ministério das Rela-
ções Exteriores, Sr~s e Srs. Senadores, é um prazer 
voltar ao Senado e debater temas que dizem respeito 
ao interesse nacional.

Gostaria de colocar as coisas mais ou menos da 
seguinte forma: a PEC nº 42, de autoria coletiva, en-
cabeçada pelo Senador Pedro Simon, altera o inciso 
II das regras da aposentadoria relativas ao art. 40. Os 
demais dispositivos são ajustamentos às regras alte-
radas. E estabelece duas regras fundamentais: tem a 
Constituição a compulsoriedade aos 70 anos de idade e 
a voluntariedade. Para esta, estabelece a Constituição, 
no art. 40, que aquele que se aposentar voluntariamen-
te precisa ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício, 
além do tempo de serviço correspondente.

Pois bem, a questão que temos que deixar clara 
é saber do que estamos tratando. Estamos tratando 
do interesse de carreiras ou estamos tratando do in-
teresse do serviço público? E esse é o ponto. Ou seja, 
se começarmos a discutir o problema do interesse 
das carreiras na sua progressão, temos que diminuir 
os tempos de aposentadoria, para fazer um turn over 
maior. Agora, se estamos pensando na conveniência 
ou não para o serviço público de se estender dos 70 
para os 75 anos, a discussão tem que ser posta em 
termos do interesse público, e não do interesse espe-
cífico da corporação respectiva.

Agora, é evidente que, como temos “n” tipos de 
serviços públicos, como foi dito pelo Embaixador Sa-
muel e pelo eminente Vice-Presidente da República, 
a pergunta é a seguinte: é possível se generalizar ou 
temos que abrir exceções e tratar diferencialmente, 
da perspectiva do interesse do serviço público, a ex-
tensão da compulsoriedade aos 75 ou aos 70 anos? 
Hoje, temos uma compulsoriedade geral para 70 anos. 
Só se aposenta compulsoriamente quem atinge os 70 
anos; voluntariamente, se cumprir o tempo de serviço 
necessário e se ainda teve 10 anos mínimos de serviço 
público. Gostaria de lembrar que esse período de 10 
anos no serviço público foi criado para evitar aqueles 
problemas de ingresso no serviço público com aposen-
tadoria restrita, o que acontecia na magistratura.

A observação que podemos fazer, de ordem 
prática, é a seguinte: se V. Exªs considerarem os da-
dos, verificarão que, na magistratura, a aposentadoria 
por tempo de serviço, antes da compulsória, é muito 
menor que a aposentadoria compulsória. Ou seja, na 

magistratura, prefere-se a aposentadoria compulsória, 
e os magistrados ficam até os 70 anos. Vejam bem, 
não estou dizendo que todos os magistrados que te-
nham iniciado na carreira da magistratura ficam até 
os 70 anos. A maioria prefere aguardar os 70 anos e 
pretende que seja estendido para 75.

Os magistrados oriundos do quinto constitucional, 
ou seja, os advogados e membros do Ministério Público, 
fundamentalmente os advogados que são nomeados 
para os Tribunais de Justiça, para os Tribunais de se-
gundo grau, regionais, federais e tribunais trabalhistas; 
estes esperam cumprir o tempo, hoje, antes de cinco 
anos, para se aposentar; preferem aposentar-se antes 
da compulsoriedade.

Na verdade, tudo indica que o quinto constitu-
cional às vezes é utilizado para resolver problemas 
de remuneração na velhice, porque esse é o fato. O 
tempo de cinco anos no cargo foi estendido para dez 
anos, exatamente para evitar este tipo de situação 
de encurtamento do tempo. Tanto é que o turn over 
dentro dos tribunais, no quinto constitucional, é maior 
que turn over, proporcionalmente, às aposentadorias 
obrigatórias.

Então, se o parâmetro que V. Exªs vão adotar é 
o das carreiras, nós temos que levar em conta que as 
carreiras são distintas. Temos, no caso desta Mesa, a 
manifestação do Embaixador Samuel relativamente à 
carreira da diplomacia, em que, ao que tudo indica, são 
informações genéricas, não tenho dado sobre isso, o 
fenômeno que acontece na magistratura acontece na 
carreira dos diplomatas. Isso significa que os diploma-
tas preferem trabalhar até os setenta anos, para se 
aposentarem pela compulsória e não pelo tempo de 
serviço. Isso também acontece na magistratura.

Diz o Ministro da Defesa, o Sr. Vice-Presidente da 
República, que nos militares a situação é distinta.

Vejam bem, se V. Exªs querem tratarem isso da 
perspectiva das carreiras, podem estabelecer como 
regra geral na Constituição a aposentadoria obriga-
tória aos 75 anos, mas poderiam permitir que a le-
gislação infra-constitucional pudessem reduzir para 
carreiras específicas e tratar isso especificamente, se 
fosse o caso.

Quando se diz que os tribunais acabam congelan-
do o desenvolvimento da carreira, estamos pensando 
na carreira e não no serviço. O que interessa a nós? 
Quando o Senador Pedro Simon nos diz que o Ministro 
Paulo Brossard tinha condições de prosseguir no seu 
trabalho, o mesmo se diga do Ministro Moreira Alves, 
no caso do Tribunal Superior.

No entanto, se V. Exªs considerarem a questão 
da carreira, é verdadeiro que o estabelecimento do 
limite de 75 anos alongará a carreira e, portanto, tran-
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cará a progressão na carreira. Essa leitura é da pers-
pectiva da renovação dos quadros, da renovação dos 
próprios tribunais.

Porém, isso não se aplicaria, como percebeu o 
Senador Aloizio Mercadante, aos tribunais superiores, 
já que não são tribunais da carreira da magistratura. 
Então, o discurso de que o limite de 70 anos prejudica 
o desenvolvimento na carreira, não é aceitável para 
os tribunais superiores, pois o Tribunal Superior do 
Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal não são

tribunais da carreira. Os tribunais de Justiça, os 
tribunais regionais federais e os tribunais regionais do 
trabalho são tribunais da carreira, porque há promoção 
para os tribunais regionais, os tribunais de segundo 
grau, por merecimento e por antiguidade, promoções 
necessárias à abertura das vagas.

Ora, se nós reduzirmos onde tivermos 70 anos e 
aumentarmos para 75 anos, reduz o número de vagas 
para o acesso que era por antiguidade e por mereci-
mento. Lembre-se que a promoção é alternada, uma 
promoção é por merecimento e outra é por antiguida-
de. Então, esses são da carreira.

Portanto, se a preocupação se dá da perspecti-
va da carreira, como disse o Senador Aloizio Merca-
dante, não se aplica isso à magistratura na linha dos 
tribunais superiores.

Mas a preocupação da carreira se aplica à ma-
gistratura e, portanto, se aplica ao Exército. A ques-
tão é saber o que se quer. No Brasil, em 1934 e 1937, 
nós tínhamos um período compulsório de 68 anos; 
de 1946 a 1988, aumentaram para 70 anos, conside-
rando o aumento da vida útil do individuo. Se esse é 
o critério, aumentamos para 75 anos. Depois, pode-
se ajustá-lo.

É evidente que a preocupação mencionada aqui 
é a da transição. Na transição, aqueles que estão com 
expectativa da promoção, tendo em vista as vagas que 
serão abertas pela aposentadoria compulsória de 70 
anos, vão ficar paralisados, adiados as suas preten-
sões por mais cinco anos. Mas isso em um determi-
nado momento, isso pára, porque todos entram num 
fluxo normal. Ou seja, nós vamos considerar para a 
reforma constitucional um problema de transição, que 
se resolve, e o tempo resolve em dez anos, ou vamos 
discutir o tema da perspectiva exclusiva do momento 
histórico em que vivemos? Creio que o Senado tem 
condições de avaliar qual o interesse a ser privilegiado, 
se é o interesse público na prestação dos serviços, e 
se é viável, eventualmente, abrir exceções à compul-
soriedade.

É  preciso deixar muito claro, por exemplo, que 
se o sujeito fica exposto a determinadas moléstias 

na sua atividade ou a determinados riscos, como é o 
caso do Exército, esse argumento afasta-se, porque 
a aposentadoria não é obrigatória. Melhor, não é só 
ao aposentar-se com a compulsória que se pode apo-
sentar com a voluntariedade. Mantida a voluntariedade, 
esses problemas ficam compensados.

Em princípio, sou favorável à ampliação para os 
75 anos. Entendo que isso está dentro da modernida-
de. A questão é saber se isso deve ou não ser tratado, 
diferenciadamente, para as diversas carreiras. Se os 
senhores entenderem dessa forma, basta que se po-
nha uma vírgula no texto estabelecido na proposta de 
emenda, fazendo com que as leis complementares e 
regulamentares da carreira, e ai teria que ser lei com-
plementar para evitar problemas das maiorias simples 
com relação a isso, possam estabelecer para carreiras 
específicas um tempo diferenciado de compulsoriedade 
menor que os 75 anos. Dessa forma, estariam com-
pensadas essas dificuldades existentes.

Agora, insisto enormemente, e precisamos dei-
xar isso claro e transparente, nós vamos discutir inte-
resses de categorias ou interesses da Nação? O que 
convém ao País? Eu daria o exemplo da perspectiva 
meramente financeira. E lamentável que não tenha 
vindo a esta audiência o Sr. Ministro do Planejamen-
to. Vejam, se tivermos um alongamento de cinco anos 
– vamos considerar o caso específico do Supremo 
Tribunal, levando-se em conta uma remuneração mé-
dia de R$21.500,00 por Ministro –, temos um subsí-
dio mensal total de R$103 mil. Esse subsídio mensal 
corresponde a um subsídio anual de R$1,680 milhão, 
que é a despesa do Supremo com o atual quadro. Se 
tivermos uma nomeação, teremos a remuneração de 
R$107 mil. Vejam a diferença fundamental, num total 
anual de R$3,248 milhões. Se ampliarmos para 75, 
vamos ter uma economia, com mais cinco anos de 
permanência, da ordem de R$7 milhões. Será que 
nós teremos que considerar também as economias 
que possam se verificar nos Estados em relação ao 
alongamento das carreiras?

Lembrem que, se temos aposentadoria aos 70 
anos e se um conjunto de dez se aposenta aos 70 
anos, durante cinco anos vamos ter o dobro da des-
pesa. Se a despesa é dez, passa a ser vinte, porque 
teríamos que pagar os aposentados mais aqueles que 
o substituem. Se você alonga em cinco anos terá uma 
economia correspondente a esses cinco anos, ao lon-
go do tempo. Poderíamos pensar por esse lado, mas 
para isso deveriam ser feitos os cálculos e creio que 
a Assessoria do Senado teria condições de fazê-los. 
A questão é verificar exatamente isso.

Lembro e insisto que, na perspectiva da Magistra-
tura, a questão da carreira na Magistratura não se aplica 
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aos tribunais superiores, já que os tribunais superiores 
e o Supremo Tribunal não são tribunais da carreira. Ou 
seja, o argumento de que isso congelaria os espaços 
desaparece em relação à magistratura. Isso já não se 
dá com o Exército e com a diplomacia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Vamos abrir o debate.

Concedo a palavra ao Relator e, posteriormente, 
a V. Exª, que é o autor da convocação.

O Senador Jefferson Peres chegou aqui antes 
das 10 horas e se inscreveu, de maneira que também 
não pode ser preterido.

Gostaria, então, de assinalar os que vão de-
bater...

O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM) – O 
Senador Aloizio Mercadante foi o autor do pedido de 
audiência? E como se ele fosse o autor do requeri-
mento, eu cederia a vez a Ex?.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
PFL – BA) – Certo.

Senadores Aloizio Mercadante, Jefferson Peres, 
Pedro Simon, Demóstenes Torres, Romeu Tuma, Tas-
so Jereissati, Juvêncio da Fonseca, Edison Lobão. Se 
mais adiante for necessário, Hélio Costa.

Com a palavra, o Relator.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Obrigado, 

Sr. Presidente.
Na realidade, gostaria, antes de levantar alguma 

questão, de fazer algumas observações em relação 
aquilo que foi dito aqui quanto á tramitação desse 
projeto.

Na verdade, nós colocamos: “aos 70 anos de 
idade ou aos 75 anos, após exame médico, na forma 
da lei, que ateste as condições de saúde do servidor 
para permanecer em atividade”.

Então, considero, em primeiro lugar, que não há 
aquela idéia que o Senador Pedro Simon mencionou 
no início – pelo menos, no meu entendimento – de que 
isso dependeria da Administração. Eu acho que, do 
ponto de vista do compulsório, vai depender apenas 
do servidor. Quer dizer, se ele tem 73 ou 74, não quer 
aposentar-se e tem uma saúde perfeita, poderá conti-
nuar até os 75, na forma como está redigida a emenda. 
A Administração pode não dar a ele uma função es-
sencial; pode colocá-lo, por exemplo, num quadro em 
que não tenha uma função específica e essencial. Mas 
eu acho que isso ficaria na dependência do desejo do 
servidor, desde que cumprida essa etapa.

Em segundo lugar, em relação às questões levan-
tadas pelo Ministro Nelson Jobim* quanto à carreira e 
ao serviço, penso, Ministro, que devemos examinar as 
duas questões. Temos que examinar prioritariamente a 
melhoria do serviço, a economicidade – isso deve ser 

levado em conta –, mas não podemos também deixar 
de olhar para a carreira. Na verdade, quando há uma 
carreira muito engarrafada, algumas pessoas se sen-
tem desmotivadas a continuar nela. No caso específi-
co da Magistratura, uma carreira dificílima – ser juiz é 
uma coisa dificílima –, muitas pessoas, se não tiverem 
uma perspectiva de crescimento, de progresso, termi-
narão desistindo, preferindo ser advogadas ou exercer 
funções no mercado privado. Então, temos que olhar 
principalmente o serviço, mas também a perspectiva 
da carreira.

Em relação aos Tribunais Superiores – mas não 
ao Supremo Tribunal Federal – apesar de teoricamente 
os Ministros não serem da carreira dos Magistrados, na 
prática o são, porque muitos magistrados importantes 
nos Estados muitas vezes trabalham, com a perspecti-
va de participarem, dentro daquelas cotas específicas, 
de um Tribunal Superior. Se o Tribunal Superior estiver 
mais fechado, ter-se-á uma perspectiva a menos. Então, 
essas seriam duas questões que eu levantaria.

Outro aspecto que acho importante, na sugestão 
do Ministro Nelson Jobim – inclusive, eu tinha falado 
com o Senador Aloizio Mercadante, porque penso que 
poderíamos tentar um acordo em relação a isso – é 
a de dizer: “compulsoriamente, com provimentos pro-
porcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de 
idade, ou aos 75 anos de idade, após exame médico, 
na forma da lei”. Quer dizer, haveria uma lei que garan-
tiria, em algumas carreiras, uma prestação de serviço 
melhor, mais econômica e também uma perspectiva 
boa de carreira, que desse motivação aos membros 
daquela profissão.

Agora, gostaria de perguntar especificamente ao 
Embaixador como é a questão no Itamaraty. As pessoas 
esperam pela compulsória? O aumento de 70 para 75 
anos traria uma perspectiva negativa para a carreira? 
Especificamente, o que acontece no Itamaraty?

Em relação ao Ministro da Defesa, eu gostaria de 
saber a mesma coisa, se no Exército isso traria uma 
implicação que tivéssemos generais mais velhos, po-
dendo ficar até 75 ou se as regras internas do Exército 
já não permitem, porque eles têm que passar quatro 
anos como general de divisão e etc e se essas regras 
já não fazem com que eles saiam antes.

Com relação ao Ministro Jobim, fiquei admirado 
ou não entendi provavelmente essa estatística de que 
a maioria dos membros do Judiciário esperam até os 
70 anos. Isso acontece nos Tribunais ou no Judiciário 
inteiro? Um juiz que não chega ao Tribunal de Justi-
ça, fica na vara até os 70 anos, ou isso é apenas para 
aqueles que conseguem progredir?

Essas eram as três questões que gostaria de 
apresentar a cada um dos depoentes, agradecendo 
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e lamentando que o Governo não tenha mandado o 
Ministro do Planejamento, porque a sua opinião dele 
em relação à questão financeira é muito importante, 
ou pelo menos um representante, já que o Governo 
tem tanto cargo em comissão que não é possível não 
ter alguém que pudesse vir aqui dar esses esclareci-
mentos.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

PFL – BA) – Quero dizer que, a bem da verdade, o 
Ministro do Planejamento falou comigo da sua impos-
sibilidade de comparecer. De modo que ele não fez 
nenhuma descortesia, pelo contrário, ele teve a genti-
leza de comunicar-me a sua impossibilidade.

Temos um hábito, que poderemos quebrar, de 
três argüentes fazerem as perguntas que são respon-
didas de três em três. Se V. Exª achar conveniente 
posso mantê-las.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Em primeiro lugar, não fui informado de que o Ministro 
não poderia vir. Seguramente, ele tinha alguma tarefa 
bastante importante e isso poderia ter sido contornado 
pelo papel do Secretário-Executivo do Ministério, como 
foi feito com o Ministério das Relações Exteriores e se-
guramente nós encontraríamos um representante.

De qualquer forma, prejudica a audiência, mas 
não compromete pela qualidade das exposições que 
foram feitas.

Concordo, em linhas gerais, com o que foi ex-
posto, em particular com o Ministro Nelson Jobim, de 
que a discussão deve ser feita sobre qual é o papel 
do Estado e do servidor público perante a sociedade 
brasileira. O argumento da experiência de uma carreira 
poder estimular a manutenção de um servidor na sua 
função depois dos 70 aos, seguramente, é um argu-
mento bastante consistente e motivou a iniciativa do 
Senador Pedro Simon e há disposição desta Comissão 
de buscar encontrar uma solução para essa questão.

Quando fazemos uma análise comparativa, a 
experiência internacional não resolve o problema nem 
esclarece muito. Nos Estados Unidos não há limite 
qualquer no serviço público. Mas, em outros países, 
que têm uma expectativa média de vida superior à do 
Brasil, como é o caso da Espanha por exemplo, (74 
anos para o homem e 81 anos para a mulher), o limi-
te é 70 anos; no caso da Áustria (idade média de 74 
anos para o homem e 80 para a mulher), é 65 anos o 
limite máximo para o servidor público; na Alemanha 
(74 anos para o homem e 80 anos para a mulher), o 
limite máximo é 73 anos; na França o limite máximo 
é 65 anos e a expectativa de vida do homem é de 75 

anos; no Brasil, a expectativa média é 71,3 anos, e o 
nosso limite é 70 anos.

Então, comparado com esses países, estamos 
com uma idade para o serviço público semelhante à 
expectativa média de vida. Portanto, melhor posicionado 
sobre esse argumento do que outros países que esta-
mos comparando, com exceção dos Estados Unidos. 
Agora, o servidor público tem uma expectativa de vida 
seguramente melhor e superior à média da população, 
especialmente em algumas carreiras. Então, sob esse 
ponto de vista, não resolvemos o problema.

Agora, sob o argumento central, que é a presta-
ção de serviço à sociedade, se é verdade de um lado 
que o servidor depois dos 70 anos tem experiência, 
vivência, competência que ajudaria na prestação do 
serviço, quando a carreira é orgânica e a prorrogação 
desse prazo venha a significar o engessamento da pro-
moção se toda a carreira, tenho dúvidas se, do ponto 
de vista motivacional, a estrutura funcional do Estado 
será contemplada com mais disposição de trabalho, 
dado que os salários já são baixos no serviço público 
em geral. Quer dizer, a promoção é um fator de muito 
orgulho, é aquilo que motiva a continuidade do servi-
dor no trabalho. Usando o exemplo das Forças Arma-
das, que conheço um pouco. O jovem entra na Escola 
Preparatória de Cadete com quinze anos. Depois vai 
para a Amam por mais quatro anos. Quando é Coro-
nel, 52 anos, 53 anos, já tem o tempo de serviço para 
se aposentar. E se não tem nenhuma perspectiva de 
sair General, seguramente vai para a reserva, como 
a maioria. Quando sai da Escola Militar, se não tiver 
um terço superior da carreira, seguramente não será 
promovido a General. Ele já sabe que não será pro-
movido a General. E consegue a função para poder 
se aposentar, mas não a vaga.

Se aprovarmos que esse princípio vale para todas 
as carreiras, vamos trabalhar com a seguinte hipóte-
se, Senador Pedro Simon: o alto Comando do Exérci-
to analisa que todos que estão ali são competentes, 
indispensáveis e que todos devem permanecer mais 
cinco anos. Portanto, a partir da promulgação do texto, 
que todos têm condições básicas de saúde.

Ficarão cinco anos. Ora, se todos os generais do 
Exército ficam cinco anos, nenhum general de divisão 
será promovido durante cinco anos. Nenhum general 
de brigada será promovido durante cinco anos, nenhum 
coronel será promovido durante cinco anos, nenhum 
tenente-coronel será promovido, nem o major, nem o 
capitão, etc. Vamos engessar de tal forma a instituição, 
que tenho dúvidas se o argumento prioritário que foi 
apresentado aqui, com o qual compartilho, será de me-
lhor serviço ao Estado, de melhor serviço à sociedade. 
Acho que não será, porque vamos, evidentemente, pre-

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL32     

Índice Onomástico



14444 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

servar a experiência de treze generais do Exército e, 
em contrapartida, toda a estrutura militar será privada 
de qualquer perspectiva de promoção durante cinco 
anos, sendo que a partir de general, todos podem ir 
para a reserva, e irão.

A mesma coisa vejo na diplomacia. No topo da 
carreira, nenhum ministro de Primeira Classe não se 
aposentar durante cinco anos, toda a carreira do Ita-
maraty ficará engessada.

Isso significa que devemos nos abdicar dessa pos-
sibilidade? Não. Como eu disse, nos órgãos superiores 
da magistratura, deve ser implantado imediatamente. 
Não vejo nenhum tipo de empecilho, porque aí você 
avalia do ponto de vista do colegiado interesse de fi-
car, que alguns talvez nem fiquem, mas não prejudica 
o desempenho da carreira.

Nas outras estruturas, temos que ter mais cuida-
do. Mas a solução proposta pelo Relator é reforçada 
pelo Ministro Nelson Jobim. Já havíamos dialogado so-
bre isso. Parece-me a solução, qual seja, aprova-se o 
princípio geral. Se o indivíduo experiente, profissional, 
competente, que serviu ao Brasil durante tanto tempo, 
pode, sim, pedir para ficar. E se o órgão achar que ele 
deve ficar, ficará, mas com regras específicas para cada 
carreira e regras que contemplem duas situações: im-
plantar isso progressivamente. Por exemplo, no primeiro 
período, não mais de 20% pode ficar dos que estão no 
topo da carreira, ou 30%. Ou se faz por etapas; um ano 
a cada ano a mais. De tal forma que uma geração na 
fique privada de promoção por cinco anos, porque isso 
evidentemente comprometerá a qualidade do serviço 
público, desmotivará as estruturas funcionais que são 
fundamentais na sociedade brasileira.

Então, se fizermos isso com leis específicas para 
as carreiras de Estado, dialogando, construindo con-
juntamente com essas carreiras, teríamos mais tempo 
para amadurecer, acho que devíamos aprovar a PEC, 
aprovar a possibilidade do princípio geral e, depois, tra-
tarmos essa matéria com mais profundidade, depen-
dendo da especificidade da carreira, dependendo da 
especificidade de cada carreira, construindo um proce-
dimento que seja progressivo. Desta forma, contempla-
ríamos a possibilidade de aproveitar as experiências e 
respeitando a motivação fundamental da carreira, que 
no serviço público é a promoção, sobretudo a promo-
ção pelo mérito. Se retirarmos isso, vamos prejudicar a 
qualidade do serviço público, seguramente em funções 
que são indispensáveis à sociedade brasileira.

Por isso concordo com a sugestão. E um bom ca-
minho que poderíamos construir. E na lei complemen-
tar, poderíamos amadurecer as regras e o processo 
progressivo de implantar esse procedimento para não 

engessar as carreiras que são essenciais à qualidade 
do serviço público do País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – Com a palavra o nobre Senador Jefferson 
Peres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT–AM) – Sr. 
Presidente, Eminente Senador José Alencar, vice-Pre-
sidente da República – digo Senador, porque S. Exª 
será sempre. Eu vi a estranheza no rosto do Senador 
Antonio Carlos – Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, 
Eminente Ministro Nelson Jobim, Sr. Relator, não há 
dúvida de que esta será uma discussão infindável. Tere-
mos sempre de estabelecer a relação custo-benefício. 
Há um custo e um benefício; um benefício de evitarmos 
o desperdício de recursos humanos, de mantermos no 
serviço público homens e mulheres válidos. Isso é um 
benefício muito grande; e expulsá-los é um custo.

Por outro lado, o alargamento da compulsória tem 
o custo de realmente retardar a progressão funcional. 
Por outro lado, o benefício financeiro seria muito gran-
de, principalmente se nós tivéssemos a coragem de 
mexer na aposentadoria voluntária. O custo financeiro 
disso é muito alto. E dói ver em um país pobre, como 
o Brasil, pessoas com sessenta anos aposentadas. 
Que me perdoem os servidores públicos, mas isso é 
verdade. Mas, como não há nem condições políticas 
de mexermos nisso, vamos Eminente Ministro Nelson 
Jobim, ficarmos apenas com os Tribunais Superiores, 
que como V. EXª assinalou, não tem prejuízo nenhum 
para servidores de escalões inferiores, uma vez que 
o cargo de Ministro de Tribunal Superior não é final 
de carreira.

Realmente, o Supremo Tribunal Federal, o STJ e 
o Tribunal Militar sofrem, quando são desfalcados de 
homens com setenta anos, ao terem de ir para casa. 
Creio que os tribunais ganhariam muito com isso. Por 
outro lado, haveria um outro benefício. Dificilmente, nes-
sa idade, um Presidente da República teria a possibili-
dade de nomear a maioria dos membros do Tribunal, o 
que não deixa de ser inconveniente. Estou falando em 
tese. Não mexam naquele Governo. Se bem que isso 
não, no topo, não continuaria a mesma possibilidade.

Mas, o que me preocupa é uma coisa, Ministro 
Nelson Jobim. Vamos que seja pacífica que a elevação 
da compulsória para os Tribunais Superiores. Não ha-
veria nenhuma resistência nem política quanto a isso. E 
não sei se poderia chamar isso de privilégio dado aos 
tribunais superiores, uma vez que eu creio que 90% 
dos servidores públicos não atingem a compulsória; 
eles se aposentam antes. Eles não vão até a compul-
sória; eles não querem ficar até lá. Tanto 70 como 75 
anos, eles se aposentam voluntariamente.
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Mas, o que me preocupa é outra coisa, Ministro 
Nelson Jobim. Estamos em um País chamado Brasil, 
e a realidade brasileira é outra. A possibilidade ou a 
probabilidade de uma pessoa, após 70 anos, entrar 
no processo de senilidade é muito maior do que uma 
pessoa com menos de 70 anos. Com 80 anos, isso 
aumenta ainda, enfim, é progressiva. E grande a pos-
sibilidade de entrarem em processo de senilidade, não 
a senilidade total, mas aquela de lapsos de memória, 
etc. Na proposta diz que se submeteriam ao exame 
médico. E depois, ficariam cinco anos sem exame mé-
dico. Eu lhe pergunto: conhecendo este país como eu 
conheço, o corporativismo, a amizade que se forma 
em um tribunal. Até entre 81 Senadores a amizade é 
grande, imagine entre 11 Ministros do Supremo!

Até por humanitarismo, seria difícil convencer 
esse Ministro do Supremo ou do STJ a se aposentar 
antes de 75 anos, já com alguns sinais de decrepitude. 
Pergunto: quem iria botar o guizo no pescoço do tigre 
decrépito? É a minha preocupação. Talvez se fossem 
submetidos a um exame anual periódico depois de 70 
anos eu ficasse mais tranqüilo.

Agora, concordo que deveríamos, sim, conceder o 
aumento, a elevação da compulsória para os tribunais 
superiores, com essa ressalva, essa preocupação da 
minha parte. Eu gostaria de ouvir sua opinião.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL–BA) – Peço ao Senador José Jorge para repetir a 
pergunta em relação ao Embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL–PE) – Pois não, Sr. 
Presidente. Eu gostaria de saber uma opinião do Em-
baixador Samuel Pinheiro Guimarães sobre a questão 
específica do Itamaraty. Na situação atual, a maioria 
do quadro do Itamaraty vai até os setenta anos, usa 
a compulsória ou se aposenta pelo tempo de serviço 
normal, como o Senador Jefferson Péres citou, como 
na maioria do serviço público?

Segundo: essa questão do aumento traria efeti-
vamente um engarrafamento na carreira de diplomata 
que pudesse prejudicar a qualidade ou a motivação das 
pessoas que estão no nível inferior da carreira?

Enfim, talvez o Embaixador pudesse ser um pou-
co mais específico em relação à carreira do Itamaraty, 
que pela sua importância gera a maior preocupação 
em nós Senadores. Era somente isso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
PFL – BA) – V. Exª responderá aos três que falaram 
sobre o Itamaraty, a começar pelo relator.

O SR. SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES – V. 
Exª gostaria que eu fizesse isso agora?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
PFL – BA) – Agora cada um vai fazer, depois mais três.

O SR. SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES – Faço 
isso agora, não é, Sr. Presidente? V. Exª me dá a pa-
lavra agora?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
PFL – BA) – A palavra está com V. Exª.

O SR. SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES – Mui-
to obrigado.

Quanto à primeira pergunta, é muito raro um diplo-
mata se aposentar antes da idade da compulsória.

Quanto à segunda, se haveria engarrafamento. 
Toda carreira diplomática tem uma legislação específi-
ca, exceto no caso da idade da aposentadoria. Há todo 
um sistema próprio de recrutamento, de promoção, de 
designação para os cargos diferentemente de outras 
carreiras. Talvez semelhante à militar. Os cargos podem 
ser exercidos por pessoas que estão em determinados 
níveis da carreira.

O que eu havia mencionado antes, as questões 
relativas a certas peculiaridades da carreira, é a neces-
sidade do rodízio e do estímulo para atingir determi-
nados cargos. Então, uma idade de compulsória mais 
avançada gera pelo menos dois problemas: ao volta-
rem, pessoas que exerceram cargos, digamos, muito 
importantes na hierarquia são extremamente difíceis 
de serem designadas. Essa é uma questão prática e 
extremamente difícil. É como se fôssemos designar, 
numa carreira militar – fazendo uma comparação que 
não é precisa –, alguém que exerceu o comando de 
um exército para voltar a ser comandante de um bata-
lhão. Isso não é possível. Então, na carreira, já há uma 
relação entre os cargos e os níveis da carreira.

Por outro lado, é necessário o rodízio, o aumen-
to da idade compulsória faz com que se engarrafe 
principalmente a questão do rodízio no exterior. Isso 
é extremamente importante, porque não convém, por 
várias razões, inclusive políticas, que um embaixador 
fique muito tempo em um país. E necessário que ele 
saia de um país para outro, até por razões políticas, 
porque, normalmente, os governos mudam, e às vezes 
é importante que o embaixador também mude.

Desse modo, há todo um sistema de estímulos, 
inclusive no início da questão do engarrafamento, para 
estimular as pessoas a enfrentarem aquelas dificulda-
des que mencionei na minha intervenção inicial.

No caso específico, há uma representação direta 
do Estado pelo diplomata, tanto que os demais fun-
cionários públicos não representam o Estado diante 
de outros Estados. São funcionários do Estado dentro 
do Brasil.

As questões relativas às dificuldades de natureza 
pessoal são muito acentuadas. Quer dizer, é normal 
que as pessoas tenham de se separar dos seus filhos, 
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a partir de uma certa idade, para cidades totalmente 
diferentes, dos seus amigos, etc.

Assim, é necessário um sistema de estímulo, pois 
a capacidade e a possibilidade de ser promovido são 
muito importantes. Há sempre aquela dificuldade. Por 
um lado, há o aproveitamento da experiência das pes-
soas de uma idade mais adiantada e, por outro, a ne-
cessidade de estimular a eficiência do sistema por meio 
de uma carreira que não fique muito engarrafada.

Acho que respondi às perguntas do Senador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço a 

V. Exª.
Agora, em resumo, do ponto de vista do Itama-

raty, V. Exª seria contrário ou favorável?
O SR. SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES – Diria 

que o Itamaraty é favorável a que haja uma legislação 
específica para o Itamaraty, como já há em relação 
aos outros aspectos da carreira,

que são regulados por lei específica, diferente 
da Lei Geral do (?), exceto a questão da idade com-
pulsória.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Realmente, 
acho que isso reforça nossa posição de colocar na 
forma da lei complementar, como sugerido. Estamos 
chegando a um consenso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

PFL – BA) – O Vice-Presidente, Ministro José de Alen-
car, pode responder às perguntas que julgar conve-
niente.

O SR. JOSÉ DE ALENCAR – A exemplo do 
Itamaraty, também as Forças têm as suas normas. 
Por exemplo, estivemos examinando o tempo de um 
ministro do Superior Tribunal Militar: ele é curto, de 
quatro, cinco, seis, até oito anos. Essa informação é 
importante para a Comissão, porque realmente o mi-
litar, quando chega ao generalato, já tem mais de 50 
anos; e o generalato dura, no máximo, 12 anos. Então, 
ele tem de se aposentar a partir do momento em que 
complementou esse período. Normalmente, ele vai 
para a reserva antes dos 70 anos.

Agora, há casos excepcionais, em que o indivíduo 
pode alcançar os 70 anos. Com relação, por exemplo, 
ao Superior Tribunal Militar, temos aqui o tempo no 
cargo, que gira em torno de seis anos e três meses, 
de seis anos nove meses, cinco anos e três meses, 
quatro anos e sete meses, quatro anos e cinco me-
ses, cinco anos, quatro anos, cinco anos, nove anos. 
Há um caso excepcional, um almirante de esquadra 
do Rio de Janeiro, que ficou nove anos, ou seja mais 
quatro anos.

Então, é realmente um tempo curto, é um tempo 
curto para o exercício da atividade militar no Judiciário. 

Aqui, por exemplo, não vemos nenhuma dificuldade. A 
polêmica maior da PEC é com relação à alternância, 
como explicou muito bem o Embaixador Samuel Pi-
nheiro Guimarães. No caso dos militares, por exemplo, 
a alternância também vai ficar reduzida, porque, se o 
cidadão puder se aposentar aos 75 anos de idade, é 
óbvio que haverá necessidade de mudanças também 
nas normas da carreira.

A vida é dinâmica. Agora, por exemplo, se está 
analisando a questão da nova expectativa de vida, que 
foi brilhantemente

contestada pelo Senador Aloizio Mercadante. A 
nossa expectativa é de 61 ou 62 anos...

O Sr. (Orador não identificado) – Setenta e 
um anos.

O SR. JOSÉ DE ALENCAR – Setenta e um? Eu 
tinha entendido 61 e ia protestar, porque 61 anos... 
Tudo bem, 71 anos.

Ele faz referência, por exemplo, à aposentadoria 
na Alemanha, que, pelo exemplo que ele trouxe, é aos 
73 anos. Há países onde as pessoas se aposentam 
mais jovens, como na França. Mas a França, obviamen-
te, possui condições para lazer provavelmente melhores 
do que na Alemanha. Ainda que nós também tenha-
mos muitas opções de lazer nas nossas belas praias 
etc., o cidadão no Brasil pode ser melhor aproveitado. 
Setenta e cinco anos é uma idade em que todos nós 
ainda somos produtivos – obviamente, refiro-me ás 
pessoas que têm saúde; quem não tem saúde, pode 
ser obrigado a se retirar com 50 anos. São necessá-
rias adaptações.

Por exemplo: a entrada em vigor gradual – um 
ano, dois anos, três anos e aí, em cinco anos, se che-
garia lá – é uma boa proposta que também foi coloca-
da pelo Senador Aloizio Mercadante. O mesmo pode-
ríamos dizer com relação ao percentual. Agora, ficou 
evidente, não há nenhuma dúvida de que, no caso dos 
tribunais superiores de Justiça, isso pode acontecer 
sem nenhum problema porque não há nenhuma vin-
culação de carreira.

As audiências públicas em matérias dessa natu-
reza são de grande valia, porque representam oportuni-
dades para se debater melhor. O que se deseja é uma 
solução que atenda não só o interesse do Estado, mas 
também o das pessoas. A esse respeito foi também 
muito bem colocada uma pergunta pelo Ministro Nelson 
Jobim, que chegou à conclusão de que há economia, 
de que a medida traz economia para o erário – isso 
foi informação do Ministro Nelson Jobim.

Agora, é só essa a razão pela qual devemos con-
sultar o interesse do Estado? Não. Há outras razões. 
Acreditamos que o cidadão que tiver oportunidade de 
trabalhar mais cinco anos, com a experiência que tem, 
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poderá dar uma grande contribuição em determinadas 
áreas, especialmente, acredito, no Judiciário. Com 
saúde, um homem de 75 anos sabe mais do que um 
homem de 70 anos; ele tem mais experiência na sua 
função de julgador. E claro.

Temos, por exemplo, dentro das Forças, alguns 
que são a favor e outros que são contra. Mas as pes-
soas não podem também assumir uma posição sem 
estarem rigorosamente informadas. E num caso des-
sa natureza para se estar rigorosamente informado 
é preciso que o assunto seja amplamente debatido 
e que cada um tenha oportunidade de trazer as suas 
informações. Acho que esta entrada em vigor gradual 
ou por percentual ou por tempo é importante e deve 
ser objeto de debate no Senado da República.

A minha posição continua a mesma, até por co-
erência sou a favor que possamos nos aposentar com 
cinco anos mais, porque isso também abre um espa-
ço para que acreditemos na nossa utilidade plena. E 
isso é bom, até como motivação de trabalho e de vida 
para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
PFL – BA) – Com a palavra o eminente Ministro Nel-
son Jobim.

O SR. NELSON JOBIM – Volto a insistir no senti-
do do que ficou muito claro. E aqui eu diria ao Senador 
Relator que, na verdade, considerando a questão legal, 
os Tribunais Superiores e o Supremo não são tribu-
nais a carreira. Porque não há promoção para esses 
tribunais, quer por antiguidade quer por merecimento. 
A promoção para os tribunais de segundo grau, sim, 
dá-se por antiguidade e merecimento. Então, na verda-
de, o que temos é o seguinte. Vem a observação feita 
pelo Senador Aloizio Mercadante que é importante 
considerar nessa situação.

Na verdade, os servidores do sistema Judiciário, 
tal qual se passa no Itamaraty, têm esta condição: a 
aposentadoria se dá normalmente no final do período, 
ou seja, com 70 anos. Os juizes tendem a isso. Só não 
tendem a isso se, nos cálculos que eles possam fazer, 
verificam que não têm condições de chegar ao tribu-
nal na sua promoção. Se não têm condição de chegar 
ao tribunal na sua promoção, calculando o turn over 
médio naquele tribunal, ele acaba se aposentando 
voluntariamente. Ou seja, ele permanece na carreira 
e vai até os 70 anos, se dentro da movimentação no 
tribunal, entre as entradas e a saídas, ele tiver possi-
bilidade de ir para lá.

Temos, então, a seguinte situação. O aumento do 
tempo de 70 para 75 pode estimular a saída no meio 
da carreira, ou seja, crescer a aposentadoria voluntá-
ria, no sentido de aumentar o desejo da aposentadoria 
voluntária tendo em vista a circunstância de que não 

vai conseguir chegar ao ápice da carreira. Isso terá 
que ser examinado caso a caso. Agora, o que é muito 
claro, e volto a insistir, no STJ, por exemplo, no Supe-
rior Tribunal de Justiça, as vagas correspondentes a 
um terço do STJ são providas nas pessoas de juízes 
oriundos dos Tribunais Regionais Federais, mas não 
têm direito à promoção nem por merecimento para 
este Tribunal, eles são votados numa lista tríplice do 
Tribunal Superior de Justiça, e depois dessa lista trípli-
ce, o Presidente da República escolhe um. Ou seja, o 
universo da escolha é limitado. Não há, portanto, pro-
moção e não há carreira neste caso.

No Supremo não há este problema, porque no 
Supremo não há necessidade de ser da carreira, ou 
seja, são escolhas do Presidente da República, indi-
cação ao Senado, etc. Já no Tribunal Superior do Tra-
balho, a situação é um pouco diversa, porque lá quatro 
quintos do tribunal vêm da carreira da magistratura tra-
balhista e outro quinto do tribunal, escolhidos também 
por lista, etc, etc, a limitação é maior, ou seja, quatro 
quintos, e outro quinto de advogados e promotores. 
No STJ um terço é de tribunais regionais federais, o 
outro terço de tribunais de justiça e outro terço é divi-
dido entre advogados e promotores, ou seja, há uma 
diferença estrutural.

Nessa forma insisto que não há dificuldades em 
relação a carreira, ou seja, nenhum juiz de primeiro 
grau que já completou tempo de aposentadoria, já tem 
condições de se aposentar, cumpriu 60 anos de idade 
e os 35 anos de contribuição, condição para a aposen-
tadoria voluntária, agora aplicável aos juízes.

Por força da remissão que é feita pelo art. 93 da 
Constituição, nós vamos ter um estímulo a essa apo-
sentadoria, ou seja, o fato de ter vaga ou não abrir 
vaga no Tribunal Superior não altera absolutamente 
a situação; altera, isto sim, a situação em relação ao 
Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Federal ou Regional 
correspondente.

Então, com isso, o Senador Aloizio Mercadante 
tem um pouco de razão no sentido de que o engessa-
mento da carreira vai estimular a aposentadoria volun-
tária, porque o sujeito não tem condições de chegar 
ao ápice da carreira, considerando a extensão. Mas 
isso se resolve com o tempo, uma vez que na entrada 
inicial dos 75 estaria resolvido o problema.

O Senador Jefferson Péres tem razão quanto ao 
que se referiu. É evidente, é uma questão de termos 
isso com clareza. Num ambiente de 30, ou de 10, ou 
de 11, ou 33, ou 27, ou 37, que são os Tribunais Su-
periores, num ambiente de 60, ou de 120, ou de mais 
300, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, as coisas 
ficam um pouco diferentes. Por exemplo, quanto menor 
é mais difícil fazer com que a espada de Damocles* 
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caia sobre a cabeça daquele que se tem como doente, 
salvo ódios pessoais. Portanto, não há dúvida – e o 
ministro está dizendo – que as relações pessoais no 
Brasil são um elemento importante no que diz respeito 
a esse tipo situação.

Então, se V. Exas optarem por uma solução legal, 
não deveriam, do meu ponto de vista, mencionar na 
Constituição que será submetido a exame médico. Es-
tabeleçam na lei os requisitos e as formas mais conve-
nientes, porque, se engessar na Constituição, depois 
ficará muito mais difícil contornar eventuais equívocos. 
E o problema são os contra-casos que aparecem nos 
exemplos. Portanto, V. Exas não devem, engessando 
esse item na Constituição, renunciar à possibilidade de 
ter alternativas que não essas para resolver situações 
específicas, referidas pelo eminente representante do 
Ministério das Relações Exteriores.

Quero dizer a V. Exas que sou absolutamente 
contrário a engessamento de coisas em Constituição, 
pois só determina duas coisas: ou a reforma da Cons-
tituição, ou a quebra desta, porque os fatos não a es-
peram. Ou se derruba a Constituição ou se emenda a 
mesma, como está acontecendo, no momento em que 
se engessa tudo na Constituição. Deixem a abertura e 
lembrem o seguinte: o engessamento da Constituição 
corresponde à redução das possibilidades dos próprios 
senhores, que são os legisladores, de estabelecerem 
alternativas que o tempo possa determinar.

Então, estabelece-se uma forma de reforma dos 
modelos pela legislação infra-constitucional e não pelo 
texto constitucional, na forma da lei. Aí a conveniência 
de ser lei complementar ou lei ordinária é uma questão 
que V. Exas terão que examinar. Talvez seja conveniente 
a complementar ou não, dependerá de uma análise de 
V. Exas. Entendo que, nesses casos, em relação à Ma-
gistratura, não tenho a mínima dúvida sobre a aplica-
bilidade tranqüila em relação aos tribunais superiores. 
Em relação aos demais, dependeria desse exame que 
se poderia fazer no texto legal e estabelecer regras que 
possam estimular a permanência na carreira.

Observem uma coisa curiosa: na Magistratura 
surgiu um problema que é o preço que se pagou pela 
experiência profissional. Observem bem. O texto, ago-
ra reformado, aumentou de dois para três anos a exi-
gência de experiência profissional para o concurso à 
Magistratura. Ocorre que o magistrado fica três aos em 
estágio probatório. Então, o que pode está acontecen-
do? Um jovem que se forma e começa a trabalhar, em 
três anos, se ele é muito bom, se estabelece e aí opta 
em não ir para a Magistratura porque corre o risco de 
ter que fechar o seu escritório profissional, ir para a 
Magistratura, e não ser confirmado, tendo que começar 
tudo de novo. Então, isso determinou uma não-procura 

da Magistratura por aqueles personagens mais qualifi-
cados dentro dos cursos, mas que não têm, digamos, 
aquilo que se chama “vontade de ser juiz ou vontade 
de ser promotor”, que não tem o ânimo da carreira. 
Esse negócio de vocação é uma coisa meio estranha 
porque as vocações normalmente acontecem e depois 
tentamos justificar que foi vocação, mas, no fim, não foi, 
foram circunstâncias do processo histórico etc. Mas o 
fato é que, nesses casos, temos esse exemplo.

Creio que o assunto tem que ser tratado com lu-
cidez, e a lucidez significa não fechar a porta para o 
tratamento de situações diferenciadas. O fechamento 
da porta significa que os senhores estão jogando para 
o futuro alguma coisa que o futuro pode negar, que é 
a necessidade de ter tratamentos diferenciados, aliás 
já identificados pelo próprio representante do Itama-
rati. Não tenho condições de avaliar pessoalmente os 
argumentos, porque ele conhece o assunto. Agora, é 
preciso tempo para examinar isso. Isso só pode ser feito 
na elaboração legislativa ordinária ou complementar, 
mas nunca na legislação constitucional. Ou seja, não 
fechem janelas para tentar resolver contra casos e ne-
cessidades circunstanciais que o desenvolvimento do 
processo histórico lembra.

Lembrem-se, quando eu disse que temos que 
levar em conta a qualidade do serviço público, eviden-
temente a qualidade do serviço público está vincula-
da à carreira. O que foi dito pelo Senador José Jorge, 
quando se refere que temos que considerar também a 
carreira, lembra que o desenho da carreira é sempre 
feito na condição da prestação do serviço público. Por 
exemplo, se numa determinada carreira isso representa 
uma expulsória, um alimento à voluntariedade, ou seja, 
a aposentadoria voluntária, teríamos que encontrar 
um mecanismo para preservar o serviço público com 
a sua integralidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Passemos à segunda etapa.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quero 

agradecer as honrosas presenças aqui do Sr. Embai-
xador, do querido vice-Presidente da República e do 
companheiro de lutas antigas, o Presidente Jobim.

Engraçado como há uma diferença entre se que-
rer fazer uma coisa e botar no papel e a interpretação 
que dão àquilo que se quer fazer. Quantos anos faz 
que o Brossard se aposentou?

O SR. NELSON JOBIM – Ele se aposentou no 
final do Governo Itamar, em 1993. Depois, assumiu o 
lugar dele o Ministro Maurício Corrêa.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, faz 
anos que este projeto está tramitando.
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Vejo aqui, por exemplo, agora e me surpreendo 
– e o vice-Presidente chamou a atenção para o fato 
de que às vezes não lemos na verdade, o projeto que 
está aqui não é o projeto que apresentei. Como é que 
ele está aqui desse jeito, sinceramente não sei. Mas o 
projeto que defendo é diferente a toda discussão que 
está sendo travada.

Defendo que, em casos excepcionais, o cidadão 
achando que tem essas condições peça para ficar, e 
a administração, até acho que não devia ser a admi-
nistração lá no canto, a administração no seu geral, o 
Presidente da República ou alguém semelhante, vai 
dizer se ele pode ficar.

Então, dou os exemplos: Paulo Brossard deve 
ou não deve ficar mais cinco anos? O Jatene deve ou 
não deve ficar mais cinco anos?

Lá na Embrapa, que ontem festejou mais um ani-
versário – eu sei, a direção da Embrapa falou comigo, 
de gênios que eles têm ali, de pessoas espetaculares 
que eles têm ali, que estão no meio de uma revolução 
tecnológica, têm que ir para casa porque vão completar 
75 anos. E, lá fora, o mercado está de olho arregalado, 
principalmente as multinacionais, esperando o cara 
para botar lá dentro.

O que estou discutindo é isso, e estou vendo aqui 
o prezado líder do Governo, Aloizio Mercadante, e o 
próprio presidente do supremo, com lógica, falando 
que isso vai engessar... A minha proposta, até diria o 
seguinte: “aos 70 anos, ou se assim o desejar e for do 
interesse da administração pública...”. Tem que ter as 
duas coisas. Quer dizer, ele deseja, ele pede e a ad-
ministração pública vai dizer sim ou não. E até aí é que 
eu acho que não deve ficar no impasse da corporação, 
porque, se ficar, todos vão ficar para os 75 anos. “Eu 
coloco fulano; fulano coloca beltrano, e beltrano, quem 
for do interesse”.

A minha proposta é para os casos excepcionais. 
Para o Itamaraty, por exemplo, pode ser importante 
que o embaixador “X” fique em Washington – embora 
esteja completando 70 anos – por mais um ano para 
completar um trabalho que está fazendo.

A corporação poderá achar que é preciso. Se for 
assim, ele pedirá, e a corporação vai concordar. Mas 
será um caso especial. No Exército, será mais raro, 
difícil, mas poderá haver uma excepcionalidade. Tal-
vez para o bem do serviço público, pelo que a pessoa 
significa para a corporação ou porque está fazendo 
uma transformação, uma alteração ou seja lá o que 
for, poderão pedir, e o Governo dirá se aceita.

Vi o meu amigo Nelson Jobim, o líder do Gover-
no, Senador Aloizio Mercadante, e o Sr. Embaixador 
falando, como se fosse uma rotina, que todos que 

chegam aos 70 anos pedem para ficar no serviço por 
mais cinco anos.

O SR. – Excelência, examinamos o texto como 
está.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está 
certo. Sou o primeiro a reconhecer isso. Por isso, faço 
questão de dizer que eu gostaria que fosse examina-
do o contexto do que apresento: compulsoriamente, 
(incompreensível) aos 70 anos de idade, ou, se as-
sim o desejar e for do interesse da administração, em 
casos excepcionais, aos 75 anos. Essa é a proposta 
que apresento, para caracterizar a excepcionalidade 
do caso.

Com toda a sinceridade, não é do meu interes-
se, nunca pensei em apresentar um projeto para que 
todos trabalhassem até os 75 anos. Se fosse assim, 
preferiria discuti-lo aqui. Vamos aumentar para os 75 
anos a idade para a aposentadoria compulsória? Ha-
verá vantagem para alguns e não para todos.

O que estou comentando, volto a repetir, são 
casos específicos. Várias instituições me procuraram, 
dizendo: “na universidade, o professor fulano de tal 
está escrevendo um livro, fazendo um trabalho notável 
com a equipe dele, por isso pensamos que ele deve 
ficar por mais cinco anos”. A universidade dirá “sim” 
ou “não”. É um caso específico. Nem todo professor 
universitário que chega aos 70 anos deve continuar 
trabalhando até os 75 anos.

Por isso disse, referindo-me às panelinhas, que 
deveríamos fugir da decisão lá em baixo, ou seja, que 
a decisão deveria vir mais para cima. Não sei. Vejam 
como é difícil a questão. A minha intenção é de mui-
ta clareza. Quero uma coisa, mas a burocracia neste 
País a torna difícil.

Ministro Jobim, V. Exa entendeu a idéia? E V. Exª 
Sr. Embaixador?

Em casos excepcionais, o cidadão poderá pedir, 
e a administração, se quiser, poderá aceitar mais cinco 
anos. Se o exame de saúde vai constar ou não da lei 
é outra coisa. Mas do meu projeto desapareceu a pa-
lavra “excepcional”, que eu coloquei. Em casos excep-
cionais, ele poderá pedir, e a entidade poderá aceitar. 
O mais engraçado é que estou falando isso todos os 
dias. Estão-me procurando, e eu estou falando isso. 
Ouço o Senador Aloizio Mercadante falar uma lingua-
gem diferente e não entendo S. Exª. Eu estou falando 
uma coisa, e S. Exª está dizendo outra. S. Exª é que 
está certo. O texto diz uma coisa, e eu estou falando 
outra; realmente não é o contexto. Peço desculpas pelo 
meu equívoco, não sei como apareceu aqui, mas esse 
não é o texto da minha proposta.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Concedo a palavra ao Senador Demós-
tenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – 
Sr. Presidente; Sr. Ministro Nelson Jobim, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal; Sr. Vice-Presidente da 
República, Ministro de Estado da Defesa, José Alen-
car; Sr. Secretário-Geral do Ministério das Relações 
Exteriores, Embaixador Samuel Pinheiro Magalhães*; 
Sras e Srs. Senadores, a proposta feita pelo Senador 
Pedro Simon parece-me, neste instante, que não pode 
prosperar, porque a Constituição não tem como tra-
tar de forma desigual seus cidadãos. Ao contrário, a 
igualdade sempre esteve perante a lei. Então, como 
vamos deixar a critério de alguns e a critério da própria 
pessoa e da administração, que aquela pessoa possa 
continuar trabalhando no serviço público e outras não 
possam continuar?

Na realidade, V. Exª tem razão, porque existem 
os gênios como o ministro que recebemos aqui, o Pau-
lo Brossard, ou como o Ministro Moreira Alves, mas, 
constitucionalmente, acredito que não temos como 
tratar disso. A melhor maneira parece-me que é o 
texto apresentado por V. Exa porque ele estende para 
75 anos, ou seja, haverá possibilidade de que esses 
gênios, que essas pessoas com talento extraordinário 
possam continuar no serviço público, mas não pode-
mos deixar que as outras que não têm esse mesmo 
talento possam ser discriminadas – penso eu.

Em relação à alteração, acho que é extremamente 
meritória. O brasileiro vive mais, é claro que podemos 
comparar com outros países. Mas há possibilidade, 
principalmente naquelas carreiras que detêm o poder, 
de as pessoas quererem continuar na carreira porque 
detêm, de certa forma, o poder, que elas continuem.

O amanuense comum não quer permanecer na 
carreira, deu o tempo dele, 60 anos de idade, 35 anos 
de contribuição, 10 anos de cargo público, ele vai em-
bora. Agora, o Promotor quer ficar na carreira, o juiz 
quer ficar na carreira, o militar quer, o diplomata quer, 
porque, de certa forma, eles têm alguns benefício. E 
se não tem beneficio nenhum, ele tem uma maneira 
de influenciar a sociedade. Por que o promotor e o juiz, 
que só recebem salário, permanecem no cargo? Por-
que eles se afeiçoam aquilo, ainda que esteja numa 
comarca de interior, é importante para ele continuar 
decidindo sobre a vida de alguém, sobre o patrimônio, 
sobre os bens, sobre soltar, sobre prender. Se ele for 
para casa, ele é só um avô e vai deixar de decidir a 
vida das pessoas e vai tomar canelada do neto.

Essa é a razão por que os juízes, promotores 
e outros – e aí tem uma série de benefícios que não 

quero discutir – querem permanecer nessas carreiras 
típicas do Estado.

E disso que estamos tratando. Em relação aos 
militares, por exemplo, se eles quiserem continuar com 
o mesmo código deles, com o mesmo tratamento, com 
o mesmo estatuto, o que impede? Como bem disse 
o nosso ministro, a aposentadoria hoje já é compul-
sória aos 70 anos, mas os militares saem compulso-
riamente antes e isso não ofende a Constituição. Se 
houver essa necessidade, ele pode continuar. Acho, 
sinceramente, que há, até tentei levar essa discussão 
na reforma da previdência, mas ela não foi adiante. 
Há diferenças, por exemplo, entre professor primário e 
professor universitário. O professor universitário adqui-
re uma condição de ensinar melhor, ele se torna mais 
preparado, enquanto o professor primário, a professora 
com 30 anos de escola está dando beliscão no aluno 
não agüenta mais.

A mesma situação é o policial civil ou militar. O 
policial civil que trabalha com área de inteligência está 
cada dia melhor, então ele tem que ficar mais tempo 
no serviço, O policial militar, não é que ele está cada 
dia pior, mas à medida em que ele está na rua, en-
frentando o estresse, a troca de tiros com delinqüen-
tes, com 55 anos de idade, ele já é completamente 
estressado. Quer dizer, ele tem que ter um tratamento 
diferenciado.

Parece-me óbvio – acho inclusive que o Ministro 
Nelson Jobim quis dizer isso, com toda gentileza, com 
toda lhaneza que lhe é peculiar – que a questão dos 
tribunais superiores está resolvida, não há problema 
algum. Mas se nós pudermos fazer isso também para 
o primeiro grau e segundo grau da magistratura e do 
Ministério Público, que problema há? Vai sim, criar um 
entrave porque determinadas pessoas não serão pro-
movidas por cinco anos, mas isso vai se resolver com 
o tempo. E claro que há expectativa, mas não serão 
esses cinco anos também que vão oxigenar o Minis-
tério Público e a magistratura de tal forma que haverá 
uma mentalidade ou uma mudança de mentalidade 
absolutamente radical.

De sorte que penso, pedindo inclusive vênia ao 
Senador Jefferson Peres que tratou do assunto, em 
relação ao guiso. Quem vai colocar o guiso no minis-
tro? Ninguém. Assim como não colocamos o guiso no 
senador. Quantos de nós, às vezes, têm problemas, 
quem coloca o guiso no senador? Ninguém. Isso vai 
continuar acontecendo porque as carreiras são abso-
lutamente corporativas.

Então, parece-me que a solução é realmente al-
terar para 75 anos. Isso é justo. Vai acontecer somen-
te, embora seja permitido para todo mundo, naquelas 
carreiras típicas de Estado, por uma série de razões, 
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inclusive por expectativa de poder e também acredito 
que temos que fixar mesmo aposentadoria em 75 e 
abrir brecha para que as carreiras que queiram trata-
mento diferenciado possam fazer isso por meio de lei 
complementar.

É a minha opinião.
O SR. () – Eu só queria registrar o meu protesto 

porque a professora com 30 anos de serviço não dá 
beliscão em aluno, não. Está previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente: é crime. Além disso, é an-
tipedagógico. Então, tirando essa manifestação, com 
o resto quase todo concordo, menos com o negócio 
de neto dá canelada em avô. Neto, em geral, trata-o 
com muito carinho – quando V. Exa chegar lá vai ve-
rificar isso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, 
pela ordem, só para fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – V. Exª, como relator, tem direito de intervir 
a qualquer momento.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Acredito tam-
bém que algumas outras carreiras que não são típi-
cas de Estado podem utilizar isso, como, por exemplo, 
professor universitário, pesquisador, carreiras como 
essas.

Era só isso que eu queria acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL – BA) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Presidente...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
Apenas para comentar que foi, é claro, para mos-

trar que há um estresse. Não é regra. Daqui a pouco, 
tem professor me ligando e dizendo: “Falaram que es-
tou dando beliscão em aluno”. O que estou dizendo 
é que o professor primário vai querer ir embora; outro 
vai querer ficar.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Presidente, 
eu queria, preliminarmente, cumprimentar V. Exª pela 
realização desta audiência, porque, sem dúvida, o Mi-
nistro Nelson Jobim tem a experiência do jurista e do 
parlamentar, e essa mesclagem da atividade humana 
deste brilhante ministro nos traz uma linha de conduta 
para analisarmos o projeto que está em discussão. O 
vice-presidente, nosso amigo José Alencar, por quem 
mantenho um respeito profundo – às vezes, fico com 
vontade de ir para o PL, porque ele tem uma simpatia 
pessoal por mim –, também traz sua experiência de 
senador...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Não faça isso!

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – ...e no co-
mando de uma área dificílima da administração pública, 
que são as Forças Armadas.

O Embaixador Samuel conheço bem. Tem uma 
carreira brilhante na diplomacia, representando o Mi-
nistro Celso Amorim, e trouxe realmente algumas coi-
sas especiais da sua carreira.

Eu gostaria de lembrar, Embaixador Samuel, que 
fui o relator da matéria, quando houve a alteração da 
forma desse rodízio de que V. Exª falou com muita cla-
reza aqui, porque o grande argumento da justificativa 
era o engarrafamento da carreira. Ninguém conseguia 
ascender ao cargo de primeira classe no sistema que o 
Itamaraty tinha anteriormente. Penso que as coisas me-
lhoraram. Provavelmente, passados estes 10, 12 anos, 
podem ter surgido novas situações de dificuldades. Mas 
o Ministro Jobim falou claramente sobre a figura do 
interesse do Estado e o interesse das carreiras.

Como sou oriundo da função pública, participei 
de mais de uma carreira: da de policial e na carreira da 
Receita Federal. Conheço profundamente um pouqui-
nho do ambiente. Talvez seja corporativismo.

Eu, por exemplo, hoje, penitencio-me, Ministro Jo-
bim, por ter ficado praticamente seis anos no Senado 
Federal, licenciado, sem me aposentar, tendo direito 
por tempo de serviço. Com isso, prejudiquei, em tese, 
cinco delegados que vinham atrás de mim nas suas 
classes respectivas. Então, eles puderam ser promo-
vidos porque fechei a porta. A minha licença não abriu 
vaga para eles, porque fiquei naquela expectativa de 
ser parlamentar, saindo de uma função do Executivo 
que podia não dar certo, tendo o direito de voltar. Mas 
foi um compromisso moral que tive com o Conselho 
de Justiça de São Paulo.

V. Exª falou do Tribunal de Justiça de São Paulo 
que tem, hoje, 380 juízes.

Depois da extinção, com a reforma do Judiciário e 
dos Tribunais de Alçada, todo mundo virou Desembar-
gador do Tribunal de São Paulo. Então, praticamente 
aquilo ficou fechado, porque os mais jovens que es-
tavam no Tribunal de Alçada passaram ao Tribunal de 
Justiça. Então, a promoção vai ser muito mais demo-
rada, mais difícil, lá em São Paulo, por esse motivo. 
Mas cabe, sem dúvida nenhuma, pela demanda que 
a Justiça tem em São Paulo, esse número de desem-
bargadores.

Mas a carreira militar, com quem também tenho 
uma boa relação, daria como exemplo um oficial de 
grande envergadura, que era o General Olívio, ilustre 
pai do nosso colega Mercadante, que fez um carrei-
ra brilhante, chegou a ser o Comandante da Escola 
Superior de Guerra, onde está a intelectualidade do 
Exército e da sociedade civil, que lá sempre tiveram 
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dificuldades e as exigências para o ingresso na Escola 
Superior de Guerra.

Mas o Exército tem uma regra muito firme. O co-
ronel, para ser promovido a general, é sujeito a três 
verificações. Da terceira ele é cortado, vai para a casa, 
porque perderá a oportunidade de chegar à Brigada. 
Então, fecha realmente aquilo que V. Exª falou.

Quando ele faz o cálculo que não dá mais para 
subir ele vai embora, tentar a oportunidade em outra 
carreira.

Acho que isso é um grande obstáculo, talvez, não 
quero entrar no mérito se 75, 70, porque eu esperei 
praticamente até os 70 para sair e algumas carreiras, 
principalmente os catedráticos das universidades e 
na área médica têm nos procurado, Presidente José 
Alencar, por quê? Porque os que estão na bica para 
ocuparem a cátedra de qualquer especialidade médica 
estudam como uns malucos, trabalham fazendo pes-
quisas pela oportunidade. Quer dizer, acham que da-
qui a um ou dois anos ocuparão o cargo do titular que 
completará 70 anos. Se for aos 75 anos, o desestímulo 
será por cinco anos de todos os que virão atrás.

Então, é uma coisa delicada a ser discutida, por 
que aí tem o interesse público? Tem, mas os estímu-
los às carreiras também é de interesse público, porque 
eu acho que se buscarmos o estímulo do funcionário, 
que quer ascender às carreiras, porque o salário hoje 
é meio discutível se é melhor na vida privada ou na 
vida pública, é o que se discute.

Hoje, as grandes empresas, falava isso com o 
nosso ilustre Senador Tourinho, privadas estão na 
expulsória com 64, 65 anos, dos diretores e dos pre-
sidentes de grandes bancos, de grandes empresas, 
que formam um Holding vão trabalhar, mas a parte 
administrativa passa a ser por uma renovação perma-
nente dos quadros.

Então, eu acho que é delicado. Essa audiência 
pública tem um valor imenso para raciocinarmos. Acho 
que o senador, quando fez essa proposta, visando o 
nosso querido ex-Ministro do Supremo Tribunal, ex-
Ministro da Justiça, tinha a sua razão de ser, até hoje 
ele é lúcido, tanto é que hoje veio fazer uma exposição 
brilhante nesta mesma comissão, sob a Presidência 
de V. Exª.

De forma que eu acho que esses dados que fo-
ram fornecidos, vamos ter que ler as notas taquigráfi-
cas mais de uma vez e tomarmos a correta definição, 
inclusive diante da exposição do Demóstenes. O De-
móstenes, que convive muito nessa área do Judiciá-
rio, tem o sentimento perfeito de como se movem as 
pedras no Ministério Público e na Justiça. Também 
vamos conversar um pouco com ele.

O Senador José Jorge tem uma cautela muito 
grande. Eu vi na reforma do Judiciário que ele tem a 
paciência de ouvir todos, inclusive as entidades. Então, 
tenho certeza de que o seu relatório alcançará, dentro 
daquilo que seja mais objetivo no interesse do Estado, 
a melhor receptividade dos parlamentares.

Obrigado aos senhores que compareceram a 
esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Bom, agora haveria a resposta. Entretanto, 
faltam apenas dois argüidores. Sugiro que continue-
mos com a argüição e que os ministros respondam às 
perguntas ao final.

Os senadores que aceitam minha proposta quei-
ram permanecer sentados.

Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa.
O SH. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre-

sidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Sr. vice-
Presidente, ilustre Ministro José Alencar, Embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães, Ministro e Presidente 
Nelson Jobim, confesso que até ouvir as palavras do 
Senador Pedro Simon eu estava preocupado com o 
fato de que ela pudesse ser derrotada nesta comissão. 
Fiquei impressionado com a maneira objetiva e clara 
com que o Ministro Nelson Jobim tratou a questão, mas 
senti, entre os meus pares, que ela não prosperaria, a 
medida que esses argumentos seriam levantados de 
uma maneira muito apropriada.

Fiquei preocupado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, 
porque na verdade o que se discute hoje, nesta audiên-
cia pública, não diz respeito exclusivamente aos minis-
tros, aos desembargadores, aos juízes, aos generais, 
aos brigadeiros. Diz respeito a toda a sociedade. Até 
porque tenho certeza de que cada um de nós, sena-
dores, e o ilustre Presidente José Alencar, todos nós 
passamos pelo quase constrangimento diário de um 
cidadão, um pai de família de quase cinqüenta anos, 
às vezes até de quarenta e cinco anos, dizer o seguin-
te: ajude-me a arranjar um emprego porque dizem que 
sou muito velho. Para se arranjar um emprego, hoje, 
aos cinqüenta anos, é extremamente difícil. Todos re-
cusam os mais velhos. Imaginem aos setenta anos! O 
exemplo deve vir daqui. Se nós estamos estabelecendo 
que aos setenta anos um Ministro do Supremo Tribunal 
tem que ir embora para casa, estamos também dizendo 
para a iniciativa privada que ela está certa ao recusar 
um trabalhador aos cinqüenta. Infelizmente, no nosso 
País é assim: temos problemas para conseguir o pri-
meiro emprego, porque não temos experiência; temos 
problema no último emprego porque temos experiência 
demais. Quer dizer, se correr o bicho pega – é assim 
que a gente fala em Minas Gerais, não é vice-Presi-
dente José Alencar? –, se ficar, o bicho come.
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Sr. Presidente, antes de mais nada, coloco-me 
inteiramente a favor dessa proposição, nos termos 
apresentados pelo Senador Simon. É muito clara a 
proposta de S. Exª, desde que queira e de que tenha 
aprovação, especialmente com relação ao Supremo 
Tribunal, às Forças Armadas, em diversos setores da 
sociedade.

Tenho convivido com homens e mulheres de mais 
de setenta anos e cada vez me surpreendo mais com a 
clareza com que essas pessoas pensam e decidem.

Separei uma pergunta muito específica para o 
ilustre vice-Presidente José Alencar, que hoje está na 
função importantíssima, delicada, sensível de Minis-
tro da Defesa. V. Exª considera que é mais fácil lidar 
com a experiência, ou seja, com aqueles que são mais 
velhos, ou com a impetuosidade da juventude? Espe-
cialmente no que diz respeito à defesa nacional, o que 
vale mais, o vigor da juventude ou a experiência dos 
muitos anos vividos, a sensibilidade para entender os 
problemas nacionais?

Lembro-me que no meu tempo de jornalista, co-
brindo o dia-a-dia em Washington, aos oitenta e dois 
anos de idade, o Ministro do Supremo Tribunal dos 
Estados Unidos, William Douglas, emitia as decisões 
mais extraordinárias, e sua fala, no tribunal, era ouvi-
da com atenção por estudantes do País inteiro, que 
vinham naquele dia em que o juiz William Douglas ia 
falar, aos 82 anos de idade. E aqui, para nós, 70 já 
é demais. Aí perdemos um notável homem público, 
uma cabeça extraordinária, como foi o caso de Paulo 
Brossard e de tantos outros. Estamos a perder outros 
nomes extraordinários, como vai acontecer a qualquer 
momento com o Ministro Carlos Velloso*, com o Minis-
tro Sepúlveda Pertence, que já estão beirando essa 
marca de 70 anos.

Vejo, Sr. Presidente, que a iniciativa privada não 
tem dessas coisas. Imaginem se tivéssemos de dizer 
agora ao Jorge Gerdau que ele tem de se aposentar 
porque chegou aos 70 anos e tem de sair da presi-
dência da empresa dele. Imaginem o que aconteceria 
com o Grupo Votorantin se chegássemos agora ao seu 
presidente e disséssemos que ele não pode continuar 
porque já tem 70 anos. Quer dizer, na iniciativa priva-
da, onde vale o talento, onde vale a competência, não 
há essas limitações de idade. No serviço público tem? 
Por quê? Eu, por exemplo, que acompanho a vida do 
vice-Presidente José Alencar há muitos anos, acho 
que S. Exª foi ficando cada vez melhor. Ouvi-o agora há 
pouco dizendo que não pula mais o alambrado. Acho 
até que, se olharem com muita atenção, veremos que 
pula e não está querendo dizer para nós.

Essas coisas todas, Sr. Presidente, levam-me 
muito a essa posição absolutamente correta, no meu 

ponto de vista, do Senador Pedro Simon, porque con-
sidero sua proposta muito bem feita. As observações 
feitas pelo Senador Demóstenes Torres também são 
pertinentes. O que disse o Ministro Nelson Jobim tam-
bém é muito claro: que bastaria uma vírgula e reme-
ter, evidentemente, para a lei complementar. Estaria 
resolvido o problema.

Agora, o Olimpo não foi feito para todo mundo. 
Então, quem entra na academia militar não tem obriga-
ção de ser general, de ser brigadeiro, de ser almirante. 
Chega a brigadeiro, a general quem tem competência, 
quem é capaz, quem tem o conjunto dessas habilidades 
e, se der sorte, com a idade, chegará. Se não chegou, 
não chegará, tem de ir para casa mesmo. Agora, ima-
ginar que cada um que entrar na academia tem de ser 
general, fica complicado. Imaginar que cada um que 
entrar no Ministério das Relações Exteriores tem de ser 
ministro não dá, porque só tem uma vaga. E, ás vezes, 
durante quatro anos, essa vaga é preenchida por um 
único detentor. Ou imaginar que temos de trocar o em-
baixador com dois anos porque tem de trocar com dois 
anos... Depende, tem embaixador que ficou cinco, seis, 
sete anos no cargo. Se ele for absolutamente essencial 
e competente ele pode ficar lá, deve ficar.

Então, essas coisas têm de ser mais adaptadas 
para o que disse o Ministro Nelson Jobim. Temos de 
decidir se é a carreira ou é o serviço público. Sou ri-
gorosamente pelo serviço público. O que for bom para 
o serviço público é que tem de ser levado em consi-
deração.

Por isso, faço três perguntas, Sr. Presidente, para 
encerrar a minha fala. Em primeiro lugar, pergunto 
ao Ministro Jobim, até 2010, quantas vagas surgirão 
no Supremo Tribunal Federal. Contando como queira 
contar. É importante saber quantas vagas, até 2010, 
vamos ter no Supremo Tribunal Federal. Talvez seja 
o motivo dessa discussão toda. Ainda não entramos 
nessas questões.

A outra questão é a seguinte: essa discussão que 
considero chauvinista, porque, apesar de ter atrás de 
mim a Senadora Ideli Salvatti, que não se pronunciou, 
mas eu senti um certo chauvinismo nessa discussão 
toda porque estamos tratando como se só os homens 
fossem se aposentar aos 70 anos. Tem alguma dife-
rença para as mulheres? A lei diz isso? A diferença se 
aplica às mulheres ou não?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Peço a V. Exª que conclua, senador.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Perfeita-
mente. E, em terceiro lugar, já fiz a pergunta ao meu 
ilustre vice-Presidente José Alencar, que se refere in-
clusive à experiência ou à juventude.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Com a palavra o Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs. Senadores, Ministro Nelson Jobim, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal; Ministro José 
de Alencar, Ministro da Defesa e Secretário-Geral do 
Ministério das Relações Exteriores.

A indagação que deve ser colocada à socieda-
de é quanto à importância e à utilidade da alteração: 
“É de interesse público para o País alterar o limite da 
aposentadoria compulsória de setenta para setenta e 
cinco anos?”

Qual o universo que ela deve alcançar? No meu 
entender, todas as carreiras de Estado. Eu não gostaria 
de separar aqui tribunais superiores de outras institui-
ções. Eu gostaria que isso fosse para as carreiras de 
Estado, porque aí estaremos tratando isonomicamente 
todos aqueles que constituem a essência do Estado.

Os contra-argumentos aqui apresentados são 
falsas questões. Não se pode dizer que isso vai en-
gessar ou não vai engessar... Se todos tiverem seu  
horizonte aumentado de setenta, como é hoje, para 
setenta e cinco anos, não haverá vantagem ou des-
vantagem para ninguém: será aumentada a expecta-
tiva, em mais cinco anos, para se alcançar qualquer 
topo de carreira.

Mas nós não estamos tratando só de carreira. Es-
tamos tratando de algo maior e, por isso, eu não queria 
destacar apenas os tribunais superiores. Nós entende-
mos que existem cérebros importantes que podem dar 
uma contribuição ao País em outras carreiras.

Não se trata de um governo querer fazer um tri-
bunal superior à sua imagem e semelhança porque 
isso é uma ilusão, uma doce ilusão. Os ministros que 
assumem os tribunais têm caráter, têm autonomia, têm 
independência, têm compromissos maiores do que 
aqueles assumidos com um determinado governo. Os 
governos passam, as instituições permanecem. Essa 
é uma questão que nós temos de dissipar logo, toda 
essa artimanha que se quer construir para defender 
um ponto de vista escuso. Ponto final.

Quer-se nomear ministro? Nomeie-se. Nomeie-se 
de acordo com as vagas que surgem. Quer-se nomear, 
fazer uma interferência nos outros? Que seja feita, mas 
pela persuasão, pelo discurso. Na democracia o coman-
do é o discurso, e o discurso tem de ser verdadeiro, 
o discurso tem de ser sobretudo convincente. Se há 
propósito, se há interesse geral, ninguém se nega.

Sobretudo nos tribunais superiores, há alguma 
coisa que lhes parece ser inerente: o compromisso 
com a justiça, a devoção à justiça e, sobretudo, a visão 
do interesse público. Os tribunais se movem sempre 

atendendo o interesse geral do povo, porque só existe 
justiça para distribuir ao povo.

Por isso, Sr. Presidente, a indagação que esta 
comissão tem de fazer é se queremos ou não alterar. 
A minha posição é positiva. Eu já fui relator de uma 
emenda – fui, circunstancialmente, nomeado em Ple-
nário – do Senador Ramez Tebet e o meu parecer foi 
favorável. E as razões estão todas aí. Nós não podemos 
desperdiçar conhecimento. O conhecimento é, talvez 
– não falo nem em mercadoria –, o bem maior que a 
sociedade pode acumular. Felizes os que têm os ido-
sos que podem dar uma contribuição de sabedoria! E 
a sabedoria – é aquela velha história – é a experiência. 
Um jovem pode ser um gênio, mas a sabedoria ele vai 
adquirindo com o tempo – trata-se exatamente desse 
equilíbrio de dar a cada coisa o devido valor –, essa 
experiência só se adquire com uma certa maturidade. 
E o equilíbrio? E a temperança? Dizia Platão que é 
uma das virtudes mais importantes da sociedade. E 
a temperança também tem alguma coisa a ver com o 
tempo e com a idade.

Lembro-me de Goethe, que dizia: “O que é a 
velhice? Diz-se que a velhice é a nova infância. Qual 
nada, é a infância renovada!” Eu entendo que o espírito 
que sempre permeia o homem público, o do interesse 
geral, é conseqüência, sobretudo, do despojamento 
que a idade traz. É uma contribuição importante nós 
darmos à sociedade a possibilidade da aposentadoria 
compulsória aos setenta e cinco anos para todas as 
carreiras de Estado.

Esse é o meu ponto de vista. Nenhuma pergun-
ta: é um veredicto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella 
e, posteriormente, os membros que foram convidados 
a tecer suas considerações finais.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Sr. 
Presidente, serei muito breve.

Não poderia deixar de saudar, como líder do PL, 
a figura de Samuel Pinheiro Guimarães. Tenho lido 
seus escritos, seus livros. O que esse homem fala so-
bre a desigualdade social, sobre justiça, a visão que 
ele tem sobre a maneira que se distribuiu o poder no 
País, como se construiu o mercado de trabalho. É uma 
coisa que o Brasil precisava ouvir.

Quero saudá-lo com a honra que o meu partido 
tem de vê-lo aqui. O vice-Presidente José Alencar, 
meu companheiro, líder, professor, amigo de tantas 
horas, uma vez me disse: pois é, Crivella, já estou 
com 73 anos. Minha vida privada, de empresário, foi 
tão frutuosa. Já fui senador e sou vice-Presidente. Não 
sei por que os meus adversários têm tanto medo de 
mim. Meu Deus, 73 anos, o que mais quero da vida? 
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No máximo uns dois ou três mandatos, nada mais, só 
coisa modesta! (Risos.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – De senador.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– Presidente Nelson Jobim, que honra tê-lo aqui co-
nosco.

Sr. Presidente, a pergunta que quero fazer é a 
V. Exª: quando é que vamos votar isso? Tomei posse 
aqui já discutindo esse assunto. Na época, a base do 
Governo dizia o seguinte: olha, o Presidente que está 
lá é complicado, adversário. O novo Governo tem que 
nomear os seus ministros. Temos argumentos importan-
tes na vida política. Fora esse, não tem mais nenhum à 
altura do que vamos ganhar. Com a experiência, com 
a sabedoria de quadros que viveram este Brasil, nas 
suas crises, nos momentos mais difíceis e que hoje 
podem dar contribuição extraordinária.

Quero lembrar aqui, para finalizar, Sr. Presiden-
te, o fracasso da nação de Israel. Salomão foi um rei 
sábio. Alguns dizem que foi um homem mais sábio 
que existiu no mundo pelos seus provérbios. Os reis 
vinham de longe para ouvi-lo, como a Rainha de Saba* 
e tal. Quando ele morreu, ficou no seu lugar um sujeito 
chamado Roboão*, seu filho.

O pai disse para Roboão: olha, aconselhe-se com 
os idosos. Tenha sempre a visão das cabeças brancas 
ao seu lado. Ele quando assumiu o reino, chamou os 
anciãos de Israel, que o aconselharam a diminuir os 
impostos, não sobrecarregar tanto o povo. Então ouviu 
aquilo, mas também foi chamar os jovens, seus compa-
nheiros, seus amigos, que disseram para ele: de jeito 
nenhum. O povo está inquieto. Você vai dizer para eles 
o seguinte: o meu pai feriu vocês com serpentes, mas 
eu vou ferir com escorpiões e o rigor da lei.

Sabe o que aconteceu? Israel se dividiu. As doze 
tribos passaram a ser dez de um lado e duas de um 
outro. As dez do norte, dominadas pelos assírios, aca-
baram. Não existe mais o deus daquelas dez tribos 
do norte. As duas enfraquecidas passaram o exílio na 
Babilônia, mas ainda voltaram, e delas descende o 
Senhor Jesus Cristo.

É um exemplo bíblico, do Gênesis ao Apocalip-
se, da importância da sabedoria da idade avançada. 
Moisés começou com 80 anos, e foi o maior legislador. 
Falam-se muito dos gregos, mas Zeus foi um deus que 
nasceu morto. Moisés fala até hoje. Começou aos 80 
anos de idade.

Portanto, Sr. Presidente, depois de saudar essas 
figuras tão ilustres, a única pergunta que cabe nesta 
comissão é: quando é que vamos votar isso?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Responderei já a V. Exª.

A Senadora Ideli pede a palavra para fazer uma 
pergunta.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, não vai ser uma pergunta. Quero apenas 
saudar as personalidades ilustres que trazem a esta 
Casa tantos elementos para a nossa reflexão – o Em-
baixador Samuel, nosso vice-Presidente José Alen-
car, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. 
Nelson Jobim.

Todo este debate tem um viés a ser feito, que tem 
trazido uma certa preocupação, porque é um debate 
relevante, da importância do acúmulo da sabedoria 
que as pessoas, ao final da vida, têm a oportunidade 
de empenhar e desenvolver no interesse do serviço 
público da Nação. O que estamos tratando aqui, na 
realidade, é do serviço público, daqueles cargos que 
a pessoa, por ter uma sabedoria acumulada ao longo 
da sua vida, pode se desenvolver de forma mais ade-
quada, digamos assim, de forma mais benéfica para 
a população. Então, a oportunidade de se ter determi-
nadas personalidades por mais cinco anos exercendo 
determinados cargos públicos, pode ser relevante no 
interesse do serviço público.

Mas acho que o Senador Hélio Costa pegou algo 
que precisa ser explicitado. Por trás desse debate há 
uma certa conveniência em trazer o debate neste mo-
mento. Então, quando se questiona quantas vagas vão 
ser abertas até 2010 no Supremo Tribunal Federal, é 
a pergunta que está no ar. É o bastidor desse debate 
que pode inclusive nublar a importância e a relevância 
do que estamos debatendo.

Portanto, parabenizo o Senador Hélio Costa por 
ter tido a coragem de fazer a pergunta, porque é a 
pergunta que todos sabem estar no bastidor deste 
debate.

Acho extremamente relevante ressalvar e dar 
importância para

a sabedoria, mas também é importante ressalvar 
que as pessoas, com o passar da idade, ficam mais 
sábias, mas também ficam mais conservadoras, mais 
ranzinzas e mais imunes a enxergar o diferente.

A tendência é, com o passar da idade, ter aquela 
postura e comportamento...

O SR. – Está agredindo os idosos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não 

estou agredindo, mas é assim. Sou mais ranzinza, aos 
meus 53 anos, do que quando tinha os meus 25.

O SR. – Mas V. Exª é menos ranzinza do que 
quando chegou aqui.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
é, mais aprendemos também, até porque com o passar 
da idade vamos aprendendo. É mais difícil a abertura 
para o novo. E, se o Sr. Presidente me permite, tem 
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gente que, mesmo com o passar do tempo, continua 
sendo “entiquento”, como se diz na minha terra, ou seja, 
continua esticando sem parar e no mesmo tom.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Mas, com certeza, não é o caso do Re-
lator José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não posso 
nem me defender porque não sei o que é isso.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
de jeito nenhum. Lá na minha terra sabemos o que é 
o “entiquento”.

Acho que também mereceria alguma ponderação 
este debate da importância da sabedoria, do acúmulo 
da experiência, porque, em determinadas funções, car-
gos de relevância para o Estado, ter alguma possibili-
dade de abertura para a novidade pode ser relevante. 
Quanto temos uma expectativa de vida de um pouco 
mais de 71 anos – e estamos propondo a compulsória 
aos 75 anos – estamos ultrapassando a expectativa 
média de vida que temos hoje.

Então, apenas queria ressaltar a pergunta que 
não queria calar que o Senador Hélio Costa teve a 
coragem de fazer, e também de levarmos em consi-
deração o quanto é importante, em determinadas áre-
as de atuação do serviço público, ter essa ventilação 
do novo, pois o avançar da idade normalmente torna 
mais refratário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL – BA) – Com a palavra o Embaixador Samuel Gui-
marães, para as suas considerações finais, se julgar 
conveniente.

O SR. SAMUEL GUIMARÃES – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Quero apenas dizer que, do nosso pon-
to de vista, seria conveniente que a questão da idade 
para a aposentadoria compulsória fosse definida em lei 
complementar, se for o caso, em lei específica, tendo 
em vista as peculiaridades que havia mencionado.

Não vale a pena repetir o que já disse. As carac-
terísticas são tais que exige um tratamento que, aliás, 
o Congresso Nacional, no passado, já fez com relação 
a todos os outros requisitos da carreira: recrutamento, 
treinamento, organização da carreira, organização da 
estrutura do ministério e a questão da idade da apo-
sentadoria compulsória que achamos que deveria ser 
objeto da possibilidade de um tratamento específico 
para o caso do serviço diplomático brasileiro.

É só isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 

PFL – BA) – Com a palavra o eminente vice-Presidente 
da República, Ministro José Alencar.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Sr. Presidente, quero 
reiterar o meu agradecimento a V. Exa pelo honroso 
convite, que me homenageou, trazendo-me aqui hoje 

para essa importante reunião da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Ouvi, com toda a atenção, todas as considerações 
que foram trazidas e a perguntas que são postas dire-
tamente a mim. Por exemplo, o nosso eminente amigo, 
Senador Hélio Costa, do meu Estado de Minas Gerais, 
pergunta-me se penso que devamos valorizar mais a 
experiência ou a jovialidade. Acredito que as duas. Não 
estamos eliminando o aproveitamento do jovem no seu 
tempo, estamos acrescentando a determinadas ações 
a experiência do cidadão, que é importante, muito im-
portante. Agora, por exemplo, estou empenhando em 
melhorar a performance da Escola Superior de Guerra 
e das Adesgs no Brasil. Então, fui buscar um general 
da reserva, um general que é o General Oliva, que está 
realizando a frente – ele preside a Comissão de Rees-
truturação da Escola – daquela instituição tradicional, 
um trabalho brilhante, aceito e reverenciado até por 
todos que o estão acompanhando e outros que parti-
cipam do corpo docente e também estagiários impor-
tantes da escola, que estão acompanhando o trabalho 
dele. Não tem nenhum outro cidadão, por mais jovem 
que seja, com maior lucidez do que o General Oliva, 
que está realizando aquele trabalho.

Pois bem, tivemos aqui também a citação da 
expectativa de vida, 71 anos, e alguém fez uma per-
gunta, penso que foi o próprio Senador Hélio Costa, 
a respeito da mulher. A expectativa de vida da mulher 
é maior do que a dos homens, seis anos. Quer dizer, 
podíamos fazer, no caso da mulher, até 60, para obe-
decer à proporção.

A SRA. IDELI SALVATI (Bloco/PT-SC) – Se V. 
Exª me permite, Sr. Presidente, apenas para infelicida-
de do Senador José Jorge, que vai ter que me aturar 
mais tempo ainda. Mas é aquela história...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL-PE) – Para mim, atu-
rar V. Exª é um prazer.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Presidente Antônio 
Carlos, se V. Exª me permite, gostaria também de fazer 
uma referência às palavras tão amáveis do meu que-
rido amigo e eminente Senador Marcelo Crivella. Te-
nho, às vezes, com os amigos, dito que eu já, ninguém 
acredita, olha para mim pensa que tenho 40 anos, mas 
já fiz 70. Então, não quero mais nada, o máximo que 
posso querer é disputar umas três ou quatro eleições. 
Não é mandato que falei, falei disputar umas três ou 
quatro eleições. É diferente. Porque disputar eleição 
pode até nem ganhar. Mas havia, no Rio de Janeiro, 
no passado,...

O SR. – Sr. Vice-Presidente, V. Exª sabe que o 
PMDB está aguardando V. Exa. aos 70, 75, a idade 
que V. Exª quiser.
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O SR. JOSÉ ALENCAR – Mas esse negócio de 
candidatura... Nós estamos aqui numa Casa eminen-
temente política, então não tem importância, se o Pre-
sidente me permite, contar aqui uma passagem.

No passado, no Rio de Janeiro, havia dez clu-
bes de futebol que disputavam o campeonato. Eram o 
Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Ban-
gu e o América, que eram os seis maiores, e quatro 
menores que eram o Canto do Rio, o Bonsucesso, o 
Madureira e o Olaria. E era um colosso. Havia jogo no 
Maracanã, Maracanã não existia. Havia jogo no São 
Januário, que era do Vasco; havia jogo no Bariri, que 
era do Olaria, assim como no Bonsucesso e no Can-
to do Rio, e os times tinham que ir lá. E havia quatro 
grandes comentaristas daquele tempo, o Nelson Ro-
drigues, que era o intelectual, até romancista, assim 
como o João Saldanha, que era um brasileiro admirado 
por todo este País; também José Maria Scassa que 
era comentarista de futebol na época, e o Armando 
Nogueira, que era um outro intelectual no Rio, fazia 
uma crônica desportiva muito boa, parece-me que no 
jornal O Globo. Pois bem, eles contavam que no Rio 
havia um cidadão chamado Neném Prancha. Esse 
Neném Prancha tomava conta das camisas do time e 
era uma figura famosa, porque era um filósofo. Então, 
aquela história. E eu, ilustre Senador Crivella, de fato, 
conjugando o verbo no presente do indicativo, digo 
que não sou candidato a nada. Porém, o que eu não 
posso ser candidato no ano que vem é a prefeito e a 
vereador, porque não há candidatura nem para prefeito 
nem para vereador. Eu dei uma entrevista há pouco 
tempo e as pessoas pensaram que eu estava dando 
aquela entrevista como candidato. Eu disse assim: “Eu 
não sou candidato a nada. Mas, como dizia o Neném 
Prancha, em sendo redonda a bola, tudo pode acon-
tecer. Era a filosofia do Neném Prancha”.

Tenho que contar isso aqui porque esta é uma 
Casa eminentemente política.

E por último, Sr. Presidente, eu queria dizer que 
também houve quem levantasse a idéia de que com 
idade mais avançada as pessoas vão ficando cada vez 
mais conservadoras. Comigo aconteceu ao contrário. 
A minha vida toda foi dedicada à empresa. Então, fui 
para a vida pública. Candidatei-me primeiro a Gover-
nador do meu Estado, em 1994, e não fui eleito. Mas 
não fiz feio, fiquei em terceiro lugar. Todos os candi-
datos a Deputados Federais e Estaduais gostaram do 
meu trabalho, do meu Partido. O meu Partido cresceu. 
Tudo bem.

Em 1998, eu não queria nada. Fui levado a uma 
candidatura na undécima hora para o Senado. O Go-
vernador de Minas era o Hélio Garcia, que tinha 45% 
nas pesquisas para o Senado. A outra candidata era a 

Senadora Júnia Marise. que tinha 23%; e havia ainda 
o Senador Murilo Badaró, que era candidato.

Então, não havia chance, mas eu não podia dei-
xar de ser, porque senão perderíamos o candidato a 
Governador, que era o Itamar, que ganharia a eleição. 
Então, aceitamos que o registro da nossa candidatu-
ra fosse feito, para retirar no dia seguinte – por isso, 
tenho que falar no Neném Prancha -, porque o Hélio 
Garcia traria apoio ao Itamar e eu, então, poderia re-
tirar a minha candidatura.

Pois bem, a minha candidatura foi crescendo, 
ainda que não tivesse um santinho, porque eu não era 
candidato. Eu apenas registrei minha candidatura para 
que o Itamar registrasse a dele como candidato a Go-
vernador. E fomos, Sr. Presidente, crescendo...

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Se V. Exª 
me permite.

O SR. JOSE ALENCAR – Sim.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Eu me 

lembro de que, numa das reuniões, Itamar Franco dis-
se que não seria candidato se V. Exª não fosse can-
didato a Senador.

O SR. JOSÉ ALENCAR – Pois é. E assim foi 
e eu acabei sendo eleito para o Senado, que é uma 
das coisas mais caras da minha vida. Por isso, estou 
contando. Eu tenho saudades do Senado, gosto do 
Senado, e me sinto, perdoem-me, em casa no Sena-
do, até porque é uma Casa realmente admirável pelo 
trabalho que presta. Agora, por exemplo, está-se dis-
cutindo uma questão da mais alta relevância, que é 
esta proposta de emenda constitucional. Quero dizer 
que V. Exas ainda terão oportunidade de discutir muito 
esta proposta. Acredito que ela seja aprovada, porque 
o Brasil precisa reconhecer a vontade daqueles que 
desejam trabalhar por um pouco mais de tempo, ainda 
que não sejam obrigados a isso e possam aposentar-
se pelo tempo de serviço. A emenda constitucional 
não modifica isto: pode-se aposentar por tempo de 
serviço; ainda que com 60 ou 65 anos, quem tiver 35 
anos de trabalho e quiser aposentar-se poderá fazê-
lo. Mas quem não quiser e se julgar em condições de 
trabalhar tem o direito de ir até os 75 anos.

Para terminar, quero levar o meu abraço de con-
gratulações a todos os Srs. Senadores que assinaram 
esta proposta. Espero que haja o exercício da inteli-
gência, para se encontrar solução para os casos que 
possam representar empecilho para que ela seja apro-
vada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra, o Presidente Nelson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM – Eu também vou en-
cerrar, mas presto a informação pedida pelo Senador 
Hélio Costa. Haverá uma aposentadoria compulsória, 
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aos 70 anos, em janeiro de 2006; outra em novembro 
de 2007; e uma terceira em agosto de 2010.

Portanto, até 2010, são três aposentadorias com-
pulsórias previstas.

O Sr. – São quantas?
O SR. NELSON JOBIM – São três.
O Sr. – Eram quatro.
O SR. NELSON JOBIM – Uma em janeiro de 

2006, a outra em novembro de 2007, e a outra em 
agosto de 2010.

Também encerraria, dizendo que tenho a impres-
são de que o debate demonstrou que essa matéria não 
deve ser engessada, de forma absoluta, na Constitui-
ção. Aqui surgiram algumas observações, inclusive a 
hipótese levantada pelo Senador Pedro Simon, que 
também é viável, mas não deve ser engessada. E, por 
uma razão muito simples, Sr. Senador: “por motivos ex-
cepcionais”. Se V. Exª coloca as palavras “por motivos 
excepcionais” na Constituição, qualificando o motivo, 
estará transferindo para o Supremo Tribunal Federal 
julgar se a excepcionalidade que V. Exª escolheu na 
lei é ou não excepcional.

Então, não é bom adjetivar normas, porque se 
acaba transferindo poder para outra Casa, que não o 
próprio Senado e a Câmara, na definição do conceito 
constitucional, já que a função do Supremo é interpre-
tar a Constituição. Então, quanto menos qualificação 
adjetivada ou advérbio, melhor, porque a janela fica 
mais aberta para o trato. Então, poderá haver a hipóte-
se, nesta legislação, de tratar essa forma a que V. Exª 
se referiu, como também outras questões específicas 
– aquela em que não há necessidade desse tipo de 
situação, ou se inverte a regra, etc.

Eu creio que por aí se poderá caminhar, atenden-
do-se, inclusive, à manifestação do Embaixador quanto 
às peculiaridades da carreira – não só da Magistratura, 
como também da Diplomacia e da carreira militar.

Agradeço a possibilidade de ter vindo ao Se-
nado e digo que o Supremo Tribunal Federal e a sua 
Presidência estão sempre dispostos a comparecer, a 
qualquer momento em que for chamado, para tratar 
de assuntos que digam respeito à nossa área. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
PFL-BA) – Ao finalizar, quero agradecer ao eminente 
Embaixador Samuel

Pinheiro Guimarães, ao nosso Vice-Presidente 
José Alencar e ao Ministro Nelson Jobim as exposições 
que fizeram, honrando as instituições que dirigem.

Quero também dizer ao Senador Marcelo Crivella 
que, em entendimento com Líder Aloizio Mercadante e 
com o Relator, tivemos a segurança de que, dentro de 
15 dias, votaremos a proposta resultante do consenso 

desta reunião e que só aceitaremos agora observa-
ções que sejam enviadas por escrito. Não haverá mais 
nenhuma audiência pública.

Aproveito, também, a oportunidade para dizer 
que o Presidente da Casa me pede para transmitir 
aos Srs. Senadores que não haverá sessão hoje às 
14 horas, tendo em vista o falecimento do Deputado 
Paulo Kobayashi, nosso companheiro da Câmara dos 
Deputados.

Agradecendo mais uma vez aos senhores, en-
cerro a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às l3h04min.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 49, de 2005, da 
Comissão de Educação, comunicando a aprovação em 
caráter terminativo do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 126, de 2005.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2005

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 e Ss, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, a tramitação em 
conjunto das seguintes Propostas de Emenda à Cons-
tituição

– PEC nº 38 de 1999, de autoria do Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti e outros Senadores, 
que altera os arts. 52, 225 e 231 da Consti-
tuição FederaL

– PEC nº 03 de 2004, de autoria do Se-
nador Juvêncio da Fonseca e outros Senado-
res, que acrescenta ao art. 231 da Constituição 
novo parágrafo;

Por tratarem de assuntos que regulam a mesma 
matéria, qual seja, ocupação e demarcação de terras 
indígenas.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005.–Tião 
Viana.
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REQUERIMENTO Nº 512, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 258, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2004, como Pro-
jeto de Lei do Senado nº 41, de 2004, por regularem 
a mesma matéria.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Sena-
dor Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem do 
Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2005

Dispõe sobre o sistema de segurança 
privada, estabelece normas para constitui-
ção e funcionamento das empresas priva-
das que exploram os serviços de segurança, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Sistema de Segurança Privada

Art. 1º A presente lei regula e normatiza a presta-
ção dos serviços de vigilância e segurança privadas e 
a constituição e o funcionamento das empresas presta-
doras dos serviços, bem como o controle, a fiscalização 
e a forma de execução de suas atividades.

Art. 2º Consideram-se, para os efeitos desta lei, 
como de segurança privada as atividades de prestação 
de serviços desenvolvidas com a finalidade de:

I – executar a vigilância patrimonial e o transpor-
te de valores para instituições financeiras, públicas ou 
privadas, e seus estabelecimentos;

II – executar a vigilância patrimonial e o trans-
porte de valores ou qualquer outro tipo de carga para 
estabelecimentos comerciais, industriais, agropecu-
ários e de prestação de serviços, entidades sem fins 
lucrativos, órgãos e empresas públicas;

III – garantir a incolumidade física de pessoas 
e de seus bens patrimoniais, inclusive de suas resi-
dências;

IV – executar serviços de vigilância eletrônica, 
com a respectiva monitoração, em áreas públicas ou 
em estabelecimentos públicos ou privados;

V – recrutar, selecionar, forma e reciclar os vigi-
lantes e o pessoal qualificado para o trabalho de se-
gurança privada.

CAPÍTULO II 
Da Vigilância e Transporte de Valores para 

as Instituições Financeiras

Art. 3º É vedado o funcionamento de qualquer es-
tabelecimento financeiro, em que haja guarda de valores 
ou movimentação de numerário, que não possua sis-
tema de segurança com parecer favorável emitido pelo 
Ministério da Justiça, através do órgão competente do 
Departamento de Polícia Federal, na forma desta lei.

Parágrafo único. Os estabelecimentos financei-
ros referidos neste artigo compreendem toda pessoa 
jurídica ou privada que tenha como atividade principal 
ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a 
custódia, emissão, distribuição, negociação, interme-
diação ou administração de valores mobiliários.

Art. 4º O sistema de segurança a que se refere 
o art. 3º deve compreender pessoas adequadamente 
preparadas, chamadas de vigilantes, bem como alar-
me capaz de permitir, com segurança, comunicação 
entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma 
instituição, empresa de vigilância ou órgão policial 
mais próximo, e, pelo menos, mais um dos seguintes 
dispositivos:

I – equipamentos elétricos, eletrônicos e de fil-
magens que possibilitem a identificação dos agentes 
criminosos;

II – artefatos que retardem a ação dos crimi-
nosos, permitindo sua perseguição, identificação ou 
captura; e

III – cabine blindada com permanência ininter-
rupta de vigilante durante o expediente para o público 
e enquanto houver movimentação de numerário no 
interior do estabelecimento.

Art. 5º A vigilância ostensiva e o transporte de 
valores serão executados por empresa especializada 
contratada.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros 
estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser 
desempenhado pelas polícias militares, a critério do 
Governo da respectiva Unidade da Federação.

Art. 6º O transporte de numerário dentro do ter-
ritório nacional para suprimento ou recolhimento do 
movimento diário dos estabelecimentos financeiros 
será obrigatoriamente efetuado:

I – em veículo especial da própria instituição ou 
de empresa especializada, quando o montante for su-
perior a R$20.000,00 (vinte mil) reais;

II – em veículo comum, com a presença de dois 
vigilantes, quando o montante for entre RS7.000,00 
(sete mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais).
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Art. 7º Nenhuma sociedade seguradora poderá 
emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, apólice 
de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de 
roubo e furto qualificado de numerário e outras valores 
sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das 
exigências previstas nesta lei.

Parágrafo único. As apólices com infringência do 
disposto neste artigo não terão cobertura de ressegu-
ros pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

Art. 8º Nos seguros contra roubo e furto qualifica-
do de estabelecimentos financeiros, serão concedidos 
descontos sobre os prêmios aos segurados que pos-
suírem, além dos requisitos mínimos de segurança, 
outros meios de proteção previstos nesta lei, na forma 
de seu regulamento.

CAPÍTULO III 
Dos Serviços de Vigilância Eletrônica 

com Monitoração

Art. 9º O serviço de vigilância eletrônica monito-
rada, prevista no art. 20, IV, desta lei, executado por 
empresas especializadas e destinado à segurança 
patrimonial e de pessoas, consiste na utilização de 
equipamentos de vigilância e de serviços de central 
de monitoramento ininterrupto, abrangendo:

I – instalação local de sistema de sensores de 
presença de pessoas, de violação de barreira de acesso 
a ambientes restritos, de indícios de incêndio, qualquer 
deles ou todos ligados a uma central de alarme, armada 
e desarmada pelo usuário mediante utilização de senha 
reservada, ou instalação de sistema de câmeras de 
vídeo para filmagem e vigilância de ambientes, ligado 
a uma central de monitoramento de imagem;

II – interligação do sistema de sensores e de alar-
me a uma estação central de monitoração localizada 
na sede da empresa especializada, permitindo, uma 
vez disparado o alarme, identificar o tipo e o horário 
da ocorrência e a localização do usuário.

§ 1º A empresa prestadora dos serviços, ao re-
ceber, na estação de monitoração, o sinal de alarme, 
devera:

a) providenciar o comparecimento de agente ca-
pacitado ao local para averiguar a ocorrência e acio-
nar, se for o caso, as providências junto aos órgãos 
policiais ou de bombeiros;

b) estabelecer contatos telefônicos com os usuá-
rios do sistema de segurança ou seus representantes 
para aviso da ocorrência, caso estes estejam ausen-
tes do local.

§ 2º Alarmes acidentais, estando no local o inte-
ressado, deverão ser comunicados imediatamente à 
estação central de monitoração, para evitar o aciona-

mento de providências que possam implicar na falsa 
comunicação de crime.

§ 3º As empresas são obrigadas a orientar e 
treinar os usuários e todas as pessoas que tiverem 
acesso aos equipamentos, visando prevenir a emis-
são de sinais falsos de alarme, em face da responsa-
bilidade criminal.

§ 4º As empresas prestadoras de serviço, que po-
derão ou não incluir o fornecimento dos equipamentos 
a serem instalados, são responsáveis pelo sigilo das 
informações a que têm acesso ao operar o monitora-
mento do sistema, respondendo, na forma da lei, pela 
quebra do sigilo.

CAPÍTULO IV 
Da Constituição e Funcionamento das 

Empresas de Segurança Privada

Art. 10. As empresas de vigilância, transportes de 
valores e segurança eletrônica, para operarem nos Es-
tados, Territórios e no Distrito Federal, deverão, após a 
devida constituição, nos termos da legislação comercial 
e fiscal em vigor, atender às seguintes exigências:

I – autorização de funcionamento concedida nos 
termos desta lei;

II – comunicação de sua instalação e funciona-
mento á Secretaria de Segurança Pública, ou congê-
nere, do respectivo Estado ou do Distrito Federal.

Art. 11. A propriedade do capital e a administra-
ção das empresas

especializadas de segurança privada são exclu-
sivas de brasileiros, natos ou naturalizados.

Art. 12. Os diretores e os demais empregados 
das empresas especializadas em segurança privada, 
inclusive seus vigilantes, não poderão ter anteceden-
tes criminais registrados.

Art. 13. O capital integralizado das empresas es-
pecializadas de segurança privada, que se constituírem 
a partir da vigência desta lei, não poderá ser inferior a 
R$100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único. As empresas já constituídas 
na data de entrada em vigor desta lei continuam a 
se reger, quanto à exigência de capital integralizado, 
pelas normas da legislação vigente na data da sua 
constituição.

CAPÍTULO V 
Da Fiscalização e Controle das Empresas 

de Segurança Privada

Art. 14. O Ministério da Justiça promoverá a or-
ganização em cada Estado, com a cooperação do 
respectivo Governo, de um Conselho de Fiscalização 
e Controle das Atividades de Segurança Privada, com 
as seguintes atribuições fundamentais:
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I – acompanhar as atividades desempenhadas 
pelas empresas de segurança privada no Estado, exe-
cutando as vistorias e fiscalizações periódicas, neces-
sários para o fiel cumprimento desta lei;

II – emitir parecer prévio para decisão do órgão 
competente sobre a constituição e o funcionamento 
das empresas de segurança privada, assim como 
nos processos de renovação anual da autorização de 
funcionamento;

III – promover a articulação das atividades das 
empresas de segurança privada com os órgãos de se-
gurança pública estadual e órgãos federais que atuam 
no Estado, com vistas às investigações e à prevenção 
da criminalidade;

IV – receber denúncias de infrações ou des-
cumprimento desta lei, promovendo a realização das 
diligências e a instauração de sindicâncias e procedi-
mentos investigatórios necessários.

Art. 15. Os Conselhos de Fiscalização e Controle 
das Atividades de Segurança Privada serão integrados, 
em cada Estado, por, no mínimo, representantes dos 
seguintes órgãos e entidades:

I – um representante da polícia federal, titular do 
cargo de delegado, que será seu presidente;

II – um representante da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado, ou congênere;

III – um representante da política militar do Es-
tado, do posto de oficial superior;

IV – um representante da polícia civil, titular do 
cargo de delegado;

V – um representante do sindicato da categoria 
econômica das empresas de segurança privada ou de 
associação que as represente;

VI – um representante do sindicado da categoria 
profissional dos trabalhadores de empresas de segu-
rança privada ou de associação que os represente;

VII – um representante da seção estadual da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. O Ministério Público Estadual 
também poderá participar do Conselho, com a desig-
nação de um representante pelo Procurador-Geral de 
Justiça.

CAPÍTULO VI 
Dos Vigilantes, dos Requisitos para o Exercício 

da Função e das Condições de Trabalho

Art. 16. O vigilante, para os efeitos desta lei, é o 
empregado contratado sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho para o exercício das atividades 
definidas nos incisos I a III, do art. 20, desta lei.

Art. 17. Para o regular exercício da profissão, o 
vigilante deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro, nato ou naturalizado;

II – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
III – ter, no mínimo, instrução correspondente à 

oitava série do ensino fundamental;
IV – ter sido aprovado em curso de formação de 

vigilante, realizado em estabelecimento com funciona-
mento autorizado, nos termos desta lei;

V – ter sido aprovado em exame de saúde física, 
mental e psicotécnico;

VI – não possuir antecedentes criminais regis-
trados;

VII – estar quite com as obrigações eleitorais e 
militar;

VIII – atender aos requisitos de porte de arma 
de fogo, nos termos do art. 40 da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003.

Parágrafo único. Excetuam-se das exigências 
contidas no inciso III, do caput deste artigo, os profis-
sionais que já estiverem exercendo as atividades pre-
vistas nesta Lei quando da sua entrada em vigor.

Art. 18. O exercício da profissão de vigilante requer 
prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego, mediante a apre-
sentação dos documentos comprobatórios do preen-
chimento dos requisitos enumerados no art. 17.

Parágrafo único. Ao vigilante registrado será ex-
pedida Carteira de Trabalho e Previdência Social, em 
que será especificada a atividade do seu portador.

Art. 19. Ao vigilante regularmente contratado pelas 
empresas de segurança privada é assegurado:

I – acesso a oportunidades de reciclagem nos 
cursos de aperfeiçoamento profissional;

II – treinamento permanente nos procedimentos 
de prática de tiro e de defesa pessoal;

III – acesso a materiais e equipamentos em per-
feito estado de funcionamento e conservação, quando 
em serviço;

IV – uniforme especial, conforme modelo aprovado 
pelo órgão de fiscalização competente, fornecido gratui-
tamente pela empresa a que estiver vinculado, devendo 
ser usado somente quando em efetivo serviço;

V – arma de fogo e munições, quando em ser-
viço;

VI – equipamento de rádio e de comunicação 
em perfeito estado de funcionamento, quando exigido 
no serviço;

VII – fornecimento de coletes à prova de balas, 
conforme modelo aprovado pelo órgão competente;

VIII – recebimento de adicional de periculosidade 
em seu grau máximo;

IX – seguro de vida em grupo, feito pela empresa 
de segurança a que estiver vinculado.

§ 1º Será permitido ao vigilante, quando em servi-
ço, portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete 
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de madeira ou de borracha quando destacados para 
atividades de transporte de valores, poderão também 
utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 
ou 20, de fabricação nacional.

§ 2º Fica proibido o uso de armas de fogo por vi-
gilante, quando em serviço em ambiente em que haja 
circulação de público, durante o horário destinado a 
seu atendimento.

CAPÍTULO VII 
Do Controle de Armamento e Munições

Art. 20. O número total de armas permitido em 
poder das empresas de segurança privada será:

1 – na categoria vigilância, o equivalente a 40% 
(quarenta por cento) do seu efetivo de vigilantes com-
provadamente contratados, acrescido da reserva téc-
nica de 5% (cinco por cento) calculado sobre o número 
de armas;

II – na categoria transporte de valores, o máxi-
mo de quatro vezes o número de veículos especiais 
em condições de uso, acrescido da reserva técnica 
de 5% (cinco por cento) calculado sobre o número 
de armas;

III – na categoria curso de formação de vigilantes, 
o máximo de 30% (trinta por cento) de sua capacidade 
de formação simultânea.

Art. 21. O Ministério da Justiça, através do De-
partamento de Polícia Federal, fixará, nos termos do 
que estabelece esta Lei, as quantidades de armas, 
segundo os tipos e calibres, de propriedade e res-
ponsabilidade da empresa de segurança privada, de 
vigilância ou transporte de valores, ou do curso de 
formação de vigilância.

Art. 22. O estoque máximo de munições será o 
equivalente a duas cargas para cada arma que possuir, 
de acordo com o calibre dessas armas.

Parágrafo único. Os equipamentos para recarga 
somente podem ser adquiridos e mantidos pela em-
presa de segurança privada com a devida autorização 
do Departamento de Polícia Federal.

Art. 23. No caso de paralisação, dissolução ou ex-
tinção das empresas de segurança privada reguladas por 
esta Lei, o armamento e as munições em poder dessas 
empresas deverão ser recolhidas, no prazo máximo de 
trinta dias, à unidade mais próxima do exército brasileiro, 
que lhe dará destinação na forma da lei.

CAPÍTULO VIII 
Das Atribuições do Ministério da Justiça 
na Fiscalização e no Controle do Sistema 

de Segurança Privada

Art. 24. Nos termos das atribuições definidas nos 
arts. 6º e 20º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 

com a nova redação dada pela Lei nº 9.017, de 30 de 
março de 1995, compete ao Ministério da Justiça, por 
intermédio de seu órgão competente ou mediante con-
vênio com as Secretarias de Segurança Pública dos 
Estados e Distrito Federal, ou congêneres:

I – conceder autorização para funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de 

vigilância:
b) das empresas especializadas em transporte 

de valores;
c) das empresas especializadas em segurança 

eletrônica com monitoração;
d) dos cursos de formação de vigilantes.
II – fiscalizar as empresas e os cursos menciona-

dos no inciso anterior, bem como os estabelecimentos 
financeiros quanto ao cumprimento desta Lei;

III – aplicar às empresas e aos cursos a que se 
refere o inciso I deste artigo as penalidades previstas 
nesta Lei;

IV – aprovar o modelo de uniforme a ser adotado 
pelas empresas de segurança privada, estabelecendo 
a obrigatoriedade de uso de tarja no uniforme, conten-
do o nome do vigilante;

V – fixar o currículo dos cursos de formação de 
vigilantes;

VI – fixar o número de vigilantes das empresas 
especializadas em cada Unidade da Federação;

VII – rever anualmente a autorização de funcio-
namento das empresas enumeradas no inciso I deste 
artigo;

VIII – emitir e encaminhar parecer conclusivo 
quanto ao prévio cumprimento desta Lei, pelo esta-
belecimento financeiro, à autoridade que autoriza o 
seu funcionamento;

IX – aplicar aos estabelecimentos financeiros as 
penalidades previstas nesta Lei.

§ 1º As competências previstas nos incisos I e V 
não poderão ser objeto do convênio a que se refere o 
caput deste artigo.

§ 2º A execução das fiscalizações referidas neste 
artigo, incluindo as vistorias de instalações, de veícu-
los e do armamento e munições, poderá ser feita de 
ofício, a juízo do órgão competente, devendo ocorrer, 
pelo menos, uma vez a cada ano.

§ 3º  Ministério da Justiça poderá baixar norma 
autorizando que a formação e a requalificação anual 
dos vigilantes das empresas prestadores dos serviços 
de segurança privada possam ser realizadas pelas po-
lícias militares, com a correspondente indenização dos 
custos desses serviços por parte das empresas.
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§ 4º O Ministério da Justiça criará um banco de 
dados nacionalmente integrado e totalmente informa-
tizado sobre as empresas de segurança privada, de 
vigilância e transporte de valores, que permita reunir 
e cruzar informações do Departamento de Polícia Fe-
deral, das Secretarias de Segurança estaduais e de 
outros órgãos públicos, assim como informações so-
bre armas furtadas ou roubadas das empresas ou de 
seus vigilantes.

Art. 25. Cabe ao Ministério da Justiça ou, median-
te convênio, às Secretarias de Segurança Pública dos 
Estado, ou congêneres, nos termos do que estabelece 
o art. 23 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, com 
a nova redação dada pela Lei nº 9.017, de 30 de março 
de 1995, a aplicação às empresas especializadas e 
aos cursos de formação de vigilantes que infringirem 
as disposições desta Lei as seguintes penalidades, 
aplicáveis conforme a gravidade da infração, levando-
se em conta a reincidência e a condição econômica 
do infrator:

I – advertência;
II – multa de dois a vinte salários mínimos;
III – proibição temporária de funcionamento;
IV – cancelamento do registro para funcionar.
Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas 

neste artigo as empresas responsáveis pelo extravio 
de armas e munições.

Art. 26. Cabe também ao Ministério da Justiça, 
nos termos do art. 7º da Lei nº 7.102, de 20 de ju-
nho de 1983, e do que estabelece o art. 16 da Lei nº 
9.017, de 30 de março de 1995, a aplicação ao esta-
belecimento financeiro que infringir disposição desta 
Lei das seguintes penalidades, conforme a gravidade 
da infração e levando-se em conta a reincidência e a 
condição econômica do infrator:

I – advertência;
II – multa, de cinco a oitenta salários mínimos;
III – interdição do estabelecimento.

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 27. É vedada a utilização pelas empresas es-
pecializadas na prestação de serviços de segurança 
privada dos serviços de militares, bombeiros, policiais 
civis, policiais militares, policiais federais ou rodoviá-
rios federais, guardas municipais e agentes carcerá-
rios, enquanto no efetivo exercício do seu cargo ou 
posto, mediante contrato ou quaisquer outras formas 
de vinculação.

Parágrafo único. Constatada pela fiscalização 
do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Justiça 
a infringência à vedação estabelecida

neste artigo, a empresa infratora ficará sujeita, 
após o devido processo de apuração, à penalidade de 
cancelamento da autorização de funcionamento.

Art. 28. As empresas privadas de segurança pro-
prietárias de armas, munições e veículos especiais 
deverão encaminhar, a cada trimestre, relação discri-
minada contendo as especificações e corresponden-
tes quantitativos ao Departamento de Policia Federal, 
para fins de acompanhamento e controle.

§ 1º Será encaminhada trimestralmente ao Depar-
tamento de Polícia Federal, para registro no SINARM, 
a relação nominal dos empregados autorizados a por-
tar arma de fogo.

§ 2º A transferência de armas de fogo, por qual-
quer motivo, entre estabelecimentos da mesma empre-
sa ou para empresa diversa, deverão ser previamente 
autorizados pelo Departamento de Polícia Federal.

§ 3º A perda, furto, roubo ou outras formas de 
extravio de arma de fogo, acessório e munições que 
estejam sob a guarda das empresas de segurança 
privada e de transporte de valores deverá ser comu-
nicada ao Departamento de Polícia Federal, no prazo 
máximo de vinte e quatro horas, após a ocorrência do 
fato, sob pena de responsabilização do proprietário ou 
diretor responsável.

Art. 29. Fica instituída a cobrança de taxas pela 
prestação dos serviços relacionados no anexo desta 
Lei, nos valores dele constantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti-
nam-se ao custeio e à manutenção das atividades de 
fiscalização executadas pelo Ministério da Justiça, de-
vendo ser destinados à Unidade da Federação quando 
por ela executados, mediante convênio.

Art. 30. As empresas de que trata esta Lei terão o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem 
às suas disposições, sujeitando-se às penalidades nela 
previstas pelo não cumprimento desse prazo.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 32. Ficam revogados os arts. 1º a 5º, 8º a 
19e respectivos parágrafos, 21 e 22, 24 e 25 da Lei nº 
7.102, de 20 de junho de 1983, com a nova redação 
dada pelas Leis nº 8.863, de 28 de março de 1994, e 
nº 9.017, de 30 de março de 1995; os arts. 1º ao 4º e 
do art. 6º da Lei nº 8.863, de 28 de março de 1994, e 
os arts. 15 a 17 e o art. 19, da Lei nº 9.017, de 30 de 
março de 1995.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL52     

Índice Onomástico



14464 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

Justificação

Na segunda metade da década de 1970 e início 
da década de 1980, o sistema bancário brasileiro se viu 
gravemente ameaçado pelo incremento dos assaltos a 
banco, praticados então por setores da criminalidade 
que assumiam caráter de crime organizado. Em face 
da impossibilidade constitucional, legal e operacional 
de os órgãos de segurança pública prestarem os servi-
ços de segurança, principalmente de natureza patrimo-
nial, demandados pelos estabelecimentos financeiros 
privados, a alternativa viável foi a atribuição, por lei, à 
iniciativa privada da competência para a organização 
e prestação desses serviços. O governo elaborou e 
submeteu ao Congresso Nacional projeto que veio 
a se converter na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
que dispôs sobre a segurança para os estabelecimentos 
financeiros e sobre a constituição e funcionamento das em-
presas particulares que exploram os serviços de vigilância 
e transporte de valores.

As enormes transformações ocorridas no País 
desde então, com um acentuado processo de urbani-
zação desorganizado e acelerado, levaram ao extraor-
dinário aumento da violência e da criminalidade. A so-
ciedade passou a demandar mais serviços de proteção, 
mas os sistemas de segurança pública não tiveram o 
incremento proporcional para atender a essas novas 
demandas. As possibilidades abertas com aquela lei 

levaram a iniciativa privada a ocupar os espaços não 
atendidos pelos serviços públicos, crescendo então 
a organização de empresas para a prestação desses 
serviços privados de segurança, constituindo-se um 
setor de atividade econômica que viria a experimentar 
grande expansão nessas duas décadas.

Com os resultados decorrentes da utilização dos 
serviços pelas instituições bancárias, novas áreas de 
atividades passaram a demandar a sua utilização. As-
sim, uma década depois, em 1994, o governo federal, 
através de medidas provisórias, ampliou o alcance 
daquela lei de 1983, e. mediante alteração do seu 
art. 10, permitiu que os serviços de segurança pri-
vada pudessem ser também prestados para garantir 
a incolumidade física das pessoas e a segurança de 
residências e para atender às necessidades de segu-
rança de estabelecimentos comerciais, industriais, de 
prestação de serviços, entidades sem fins lucrativos, 
órgãos e empresas públicas.

Com esse amparo legal, as atividades do setor 
ampliaram-se enormemente em todo o período. Se-
gundo os dados mais recentes, estima-se que, em 
todo o Pais, existam 600 mil vigilantes legalizados e 
outros tantos em situação irregular. Calcula-se que o 
efetivo de vigilantes contratados por essas empresas 
seja 3 vezes superior ao efetivo policial-militar das 
Unidades da Federação dedicado às tarefas de se-
gurança pública.

Como se verifica, o marco legal que disciplina a 
organização e a prestação dos serviços de segurança 
por empresas privadas e para fins privados até o mo-
mento está definido apenas numa lei, que originalmente 
objetivou disciplinar a prestação desses serviços para 
estabelecimentos financeiros. Dada a grande expansão 
dessas atividades, que hoje constitui um dos setores 
mais expressivos da prestação de serviços, impõe-se 
sistematizar o marco legal de sua regulação, visando 
corrigir as lacunas e imperfeições daquela legislação 
originária para ajustá-la às necessidades novas sur-
gidas ao longo dessas duas décadas.

No âmbito do legislativo federal, várias iniciativas 
foram tomadas com o objetivo de atualizar a legislação 
vigente. Muitas dessas iniciativas visaram tão somente 
corrigir determinados aspectos da legislação. Nesse 
sentido, são os Projetos de Lei nº 1021, de 1999, do 
Dep. Neiva Moreira, nº 1.130, de 1999, do Dep. Val-
deci Oliveira, nº 4.301, de 2001, do Dep. Enio Bacci, 
nº 5.333, de 2001, do Dep. Geddel Vieira Lima e o de 
nº 39, de 1999, do Dep. Paulo Rocha, este último ob-
jetivando regulamentar o exercício das atividades do 
profissional de segurança privada.

Dentre essas iniciativas, destaca-se Projeto de 
Lei nº 2.205, de 1999, da autoria do Deputado Eduardo 
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Campos, que teve o louvável objetivo de buscar siste-
matizar o marco legal para atualizá-lo e adequá-lo às 
novas exigências do setor. Reproduzindo basicamen-
te as disposições da legislação vigente, mas dando-
lhe um caracter sistematizados, o projeto apresentou 
algumas propostas inovadoras como a criação, nos 
Estados, de Conselhos de Fiscalização e Controle 
das Empresas de Segurança Privada, integrados por 
representantes da área pública e privada. Entretanto, 
deixou de incluir atividades novas desse setor, como 
a de serviços eletrônicos de segurança, e incidiu em 
vícios de inconstitucionalidade ao criar expressamen-
te órgãos públicos e conferir atribuições ao Ministério 
da Justiça, o que fere o princípio da iniciativa privativa 
do Presidente da República, assegurada pelo art. 61, 
§ 1º, da Constituição Federal.

Assim, com o mesmo objetivo de sistematizar o 
marco legal do setor, mas procurando evitar vícios de 
inconstitucionalidade e buscando incorporar aquela 
nova atividade da segurança eletrônica, formulamos 
o presente Projeto de Lei, para cuja aprovação espe-
ramos poder contar com o apoio dos nobres pares, 
membros do Congresso Nacional.

Na sua estrutura geral, incorporamos as dispo-
sições da atual Lei nº 7.102, de 1983, com as altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 8.863, de 1994, e nº 
9.017, de 1995, dando-lhes, porém, uma sistematiza-
ção mais compatível para uma legislação que preten-
de tomar-se o marco legal das atividades desse setor. 
Para contornar os óbices constitucionais, adotamos o 
procedimento de manter em vigor os dispositivos da 
Lei nº 7.102, de 1983, e das leis posteriores que lhe 
alteraram, relativamente às definições de atribuições 
conferidas ao Ministério da Justiça, introduzindo pe-
quenas alterações de adequação.

Esperamos com este Projeto, para cuja aprova-
ção certamente contaremos com o apoio dos nobres 
membros do Congresso Nacional, poder contribuir para 
o estabelecimento de um marco legal atualizado para 
esse importante setor que, em complementação ás 
atividades de segurança pública, vem permitindo aos 
cidadãos e às empresas se protegerem da violência e 
da criminalidade que tanto se agravaram nos últimos 
anos em nosso País.

Sala das sessões, 12 de Maio de 2005. – Sena-
dor Tasso Jereissati.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de mi-
litares para a inatividade;

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

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis-
térios e órgãos da administração pública.
....................................................................................

LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permi-
tido o interessado deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I – comprovação de idoneidade, com a apresen-
tação de certidões de antecedentes criminais forneci-
das pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral 
e de não estar respondendo a inquérito policial ou a 
processo criminal;

II – apresentação de documento comprobatório 
de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de apti-
dão psicológica para o manuseio de arma de fogo, ates-
tadas na forma disposta no regulamento desta lei.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL54     

Índice Onomástico



14466 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

§ 1º O Sinarm expedirá autorização de compra 
de arma de fogo após atendidos os requisitos anterior-
mente estabelecidos, em nome do requerente e para a 
arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser 
feita no calibre correspondente à arma adquirida e na 
quantidade estabelecida no regulamento desta lei.

§ 3º A empresa que comercializar arma de fogo 
em território nacional é obrigada a comunicar a ven-
da à autoridade competente, como também a manter 
banco de dados com todas as características da arma 
e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4º A empresa que comercializa armas de fogo, 
acessórios e munições responde legalmente por essas 
mercadorias, ficando registradas como de sua proprie-
dade enquanto não forem vendidas.

§ 5º A comercialização de armas de fogo, aces-
sórios e munições entre pessoas físicas somente será 
efetivada mediante autorização do Sinarm.

§ 6º A expedição da autorização a que se refere 
o § 1º será concedida, ou recusada com a devida fun-
damentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar 
da data do requerimento do interessado.

§ 7º O registro precário a que se refere o § 4º 
prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 
I, II e III deste artigo. 
....................................................................................

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Dispõe sobre segurança para estabe-
lecimentos financeiros, estabelece normas 
para constituição e funcionamento das em-
presas particulares que exploram serviços 
de vigilância e de transporte de valores e 
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art 1º É vedado o funcionamento de qualquer 
estabelecimento financeiro onde haja guarda de valo-
res ou movimentação de numerário, que não possua 
sistema de segurança aprovado pelo Banco Central 
do Brasil, na forma desta lei.

Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros 
referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou 
privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
associações de poupanças, suas agências, subagên-
cias e seções.

Art. 2º O sistema de segurança referido no artigo 
anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, 
assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, 
com segurança, comunicação entre o estabelecimento 
financeiro e outro da mesma instituição, empresa de 

vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo me-
nos, mais um dos seguintes dispositivos:

I – equipamentos elétricos, eletrônicos e de fil-
magens que possibilitem a identificação dos assal-
tantes;

II – artefatos que retardem a ação dos crimi-
nosos, permitindo sua perseguição, identificação ou 
captura; e

III – cabina blindada com permanência ininter-
rupta de vigilante durante o expediente para o público 
e enquanto houver movimentação de numerário no 
interior do estabelecimento.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil po-
derá aprovar o sistema de segurança dos estabeleci-
mentos financeiros localizados em dependência das 
sedes de órgãos da União, Distrito Federal, Estados, 
Municípios e Territórios, independentemente das exi-
gências deste artigo.

Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de 
valores serão executados:

I – por empresa especializada contratada; ou
II – pelo próprio estabelecimento financeiro, des-

de que organizado e preparado para tal fim, e com 
pessoal próprio.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros 
federais ou estaduais, o serviço de vigilância ostensiva 
poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a 
critério do Governo do respectivo Estado, Território ou 
Distrito Federal.

Art. 4º O transporte de numerário em montante 
superior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de re-
ferência do País, para suprimento ou recolhimento do 
movimento diário dos estabelecimentos financeiros, 
será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da 
própria instituição ou de empresa especializada.

Art. 5º O transporte de numerário entre 200 (du-
zentas) e 500 (quinhentas) vezes o maior valor de 
referência do País será efetuado em veículo comum, 
com a presença de dois vigilantes.

Art. 6º Compete ao Banco Central do Brasil:
I – autorizar o funcionamento dos estabelecimen-

tos financeiros após verificar os requisitos mínimos 
de segurança indispensáveis, de acordo com o art. 
2º desta lei, ouvida a respectiva Secretaria de Segu-
rança Pública;

II – fiscalizar os estabelecimentos financeiros 
quanto ao cumprimento desta lei; e

III – aplicar aos estabelecimentos financeiros as 
penalidades previstas nesta lei.

Parágrafo único. Para a execução da competên-
cia prevista no inciso II deste artigo, o Banco Central 
do Brasil poderá celebrar convênio com as Secreta-

    55ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14467 

rias de Segurança Pública dos respectivos Estados, 
Territórios e Distrito Federal.

Art. 7º O estabelecimento financeiro que infringir 
disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penali-
dades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, confor-
me a gravidade da infração e levando-se em conta a 
reincidência e a condição econômica do infrator:

I – advertência;
II – multa, de 1 (uma) a 100 (cem) vezes o maior 

valor de referência;
III – interdição do estabelecimento.
Art. 8º Nenhuma sociedade seguradora pode-

rá emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, 
apólice de seguros que inclua cobertura garantindo 
riscos de roubo e furto qualificado de numerário e ou-
tros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo 
segurado, das exigências previstas nesta lei.

Parágrafo único. As apólices com infringência do 
disposto neste artigo não terão cobertura de ressegu-
ros pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

Art. 9º Nos seguros contra roubo e furto qualifica-
do de estabelecimentos financeiros, serão concedidos 
descontos sobre os prêmios aos segurados que pos-
suírem, além dos requisitos mínimos de segurança, 
outros meios de proteção previstos nesta lei, na forma 
de seu regulamento.

Art. 10. As empresas especializadas em presta-
ção de serviços de vigilância e de transporte de valo-
res, constituídas sob a forma de empresas privadas, 
serão regidas por esta lei, e ainda pelas disposições 
das legislações civil, comercial e trabalhista.

Parágrafo único. Os serviços de vigilância e de 
transporte de valores poderão ser executados por uma 
mesma empresa.

Art. 11. A propriedade e a administração das em-
presas especializadas que vierem a se constituir são 
vedadas a estrangeiros.

Art. 12. Os diretores e demais empregados das 
empresas especializadas não poderão ter anteceden-
tes criminais registrados.

Art. 13. O capital integralizado das empresas es-
pecializadas não pode ser inferior a 1.000 (mil) vezes 
o maior valor de referência vigente no País.

Art. 14. São condições essenciais para que as 
empresas especializadas operem nos Estados, Terri-
tórios e Distrito Federal:

I – autorização de funcionamento concedida con-
forme o art. 20 desta lei; e

II – comunicação à Secretaria de Segurança 
Pública do respectivo Estado, Território ou Distrito 
Federal.

Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta Lei, é o 
empregado contratado por estabelecimentos finan-

ceiros ou por empresa especializada em prestação de 
serviço de vigilância ou de transporte de valores, para  
impedir ou inibir ação criminosa.

Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante 
preencherá os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro;
II – ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III – ter instrução correspondente à quarta série 

do primeiro grau;
IV – ter sido aprovado em curso de formação de 

vigilante;
V – ter sido aprovado em exame de saúde física, 

mental e psicotécnico;
VI – não ter antecedentes criminais registrados; e
VII – estar quite com as obrigações eleitorais e 

militares.
Parágrafo único – O requisito previsto no inciso 

III deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos 
até a publicação da presente lei.

Art. 17. O exercício da profissão de vigilante re-
quer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho 
do Ministério do Trabalho, que se fará após a apresen-
tação dos documentos comprobatórios das situações 
enumeradas no artigo anterior.

Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida Ca-
deira de Trabalho e Previdência Social, em que será 
especificada a atividade do seu portador.

Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quan-
do em efetivo serviço.

Art. 19. É assegurado ao vigilante:
I – uniforme especial às expensas da empresa 

a que se vincular;
II – porte de arma, quando em serviço;
III – prisão especial por ato decorrente do ser-

viço;
IV – seguro de vida em grupo, feito pela empre-

sa empregadora.
Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por inter-

médio de seu órgão competente ou mediante convênio 
com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, 
Territórios ou Distrito Federal:

I – conceder autorização para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de 

vigilância;
b) das empresas especializadas em transporte 

de valores; e
c) dos cursos de formação de vigilantes;
II – fiscalizar as empresas e os cursos mencio-

nados dos no inciso anterior
III – aplicar às empresas e aos cursos a que se 

refere o inciso I deste artigo as penalidades previstas 
no art. 23 desta lei;

IV – aprovar uniforme;
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V – fixar o currículo dos cursos de formação de 
vigilantes;

VI – fixar o número de vigilantes das empresas 
especializadas em cada unidade da Federação;

VII – fixar a natureza e a quantidade de armas 
de propriedade das empresas especializadas e dos 
estabelecimentos financeiros;

VIII – autorizar a aquisição e a posse de armas 
e munições; e

IX – fiscalizar e controlar o armamento e a mu-
nição utilizados.

Parágrafo único. A competência prevista no inciso 
V deste artigo não será objeto de convênio.

Art. 21. As armas destinadas ao uso dos vigilan-
tes serão de propriedade e responsabilidade:

I – das empresas especializadas;
II – dos estabelecimentos financeiros quando dis-

puserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo 
quando contratarem empresas especializadas.

Art. 22. Será permitido ao vigilante, quando em 
serviço, podar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cas-
setete de madeira ou de borracha.

Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenha-
dos em transporte de valores, poderão também utilizar 
espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, 
de fabricação nacional.

Art. 23. As empresas especializadas e os cursos 
de formação de vigilantes que infringirem disposições 
desta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, apli-
cáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a 
gravidade da infração, levando-se em conta a reinci-
dência e a condição econômica do infrator:

I – advertência;
II – multa de até 40 (quarenta) vezes o maior va-

lor de referência;
III – proibição temporária de funcionamento; e
IV – cancelamento do registro para funcionar.
Parágrafo único. Incorrerão nas penas previs-

tas neste artigo as empresas e os estabelecimentos 
financeiros responsáveis pelo extravio de armas e 
munições.

Art. 24. As empresas já em funcionamento deve-
rão proceder à adaptação de suas atividades aos pre-
ceitos desta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data em que entrar em vigor o regulamento 
da presente lei, sob pena de terem suspenso seu fun-
cionamento até que comprovem essa adaptação.

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua publicação.
....................................................................................

LEI Nº 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995

Estabelece normas de controle e fisca-
lização sobre produtos e insumos químicos 
que possam ser destinados à elaboração 
da cocaína em suas diversas formas e de 
outras substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíqui-
ca, e altera dispositivos da Lei nº 7.102, de 
20 de junho de 1983, que dispõe sobre se-
gurança para estabelecimentos financei-
ros, estabelece normas para constituição 
e funcionamento de empresas particulares 
que explorem serviços de vigilância e de 
transporte de valores, e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º Estão sujeitos a controle e fiscalização, na 
forma prevista nesta lei, em sua fabricação, produção, 
armazenamento, transformação, embalagem, venda, 
comercialização, aquisição, posse, permuta, remes-
sa, transporte, distribuição, importação, exportação, 
reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem 
e utilização, todos os produtos químicos que possam 
ser utilizados como insumo na elaboração da pasta da 
cocaína, pasta lavada e cloridrato de cocaína.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, 
ainda, na forma do regulamento desta lei, a produtos 
e insumos químicos que possam ser utilizados na ela-
boração de outras substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica.

Art. 2º O Ministro da Justiça, de ofício ou em ra-
zão de proposta do Departamento de Entorpecentes, 
ou do órgão de vigilância sanitária do Ministério da 
Saúde, ou do órgão de repressão a entorpecentes 
do Departamento de Polícia Federal, relacionará, em 
resolução, os produtos e insumos químicos a que se 
refere o artigo anterior, procedendo à respectiva atu-
alização, quando necessária.

Art. 3º Ao Departamento de Polícia Federal com-
pete a fiscalização e o controle dos produtos e insumos 
químicos e a aplicação das sanções administrativas 
deles decorrentes.

Art. 4º As empresas que se constituírem para 
realizar qualquer das atividades sujeitas a controle e 
fiscalização, elencadas no art. 1º desta lei, requererão 
licença de funcionamento ao Departamento de Polícia 
Federal, independentemente das demais exigências 
legais e regulamentares.

§ 1º As empresas já existentes, ainda que cadas-
tradas no Departamento de Polícia Federal, deverão, 
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no prazo de sessenta dias, requerer a obtenção da 
licença de funcionamento.

§ 2º As pessoas físicas que realizarem qualquer 
das atividades sujeitas a controle e fiscalização, elen-
cadas no art. 1º desta lei, deverão requerer ao Depar-
tamento de Polícia Federal licença para efetivarem as 
operações.
....................................................................................

Art. 15. Fica revogado o parágrafo único do art. 
2º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

Art. 16. As competências estabelecidas nos arts. 
1º, 6º e 7º, da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
ao Ministério da Justiça, serão exercidas pelo Depar-
tamento de Polícia Federal.

Art. 17. Fica instituída a cobrança de taxas pela 
prestação dos serviços relacionados no anexo a esta 
lei, nos valores dele constantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti-
nam-se ao custeio e à manutenção das atividades-fim 
do Departamento de Polícia Federal.
....................................................................................

Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória nº 888, de 30 de ja-
neiro de 1995.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.184-23, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Assegura percepção de gratificação 
por servidores das carreiras Policial Fede-
ral, Delegado de Polícia do Distrito Federal 
de Polícia Civil do Distrito Federal Policial 
Rodoviário Federal, altera as Leis nºs 4.878, 
de 3 de dezembro de 1965, 5.619, de 3 de 
novembro de 1970, nº 5.906, de 23 de julho 
de 1973, 7.102, de 20 de junho de 1983, o 
Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de 
1987, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 888, 
DE 30 DE JANEIRO DE 1995

Estabelece normas de controle e fisca-
lização sobre produtos e insumos químicos 
que possam ser destinados à elaboração 
da cocaína em suas diversas formas e de 
outras substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíqui-
ca, e altera dispositivos da Lei nº 7.102, de 

20 de junho de 1983, que dispõe sobre se-
gurança para estabelecimentos financei-
ros, estabelece normas para constituição 
e funcionamento das empresas particula-
res que exploram serviços de vigilância e 
de trans pode de valores, e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte medida provisória, com força de lei:
....................................................................................

LEI Nº 8.863, DE 28 DE MARÇO DE 1994

Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho 
de 1983.

O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 6º As pessoas físicas e jurídicas, motivo desta 
lei, terão prazo de cento e vinte dias para se adapta-
rem às suas disposições, sob pena da aplicação das 
penalidades previstas no art. 23 da Lei nº 7.102, de 
20 de junho de 1983.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos, Assuntos Sociais, Relações Exteriores e 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005

Altera dispositivo da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, que dispõe so-
bre o Estatuto do Idoso e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 34 da Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a ter a se-
guinte redação:

“Art. 34.  ................................................  
Parágrafo único. Os benefícios de aposen-

tadoria ou pensão ou assistencial nos termos 
do caput já concedidos a qualquer membro da 
família, de valor igual a 1 (um) salário-mínimo, 
não serão computados para fins de cálculo da 
renda familiar per capita a que se refere a Lei 
Orgânica da Assistência Social. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

O Estatuto do Idoso, no que diz respeito o seu art. 
34, parágrafo único, abre precedente para que outro 
idoso de uma mesma família possa receber a assis-
tência da LOAS ainda que outro já o perceba.

Em face disso convém que concertemos uma 
injustiça aos beneficiários de aposentadorias e pen-
sões que recebem até um salário mínimo e que não 
podem, ao exemplo de quem recebem a LOAS, terem 
uma segunda renda no mesmo valor proveniente da 
Lei Orgânica da assistência social.

A atual redação vigente da lei acaba por pena-
lizar o aposentado e pensionista que, inclusive, con-
tribuiu para a contraprestação do primeiro beneficio 
e não goza das mesmas prerrogativas do assistido 
pela LOAS. Essa situação apresenta-se ao contribuin-
te, que ao fim de seu tempo de serviço venha a fazer 
jus ao benefício de aposentadoria de até um salário 
mínimo, como um desincentivo à contribuição para o 
mesmo sistema.

Queremos com este projeto avançar no alcance 
social da LOAS que presta um serviço ao cidadão de 
fundamental importância para sua sobrevivência ao 
tempo em que damos a todos os idosos em iguais 
condições um tratamento igualitário.

Pela redação aqui proposta, a família que receba 
benefícios de aposentadorias e pensões de um salá-
rio-mínimo não computará tais valores no pleito do 
beneficio assistencial. Assim, são mantidos os incen-
tivos para que a família contribua com a previdência 
e, caso ainda esteja em situação de pobreza (renda 
familiar per capita baixa), poderá requerer um bene-
fício assistencial.

Visto a justiça e pertinência do projeto, conto com 
a atenção e apoio dos nossos pares para a aprovação 
dessa proposição.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Sena-
dor Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.741, DE 10 DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providencias.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e 
cinco) anos, que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mí-

nimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência So-
cial – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qual-
quer membro da família nos termos do caput não será 
computado para os fins do cálculo da renda familiar 
per capita a que se refere a Loas.
....................................................................................

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – decisão  terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2005

Modifica o artigo 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, concedendo adicional 
de periculosidade aos eletricitários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 193 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 193. São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamen-
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho, 
aquelas que, por sua natureza de trabalho, im-
pliquem o contato permanente com inflamáveis 
ou explosivos ou eletricidade, em condições de 
risco à integridade física do trabalhador.” (NR)

§ 1º  .......................................................

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

Justificação

A inclusão dos eletricitários entre os trabalhadores 
com direito à percepção do adicional de periculosidade 
é de extrema justiça, entretanto, com respeito à ativida-
de laboral em condições de periculosidade, surpreende-
se um silêncio inexplicável por parte do legislador, que 
apenas trata tal circunstância quando inclui algumas 
categorias profissionais de caráter perigoso.

São poucas as atividades que apresentam índi-
ces iguais de acidentes, inclusive fatais, como revelam 
as estatísticas do próprio Ministério do Trabalho. Estes 
profissionais lidam permanentemente com fios de alta 
tensão, no concedo de instalações defeituosas, na 
montagem de instalações de redes e tarefas correla-
tas, estando, no âmbito de suas atividades, expostos 
a perigo intensivo.

Nesse sentido, senhores e senhoras parlamen-
tares, solicitamos o apoio a nossa proposição, antiga 
reivindicação dos trabalhadores eletricitários.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. –Sena-
dor Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera o Capítulo V do Título II da Con-
solidação das Leis do Trabalho, relativo a 
segurança e medicina do trabalho e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................  

Art. 193. São consideradas atividades ou opera-
ções perigosas, na forma da regulamentação aprova-
da pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condi-
ções de risco acentuado.

§ 1º O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta 
por cento) sobre o salário sem os acréscimos resul-
tantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa.

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de 
insalubridade que porventura lhe seja devido.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 171, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Dispõe sobre a participação da po-
pulação e de suas entidades no processo 
orçamentário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Poderes Executivo e Legislativo promo-

verão e incentivarão a participação direta de cidadãos 
brasileiros ou de entidades civis legalmente constituí-
das, no processo de elaboração, aprovação e controle 
da execução do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e das leis orçamentárias anuais.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto no artigo 
anterior a participação será exercida mediante:

I – a realização de audiências públicas;
II – a iniciativa popular na apresentação de pro-

postas;
Art. 3º Durante a elaboração dos projetos de 

lei: do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e 
da orçamentária anual, o Poder Executivo organizará 
audiências públicas que terão os seguintes objetivos:

I – dar conhecimento público das característi-
cas e das linhas gerais da cada um dos projetos em 
elaboração;

II – permitir a apresentação de propostas por par-
te dos cidadãos ou de representantes das entidades 
da sociedade civil.

Art. 4º As comissões do Poder Legislativo reali-
zarão reuniões de audiências públicas com o objetivo 
de instruir a matéria em apreciação, nas seguintes 
oportunidades:

I – durante a apreciação dos projetos de lei men-
cionados no art. 10;

II – durante a apreciação das contas do Poder 
Executivo e demais relatórios de fiscalização elabora-
dos pelos Tribunais de Contas.

Art. 5º Os Poderes Executivo e Legislativo darão 
ampla publicidade às audiências públicas, especialmen-
te, por meio da divulgação do calendário, da pauta e 
do local de realização das mesmas.

Art. 6º No prazo de 360 dias, a partir da promul-
gação desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios aprovarão leis com a finalidade de:

I – definir as formas de organização e funciona-
mento das audiências públicas, bem como da partici-
pação das pessoas e das entidades interessadas:

II – estabelecer critérios para o atendimento das 
propostas, respeitado o disposto no art. 7º

Art. 7º O atendimento às propostas terá como 
objetivo a redução das desigualdades sociais e re-
gionais.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei complementar, que re-
apresento o que foi o PLS nº 20/1996, tem por objeti-
vo fornecer as bases regulamentares para viabilizar a 
participação direta da população e de suas entidades, 
no processo orçamentário público dos três níveis de 
governo.

O projeto original – Projeto de Lei do Senado 
nº 20, de 1996 – teve brilhante parecer, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, aprovado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos. Entretanto, sua tramitação 
não prosperou e o mesmo foi ao arquivo. Na época, em 
defesa da proposição – e sem considerar que agora 
merece reparos, – assim procurei justificá-la:

“Ao contrário do que ocorre em países 
mais desenvolvidos, onde a elaboração e apro-
vação do orçamento configuram eventos po-
líticos de alto significado para grande parce-
la da população, no Brasil, tradicionalmente, 
apenas alguns poucos segmentos – parte dos 
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parlamentares, parte dos administradores e 
a tecnocracia ligada à área financeira – dão 
importância a esse processo.

Na área Federal, excluído o episódio da 
CPJ do Orçamento, não se tem notícia de que, 
em outras oportunidades, questões ligadas à 
elaboração, aprovação e execução orçamen-
tária tenham interessado à população. Nos 
estados e nos municípios, a situação é similar, 
devendo-se saudar, entretanto, nestes últimos, 
a ocorrência, em anos recentes, de importantes 
experiências de administrações que contam 
com a participação efetiva da com unidade, 
nas decisões e ações de interesse local.

A Constituição Federal, em vários dispo-
sitivos, faz o chamamento à participação dire-
ta da cidadania, no processo decisório. Além 
dos mecanismos já tradicionais do plebiscito 
e do referendo, a Constituição Federal prevê a 
iniciativa popular na apresentação de projetos 
de lei e, principalmente, estabelece espaço pri-
vilegiado para a participação da comunidade 
na gestão de várias funções governamentais, 
como, por exemplo, da seguridade social.

Na trilha aberta pela Constituição Fe-
deral, compete aos administradores públicos 
e, muito especialmente, ao segmento político 
ampliar o envolvimento da sociedade na con-
dução dos negócios públicos e criar novos 
instrumentos de participação.

E o que propõem a Proposta de Emen-
da Constitucional nº 4, de 4-2-96, de minha 
iniciativa, e o presente projeto de lei comple-
mentar. Durante as fases de elaboração, dis-
cussão, aprovação e controle das chamadas 
leis orçamentárias – o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
– dois mecanismos passam a ser obrigatórios: 
a realização de audiências públicas e o aco-
lhimento de emendas populares aos projetos 
de lei citados.

Posto que as necessidades de regula-
mentação desses dois mecanismo são muito 
diferentes entre as unidades governamentais e, 
considerando ainda a importância da valoriza-
ção do federalismo, o projeto de lei estabelece 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios regulamentarão, nos respectivos 
âmbitos, as normas básicas aqui definidas”.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Pe-
dro Simon.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2005 

Inclui os ex-Presidentes da República 
como membros vitalícios do Conselho da 
República.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do § 3º do artigo 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º 0 art. 89 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 89.  ..................................................  
VIII – Os ex-Presidentes da República 

Federativa do Brasil em pleno gozo de seus 
direitos políticos, de forma vitalícia;

a) excluem-se os ex-Presidentes que 
houverem sido destituídos de seus cargos por 
condenação pelos crimes previsto no art. 85 
desta Constituição.

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional passa a vi-
gorar a partir da data de sua promulgação.

Justificação

É incoerente que um país deixe de aproveitar a 
experiência político-administrativa que possuem os que 
já foram detentores do maior cargo da nação.

A figura de Senador Vitalício é já questão ven-
cida diante da população e classe política brasileiras, 
contudo não se pode deixar de aproveitar os talentos 
dos ex-Presidentes da República e toda a contribuição 
que, de certo, estes estarão sempre prontos a dedicar 
ao Estado brasileiro.

Diante disto apresentamos a Emenda Constitu-
cional em tela a fim de que estes grandes expoentes 
que foram como Governantes Maior da nação sejam 
incluídos como membros vitalícios do Conselho da 
República.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO V 
Do Conselho da República e do Conselho 

de Defesa Nacional

SUBSEÇÃO I 
Do Conselho da República

....................................................................................
Art. 89. O Conselho da República é órgão supe-

rior de consulta do Presidente da República, e dele 
participam:

I – o Vice-Presidente da República;
II – o Presidente da Câmara dos Deputados;
III – o Presidente do Senado Federal;
IV – os líderes da maioria e da minoria na Câ-

mara dos Deputados;
V – os líderes da maioria e da minoria no Sena-

do Federal;
VI – o Ministro da Justiça;
VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 

trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo 
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Fe-
deral e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos 
com mandato de três anos, vedada a recondução.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2005

Dá nova redação aos arts. 21, 22, 32, 
144 e 167 da Constituição Federal, para rees-
truturar os órgãos de segurança pública.

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

Art. 1º A Constituição Federal passa a viger com 
as seguintes alterações:

Art. 21.  ..................................................
 ..............................................................  
XIV – organizar e manter a polícia e o 

corpo de bombeiros do Distrito Federal, bem 
como prestar assistência financeira ao Distrito 
Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio;

 ..................................................... (NR)”

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................  
XXI – organização da polícia e do corpo 

de bombeiros do Distrito Federal;
XXII – competência da polícia federal;
 ..................................................... (NR)”
“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................  

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 
Governo do Distrito Federal, da polícia estadual e do 
corpo de bombeiros.(NR)”

“Art. 144. A segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
com ações desenvolvidas nos níveis federal, 
estadual e municipal.

§ 1º  .......................................................
 ..............................................................  
III – exercer as funções de polícia osten-

siva marítima, aérea, portuária, de fronteiras 
e de rodovias e ferrovias federais;

IV – exercer as funções de polícia judi-
ciária da União.

§ 2º Os Estados organizarão e manterão 
a polícia estadual, de forma permanente e es-
truturada em carreira, unificada ou não, garan-
tido o ciclo completo da atividade policial, com 
as atribuições de exercer as funções de polícia 
judiciária e de apuração das infrações penais, 
de polícia ostensiva e de preservação da or-
dem pública, e elaborarão legislação orgânica 
que regulamente o disposto neste parágrafo, 
e a disciplina e hierarquia policiais.

§ 3º Lei complementar da União estabe-
lecerá as normas gerais do estatuto e do có-
digo de ética e disciplina das polícias federal, 
estaduais e do Distrito Federal, observadas, 
em relação a seus integrantes de carreira:

I – a garantia de irredutibilidade de ven-
cimentos, fixados na forma do art. 39, § 4º, e 
ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I.

II – as seguintes vedações:
a) participar de sociedade comercial, 

na forma da lei, e de empresa de segurança 
privada;

b) exercer, ainda que em disponibilidade, 
qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério e uma de saúde;

c) exercer atividade político-partidária, 
salvo as exceções previstas em lei;
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d) participar de associações sindicais e 
de movimentos grevistas.

§ 4º Os policiais estaduais terão a mesma 
formação profissional, que será desenvolvida 
em parceria com universidades e centros de 
pesquisa.

§ 5º Os institutos de criminalística, de 
identificação e de medicina legal constitui-
rão órgão autônomo único, que funcionará 
em parceria com universidades e centros de 
pesquisa.

§ 6º A política nacional de segurança pú-
blica será formulada, coordenada, executada e 
fiscalizada por órgão específico, que organizará 
um banco de dados único, relativos à seguran-
ça pública, que será consultado pelos órgãos 
dessa área, federais, estaduais e municipais, 
e por eles provido com informações.

§ 7º Os Estados e o Distrito Federal te-
rão em sua organização administrativa uma 
secretaria responsável pelo planejamento, di-
reção e coordenação das ações de segurança 
pública estadual.

§ 8º Os Estados e o Distrito Federal, me-
diante convênio, poderão formar conselhos 
regionais, para definir formas de integração 
entre as polícias estaduais.

§ 9º A União e os Estados poderão cele-
brar convênios com vistas à atuação conjunta 
da polícia federal com as polícias estaduais, 
prevendo-se atribuição àquela de competên-
cias destas, e vice-versa.

§ 10. Cada Estado terá em sua organiza-
ção administrativa uma secretaria responsável 
pelo planejamento, direção e coordenação das 
ações de defesa civil estadual, e organizará e 
manterá um corpo de bombeiros, órgão per-
manente e estruturado em carreira, com as 
atribuições de realizar as ações de defesa civil, 
além das atribuições definidas em lei.

§ 11. A polícia e o corpo de bombeiro tio 
Distrito Federal serão organizados e mantidos 
pela União, observado o disposto nos §§ 2º e 
10 deste artigo, respectivamente.

§ 12. A polícia estadual e o corpo de 
bombeiros subordinam-se aos Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal.

§ 13. Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais, destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, sendo-lhes 
facultado, ainda, nos termos de lei estadual, 
mediante convênio com a polícia estadual, 
realizar, complementarmente, ações de polí-

cia ostensiva e preventiva da ordem pública, 
assim como de defesa civil.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios criarão um fundo de 
segurança pública, cujos recursos, a serem 
aplicados nas ações de segurança pública, se 
constituirão de cinco por cento da receita re-
sultante dos impostos federais e por nove por 
cento da resultante dos impostos estaduais e 
municipais, compreendidas as provenientes de 
transferências, além de outras receitas que a 
lei estabelecer.

§ 15. As ações judiciais contra policiais e 
bombeiros estaduais e do Distrito Federal serão 
julgadas pela Justiça comum dos Estados e do 
Distrito Federal, respectivamente.(NR)”

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................
IV – a vinculação de receita de impos-

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 
a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, 
a destinação de recursos para as ações e ser-
viços públicos de saúde, para a manutenção 
e desenvolvimento do ensino, para as ações 
de segurança pública e para a realização de 
atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, 
§ 2º, 212, 144, § 14 e 37, XXII, e a prestação 
de garantias às operações de crédito por an-
tecipação de receita, previstas no art. 165. § 8º 
bem como o disposto no § 4º deste artigo;

 .................................................... .(NR)”
Art. 2º A formação dos policiais civis e militares 

será única e padronizada para ambas as categorias, 
e realizada de forma progressiva, pela interação dos 
currículos, observado o disposto no art. 144. § 4º, da 
Constituição.

Parágrafo único. Academias de polícia unificadas 
serão criadas nos Estados e no Distrito Federal dentro 
do prazo de três anos, a contar da data de promulga-
ção desta Emenda Constitucional.

Art. 3º A União, os Estados e o Distrito Federal 
terão o prazo de cinco anos para a implantação da nova 
estrutura dos órgãos de segurança pública, contados a 
partir da promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 4º O Distrito Federal e os Estados que op-
tarem por uma estrutura unificada de polícia estadual 
assegurarão, na transposição dos cargos, a irredutibi-
lidade de vencimentos e observarão a situação funcio-
nal e hierárquica e a equivalência entre os cargos e os 
vencimentos das atuais polícias civis e militares.
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Art. 5º Os atuais integrantes das policias rodovi-
ária e ferroviária federal serão enquadrados no quadro 
da polícia federal, no Distrito Federal ou nos Estados 
que sediam a circunscrição em que estão lotados, ob-
servado o que dispõe o art. 4º desta Emenda Cons-
titucional.

Art. 6º Os juízes da Justiça Militar estadual, quan-
do togados, serão aproveitados na Justiça Estadual de 
primeira ou segunda instância, conforme o caso.

Parágrafo único. Os membros do Ministério Pú-
blico Militar estadual serão aproveitados nos demais 
ramos do respectivo Ministério Público, conforme ato 
do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 7º Às aposentadorias e pensões dos ser-
vidores policiais dos Estados, Distrito Federal e dos 
Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica 
do respectivo ente federado.

Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se o art. 42 e os §§ 3º e 4º do 
art. 125 da Constituição Federal.

Justificação

A presente proposta de emenda constitucional é 
fruto de um processo histórico, que teve início, nos idos 
de 1997, quando o então Governador de São Paulo, 
Mário Covas, pioneiramente, apresentou proposta de 
emenda à Constituição com vistas à reestruturação dos 
órgãos de segurança pública, propondo a unificação 
das polícias, entre outras medidas de aprimoramento 
do sistema.

A Câmara dos Deputados, sensível ao problema. 
criou uma Comissão Permanente de Segurança Públi-
ca para estudar, entre outros temas, a reestruturação 
dos órgãos policiais, no momento em que o debate 
passou a ganhar espaço na mídia e na sociedade. A 
Comissão ouviu Governadores, policiais, sociólogos, 
formadores de opinião e especialistas no tema em ge-
ral, cuja conclusão, levando em consideração várias 
outras proposições legislativas, foi substantivada na 
proposta de emenda constitucional da Deputada Zu-
laiê Cobra, relatora dos trabalhos.

Quando o tema já começava novamente a des-
falecer, como reiteradamente sucede aos esforços de 
combate á violência e à criminalidade, que tanto afli-
gem a todo e qualquer cidadão brasileiro, ele volta, 
em março de 2002, a ocupar lugar de destaque nos 
debates nacionais, em face da pressão da sociedade 
e de sensibilidade de nossos governantes em todas 
as esferas da Federação. Tal retorno é, então, ratifi-
cado com o início dos trabalhos da Comissão Mista 
Especial, composta de deputados e senadores, sob 
a Presidência do Senador Iris Rezende, “destinada a 

levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violên-
cia que assola o País” – criada sob o Requerimento 
nº  l, de 2002-CN.

Tal Comissão requisitou cópia de todas as propo-
sições legislativas de ambas as Casas do Parlamento 
sobre o tema de segurança pública que somaram mais 
de duas centenas -, para consolidá-las em uma úni-
ca proposta de emenda à Constituição e em um úni-
co projeto de lei, conforme o caso, com vistas a uma 
tramitação em ritmo acelerado, tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado Federal.

As propostas em tramitação no Congresso Nacio-
nal foram analisadas, intensos debates foram travados, 
e chegou-se, ao final, em duas propostas de emenda à 
Constituição – sobre a unificação das polícias e sobre 
o financiamento da segurança pública -, que inspiraram 
a emenda que ora apresentamos. Consolidamos essas 
duas questões em uma única proposta.

Alguns ajustes se fizeram necessários, ganhan-
do-se em maior liberdade e flexibilidade para os Esta-
dos – por meio da desconstitucionalização do tema, 
uma vez que não se impõe a unificação das polícias, 
deixando-se esta decisão para a análise de conveni-
ência e oportunidade de cada ente federado, em res-
peito às realidades locais -, e, outros, levando-se em 
consideração o desenvolvimento do tema nos últimos 
três anos, principalmente nos debates realizados no 
âmbito da Subcomissão de Segurança Pública do Se-
nado Federal.

Em suma, a presente emenda homenagem a 
perspicácia inicial do saudoso Mário Covas, que pri-
meiro chamou a atenção do País para o problema, e 
atualiza os importantes e meritórios esforços da Co-
missão Mista Especial de 2002, além de recepcionar 
as conclusões da Subcomissão de Segurança Pública 
do Senado, de que participamos, ocupando a Presi-
dência, entre 2003 e 2004.

É importante ressaltar que a existência, na época 
de constituição da Comissão Especial Mista, de 245 
projetos de lei em andamento no Congresso Nacional 
sobre o tema demonstram claramente a sensibilidade 
dos parlamentares brasileiros para a questão da se-
gurança pública no Brasil.

Urge a apresentação da presente emenda, pois, 
desde a conclusão dos trabalhos da referida Comissão 
Mista Especial, não se percebeu o empenho necessá-
rio do Poder Executivo para reverter a crise de segu-
rança pública que assola o Brasil. As estatísticas dos 
órgãos de prevenção e repressão não param de revelar 
crescimento contínuo da criminalidade. Desde o início 
da década de 1990, a sociedade brasileira vem teste-
munhando uma progressiva expansão da planificação 
normativa penal (aumento do rol de condutas delitivas 
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no Código Penal, advento de várias leis extravagantes, 
como a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei dos Crimes 
Tributários, a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei do 
Porte de Armas etc.), mas a criminalidade não parou 
de crescer, haja vista que a partir de meados dessa 
mesma década aumentou, segundo dados das secre-
tarias de Segurança Pública, entre 65% e 120%.

O Poder Legislativo tem aprovado várias leis 
penais, algumas bastante avançadas e reconhecidas 
internacionalmente, mas que não têm produzido resul-
tados práticos. A população brasileira tem percebido 
nas ruas e por meio dos noticiários televisivos e da 
imprensa escrita que a planificação normativa crimi-
nalizante proposta pelo Poder Legislativo e aplicada 
pelo Poder Judiciário não está se revelando como meio 
adequado para a obtenção dos fins propostos.

É hora, portanto, de deixar de lado o simbolismo 
penal e tocar na estrutura do problema da ineficácia 
de nossos órgãos de prevenção e repressão da crimi-
nalidade. Urge a reestruturação do sistema nacional 
de segurança pública, previsto no art. 144 da Consti-
tuição Federal.

Os princípios que balizam a presente proposta 
são o da racionalização e o da integração. Assim, ini-
cialmente, a polícia federal passa a ser única (art. 144, 
§ 1º, III), dada a flagrante desnecessidade de manter 
três corporações – a polícia federal propriamente dita, 
a polícia federal rodoviária e a polícia federal ferroviá-
ria –, com comandos distintos e separados, uma vez 
que o combate ao crime se dá com planejamento es-
tratégico, evitando-se ao máximo a pulverização de 
comandos e de estruturas.

A polícia dos Estados passa a ser matéria des-
constitucionalizada (art. 144, § 2º). Cada Estado terá 
competência para organizar livremente a sua polícia, 
podendo optar pela unificação ou por manter a estru-
tura atual de duas polícias (civil e militar), ou mesmo, 
se assim achar mais conveniente, criar mais estruturas 
policiais. Essa alteração é fundamental, dadas a ex-
tensão continental do território do País e as múltiplas 
diferenças e realidades regionais.

Dentro do Brasil existem entre as regiões e mesmo 
entre os Estados grandes diferenças socioeconômicas 
e culturais, e a segurança pública, o setor de tutela 
estatal mais requisitado pela população nos últimos 
anos, deve organizar-se e funcionar com base nessa 
realidade. Hoje, o que se vê é a União impondo nor-
mas e condições aos Estados, como contrapartida ao 
recebimento de recursos do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública, que muitas vezes tomam o combate ao 
crime nessas realidades regionalizadas amplamente 
contraproducente e ineficaz. Desperdiça-se dinheiro 

público e perde-se em otimização da prevenção e da 
repressão à criminalidade.

Apesar de se atribuir aos Estados autonomia para 
organizar sua polícia, de acordo com a realidade es-
tadual, terão eles de observar, todavia, algumas con-
dições: o ciclo completo da atividade policial (funções 
judiciáriainvestigativa e ostensiva-preventiva) e a for-
mação única dos policiais. Com relação a esta última, o 
contato com universidades e centros de pesquisa (art. 
144, § 4º) mostra-se inadiável, pois traz o policial para 
mais perto do humanismo acadêmico, das teses em 
discussão em universidades estrangeiras e do estudo 
de assuntos relevantes na área de segurança pública, 
o que contribui para tornar ainda mais qualificada a 
prestação de seu serviço à sua comunidade.

A prerrogativa e as vedações previstas são im-
prescindíveis para a despolitização da atividade policial 
e para reduzir ao máximo o risco de comprometimen-
to do agente (art. 144, § 3º). A preservação da ordem 
pública e a proteção ao patrimônio e às pessoas são 
atividades tão fundamentais para o Estado quanto a 
magistratura e a promotoria, devendo, assim, gozar de 
garantias e vedações equivalentes.

A autonomia dos órgãos de criminalística e de 
medicina legal (art. 144, § 5º) vem apenas reforçar as 
garantias da ampla defesa, do devido processo legal 
e da presunção da inocência, previstas constitucional-
mente, impedindo a interferência da autoridade policial 
na análise técnica das provas.

A proposta também adota providências que re-
forçam as que vêm sendo hoje concretizadas com o 
Sistema Único de Segurança Pública (art. 144, § 6º), 
particularmente o banco de dados único, medida de 
inegável valor tático e estratégico que merece ser 
resguardada como política de Estado, e não apenas 
de governo.

Outrossim, a emenda prevê a possibilidade de 
os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio, 
formarem conselhos regionais para definir formas de 
integração entre as polícias estaduais (art. 144, § 8º). 
Tal medida otimiza o combate ao crime, principalmente 
em Estados que apresentam características de con-
tigüidade criminosa, como relação atacado-varejo de 
comercialização clandestina de drogas e armas etc.

As atividades inerentes ao combate aos incêndios 
e à defesa civil não pressupõem, para a sua melhor 
execução, uma organização policial, seja militar, seja 
civil. Em muitos municípios brasileiros, são exercidas 
por cidadão voluntário sem nenhum treinamento policial 
ou militar. Assim, os Estados organizarão livremente 
seu corpo de bombeiros, que deverá ficar vinculado à 
defesa civil (art. 144, § 10).

    65ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14477 

Abre-se ainda a possibilidade de as guardas mu-
nicipais tornarem-se gestores da segurança pública 
em nível municipal, o que dependerá da política es-
tadual (art. 144, § 13). Assim, mediante lei estadual, 
as guardas municipais poderão, em convênio com a 
polícia estadual, realizar, complementarmente, ações 
de polícia ostensiva e preventiva da ordem pública, 
assim como de defesa civil.

Cumpre observar que a presente proposta de 
emenda constitucional, em seus arts. 3º a 7º, preser-
va os direitos de todos os servidores policiais envol-
vidos no processo de reestruturação que apresenta. 
Outrossim, abre espaço para que os entes federados 
estabeleçam as normas de aposentadoria e pensões 
de seus policiais, com o fim de absorver os anseios 
de cada categoria e evitar injustiças, e, se for esta a 
opção adotada, garantir um processo mais eficiente 
de unificação.

Por fim, não obstante a crise da segurança públi-
ca no Brasil, esta é uma das áreas da atuação estatal 
que, paradoxalmente, pode sofrer contingenciamentos 
orçamentários. A Constituição Federal não lhe prevê, 
como faz para a educação e para a saúde, a alocação 
de recursos mínimos em âmbito federal, estadual e 
municipal. Com a criação de um fundo de segurança 
pública (art. 144, § 14 e art. 167, IV), com percentagens 
estipuladas constitucionalmente, preenche-se essa la-
cuna e garante-se o investimento em segurança pública, 
área estratégica e fundamental do Estado.

A Constituição Federal positiva que a segurança 
é dever do Estado e direito da sociedade. A presente 
proposta de emenda constitucional busca tornar esse 
dever realidade executada e esse direito, realidade 
garantida.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
I – manter relações com Estados estrangeiros e 

participar de organizações internacionais;
II – declarar a guerra e celebrar a paz;
III – assegurar a defesa nacional;
IV – permitir, nos casos previstos em lei comple-

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa 
e a intervenção federal;

VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comér-
cio de material bélico;

VII – emitir moeda;
VIII – administrar as reservas cambiais do País e 

fiscalizar as operações de natureza financeira, espe-
cialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previdência privada;

IX – elaborar e executar planos nacionais e regio-
nais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social;

X – manter o serviço postal e o correio aéreo 
nacional;

XI – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão, os serviços de tele-
comunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais;

XII – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons 
e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e 
o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os poten-
ciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-es-
trutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquavi-
ário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou 
que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios;

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polí-
cia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
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Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio;

XV – organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbi-
to nacional;

XVI – exercer a classificação, para efeito indica-
tivo, de diversões públicas e de programas de rádio e 
televisão;

XVII – conceder anistia;
XVIII – planejar e promover a defesa permanen-

te contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento 
de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso;

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimen-
to urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos;

XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o 
sistema nacional de viação;

XXII – executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras;

XXIII – explorar os serviços e instalações nucle-
ares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reproces-
samento, a industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes 
princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional 
somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é au-
torizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades 
análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa;

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho;

XXV – estabelecer as áreas e as condições para 
o exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa.

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-
toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de imi-

nente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunica-

ções e radiodifusão;
V – serviço postal;

VI – sistema monetário e de medidas, títulos e 
garantias dos metais;

VII – política de crédito, câmbio, seguros e trans-
ferência de valores;

VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transpor-

tes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição 

e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de empre-

go e condições para o exercício de profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público 

e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Terri-
tórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico 
e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia 
da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, ma-

terial bélico, garantias, convocação e mobilização das 
policias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das po-
licias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacio-

nal;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natu-

reza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III;

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto-

rizar os Estados a legislar sobre questões especificas 
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................
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CAPÍTULO V 
Do Distrito Federal e dos Territórios

SEÇÃO I 
Do Distrito Federal

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão 
em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as com-
petências legislativas reservadas aos Estados e Mu-
nicípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governa-
dor, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados 
Distritais coincidirá com a dos Governadores e Depu-
tados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legis-
lativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 
Governo do Distrito Federal, das policias civil e militar 
e do corpo de bombeiros militar.
....................................................................................

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público de-
pende de aprovação prévia em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convo-
cado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusi-
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percen-
tuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI – é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas portadoras de defici-
ência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsidio de que trata o § 4º do art. 39 somente pode-
rão ser fixados ou alterados por lei especifica, obser-
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite, nos Municípios, o subsidio do Prefeito, e 
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Po-
der Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsidio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos;
....................................................................................

SEÇÃO II 
Dos Servidores Públicos

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão conselho de política de ad-
ministração e remuneração de pessoal, integrado por 
servidores designados pelos respectivos Poderes.
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§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do sistema remuneratório ob-
servará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada car-
reira;

II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituin-
do-se a participação nos cursos um dos requisitos 
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os en-
tes federados.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de car-
go público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XI, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de man-
dato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusiva-
mente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie re-
muneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 
no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios poderá estabelecer a relação 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores 
públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 
art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para 
aplicação no desenvolvimento de programas de quali-
dade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 
prêmio de produtividade.
....................................................................................

§ 8ºA remuneração dos servidores públicos or-
ganizados em carreira poderá ser fixada nos termos 
do § 4º.
....................................................................................

SEÇÃO III 
Dos Servidores Públicos 

Dos Militares dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Territórios

Art. 42 Os membros das Policias Militares e Cor-
pos de Bombeiros Militares, instituições organizadas 
com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a 
ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 
40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei esta-
dual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 
3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas 
pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for 
fixado em lei especifica do respectivo ente estatal.
....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, 
observados os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição.

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

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de represen-
tação de inconstitucionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir 
a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante pro-
posta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, 
constituída, em primeiro grau, pelos juizes de direito e 
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo 
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça 
Militar nos Estados em que o efetivo militar seja supe-
rior a vinte mil integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar 
e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares 
definidos em lei e as ações judiciais contra atos dis-
ciplinares militares, ressalvada a competência do júri 
quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal compe-
tente decidir sobre a perda do posto e da patente dos 
oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juizes de direito do juízo militar 
processar e julgar, singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Jus-
tiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e 
julgar os demais crimes militares.
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§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar des-
centralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itine-
rante, com a realização de audiências e demais fun-
ções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários.
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. através dos seguintes 
órgãos:

I – policia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – policia ferroviária federal;
IV – policias civis;
V – policias militares e corpos de bombeiros mi-

litares.
§ 1º A policia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a:

I – apurar infrações penais contra a ordem po-
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárqui-
cas e empresas públicas, assim como outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei;

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência;

III – exercer as funções de policia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras;

IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
policia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais.

§ 4º às policias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a

competência da União, as funções de policia ju-
diciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares,

§ 5º às policias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública: aos corpos de bom-
beiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6º As policias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, su-
bordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios,

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in-
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o es-
tabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissio-
nal ou função por eles exercida, independentemente 
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;

III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou au-
mentou, observado o disposto na alínea b:

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre:
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a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-
tros;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos po-

líticos, inclusive suas fundações, das entidades sindi-
cais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado 
a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 
154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos 
previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às 
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda 
e aos serviços, vinculados a suas finalidades essen-
ciais ou ás delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo 
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, relacionados com exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empre-
endimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador da obrigação de pa-
gar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas 
b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e 
os serviços, relacionados com as finalidades essen-
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os con-
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obri-
gação tributária a condição de responsável pelo paga-
mento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quantia paga, caso não 
se realize o fato gerador presumido.
....................................................................................

SEÇÃO III 
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos so-
bre:

I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos na-

cionais ou nacionalizados;
III – renda e proventos de qualquer natureza:
IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – propriedade territorial rural;
VIl – grandes fortunas, nos termos de lei com-

plementar.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar 
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, 
II, IV e V.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I – será informado pelos critérios da generalida-

de, da universalidade e da progressividade, na forma 
da lei;

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade 

do produto;
II – será não-cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada operação com o montante cobrado 
nas anteriores;

III – não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao exterior;

IV – terá reduzido seu impacto sobre a aquisi-
ção de bens de capital pelo contribuinte do imposto, 
na forma da lei.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:
I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas 

de forma a desestimular a manutenção de proprieda-
des improdutivas;

II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 
definidas em lei, quando as explore o proprietário que 
não possua outro imóvel;

III – será fiscalizado e cobrado pelos Municípios 
que assim optarem, na forma da lei, desde que não 
implique redução do imposto ou qualquer outra forma 
de renúncia fiscal.

§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusiva-
mente à incidência do imposto de que trata o inciso V 
do caput deste artigo, devido na operação de origem; 
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada 
a transferência do montante da arrecadação nos se-
guintes termos:

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe-
deral ou o Território, conforme a origem;
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II – setenta por cento para o Município de ori-
gem.
....................................................................................

SEÇÃO VI 
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem

II – cinqüenta por cento do produto da arreca-
dação do imposto da União sobre a propriedade terri-
torial rural, relativamente aos imóveis neles situados, 
cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 
refere o art. 153, § 4º, III;

III – cinqüenta por cento do produto da arreca-
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV – vinte e cinco por cento do produto da arre-
cadação do imposto do Estado sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten-
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 
creditadas conforme os seguintes critérios:

I – três quartos, no mínimo, na proporção do va-
lor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas 
em seus territórios;

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser 
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, quarenta e sete por cento 
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos desti-
nados à Região, na forma que a lei estabelecer;

II – do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e 

ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das res-
pectivas exportações de produtos industrializados.

III – do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4º,29% (vinte e nove por cento) para os Esta-
dos e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, 
observada a destinação a que se refere o inciso II, c, 
do referido parágrafo.

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetu-
ada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á 
a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos mu-
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece-
berem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inci-
so III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento 
serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei 
a que se refere o mencionado inciso.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I – o plano plurianual:
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabe-

lecerá, deforma regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercí-
cio financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplica-
ção das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, relatório re-
sumido da execução orçamentária.
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§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público:

II – o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangen-
do todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 5º o projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste 
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-
regionais, segundo critério populacional

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dis-
positivo estranho ã previsão da receita e á fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe á lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos.
....................................................................................

Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí-

dos na lei orçamentária anual:
II – a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do pro-
duto da arrecadação dos impostos a que se referem 
os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde, para manutenção 
e desenvolvimento do ensino e para realização de ati-
vidades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, 
e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, 
bem como o disposto no § 4º deste artigo;

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes:

VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa:

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa.

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ul-
trapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de res-
ponsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autori-
zados, salvo se o ato de autorização for promulgado 
nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro 
subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
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interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias ge-
radas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, 
e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159,I, a 
e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia á 
União e para pagamento de débitos para com esta.
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Da Seguridade Social

SEÇÃO II 
Da Saúde

Art. 198, As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo:

II – atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;

III – participação da comunidade.
§ 1º O sistema único de saúde será financiado, 

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi-
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre:

I – no caso da União, na forma definida nos ter-
mos da lei complementar prevista no § 3º

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas 
que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III – no caso dos Municípios e do Distrito Fede-
ral, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º,

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo 
menos a cada cinco anos, estabelecerá:

 I –  os percentuais de que trata o § 2º;
II – os critérios de rateio dos recursos da União 

vinculados á saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais:

III – as normas de fiscalização, avaliação e con-
trole das despesas com saúde nas esferas federal. 
estadual, distrital e municipal;

IV – as normas de cálculo do montante a ser 
aplicado pela União.
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I 
Da Educação

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desen-
volvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos trans-
ferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Mu-
nicípios, não é considerada, para efeito do cálculo pre-
visto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, serão considerados os sistemas 
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 
aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse-
gurará prioridade ao atendimento das necessidades 
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional 
de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimentação 
e assistência á saúde previstos no art. 208, VII, serão 
financiados com recursos provenientes de contribui-
ções sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º ensino fundamental público terá como fon-
te adicional de financiamento a contribuição social 
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na 
forma da lei.
....................................................................................

(Á Comissão  de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 2005

Altera o art. 144 da Constituição Fede-
ral, para criar a guarda nacional como órgão 
permanente da segurança pública.

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

Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa 
a viger acrescido dos seguintes inciso e parágrafo:

“Art. 144.  ..............................................
 ..............................................................
VI – guarda nacional.
 ..............................................................
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§ 10. A União, os Estados e o Distrito Federal, 
mediante convênio, organizarão a guarda nacional, 
órgão permanente e integrado pelas polícias civis e 
militares, que poderá atuar em qualquer parte do ter-
ritório nacional, mediante convocação do Presidente 
da República, observado o seguinte:

I – a guarda nacional será constituída por agen-
tes especializados e capacitados em ações típicas de 
polícia ostensiva, de controle de distúrbios e de defe-
sa civil, e atuará para preservar ou restabelecer, em 
locais determinados, a ordem pública ou a paz social, 
podendo ser empregada na vigência ou não do estado 
de defesa ou do estado de sítio;

II – o decreto do Presidente da República de con-
vocação da guarda nacional, que determinará o tem-
po de duração e a área da ação, será submetido, em 
vinte e quatro horas, com justificação, ao Congresso 
Nacional, que decidirá por maioria absoluta no prazo 
máximo de quinze dias;

III – lei complementar definirá o órgão federal res-
ponsável pelo planejamento, coordenação e controle 
das ações da guarda nacional, bem como tratará do 
núcleo de gerenciamento permanente, organização, 
comando, manutenção, material bélico, garantias, con-
dições e temporalidade da convocação, requisições, 
remuneração e mobilização dos efetivos, de acordo 
com o estabelecido neste parágrafo. (NR)”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Os órgãos de segurança pública no Brasil não têm 
dado respostas satisfatórias à criminalidade crescente, 
seja por falta de efetivo policial, de agentes especiali-
zados, de equipamentos e recursos modernos, seja, 
em suma, por falta de investimento público. O fato é 
que nossas polícias estão sucateadas e cada vez mais 
envolvidas com o crime. Essa realidade é desalentado-
ra, sobretudo num país com proporções continentais 
como o Brasil, que, estando na fronteira com países 
produtores de drogas, vê o seu próprio território ser 
usado como rota para o tráfico de armas, de pesso-
as e de drogas para a Europa. Alguns especialistas 
já chegaram mesmo a especular que o Brasil estaria 
caminhando para se tornar uma “Colômbia”.

A criação de uma guarda nacional é a resposta 
mais rápida que o País pode dar, até que se reestruture 
todo o seu falido sistema de segurança pública, para 
impedir a expansão de poderes paralelos ao Poder Pú-
blico, formados por grupos fora da lei, que vêm continu-
amente perturbando a paz social, impedindo o exercício 
de direitos básicos conquistados constitucionalmente, 
como o de ir e vir, e, conseqüentemente, desafiando 
as instituições brasileiras e a ordem pública.

A forma de composição da guarda nacional pro-
posta pela presente emenda fortalece a idéia de co-
operação entre os entes federativos e reduz a possi-
bilidade do uso excepcional e prematuro das Forças 
Armadas em conflitos internos.

A sua criação em caráter permanente também 
é medida necessária, uma vez que a temporalidade, 
defendida por muitos, não se harmoniza nem responde 
adequadamente, e com oportunidade, às responsabi-
lidades a ela atribuídas.

A perenidade proporciona ao Poder Executivo, 
mesmo em situações de normalidade, o acompanha-
mento contínuo, junto aos Estados, da situação das 
polícias no que diz respeito ao preparo, aos equipa-
mentos e à mobilização, além de favorecer o planeja-
mento do emprego dos agentes integrantes da guarda 
nacional. Deverá ser criado um núcleo de gerencia-
mento da guarda, que precisará ser constantemente 
municiado com as informações dos órgãos de inteli-
gência federais e estaduais, o que também demanda 
uma estrutura permanente.

A presente proposta de emenda à Constituição é, 
portanto, providência fundamental para conter, pronta 
e objetivamente, a expansão da criminalidade orga-
nizada, e tirar o Estado brasileiro de sua posição de 
refém, pois, em meio aos choques de competência, 
burocracia e interesses, ele vacila, repensa, desfaz e, 
no final dos processos de tomada de decisão, acaba 
sempre por não adotar as medidas adequadas às cri-
ses que se repetem, desafiando o poder, a força e a 
capacidade do Governo de superá-las.

Sala das Sessões,  12 de maio de 2005. – Se-
nador Tasso Jereissati – Senador Garibaldi Alves _ 
Senador Fernando Bezerra.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO III 
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos:

I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a:

I – apurar infrações penais contra a ordem po-
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárqui-
cas e empresas públicas, assim como outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei;

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência;

III – exercer as funções de polícia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras;

IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais.

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública; aos corpos de bom-
beiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6º As polícias militares e corpos de bombei-
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in-
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As Propostas de Emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº SGM/P nº 598/05

Brasília, 5 de maio de 2005

Comunico a Vossa Excelência, para as providên-
cias pertinentes, a Declaração da Perda do Mandato 
Parlamentar, ocorrida em 4 de maio do corrente, do 
Senhor André Luiz (S. Partido/RJ), nos termos do art. 
55, inciso II e § 1º da Constituição Federal; e dos arts. 
240, inciso II, e 244, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados; e do art. 4º, incisos I, II e IV do Có-
digo de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, conforme a Resolução nº 32, de 2005, 
cópia em anexo.

Atenciosamente, – Severino Cavalcanti, Presi-
dente da Câmara dos Deputados.

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2005

Declara a perda de mandato do Senhor 
Deputada André Luiz.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro-
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º É declarada a perda de mandato do Depu-
tado André Luiz, nos termos do art. 55, inciso II, e § 1º 
da Constituição Federal; dos arts. 240, inciso II, e 244 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; e do 
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art. 4º, incisos I, II e IV da Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

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

Câmara dos Deputados, 4 de maio de 2005. – Se-
verino Cavalcanti, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, de acordo com a autorização que fiz 
chegar à Mesa, requeiro a V. Exª a palavra pela Lide-
rança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, requeiro a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrita.

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quin-
tanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscri-
ção para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães pela Liderança do PFL, por cinco minutos.

Em seguida, terá a palavra o primeiro orador regu-
larmente inscrito, o Senador Juvêncio da Fonseca, por 
permuta com o Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo chamar 
a atenção de V. Exªs para uma questão que, infeliz-
mente, não deveria fazer parte do cotidiano do nosso 
País. Refiro-me à emigração em massa de brasileiros 
para os Estados Unidos, aliás à fuga em massa, pois 
emigração já deixou de ser há muito tempo.

Mais uma vez o Senado mostra ao País que está 
permanentemente sintonizado com a realidade nacio-
nal. Semana passada, o Senado João Batista Motta 
externou a sua preocupação com o problema. Hoje, 
a Comissão de Relações Exteriores promoveu a au-
diência pública sobre o assunto, com a presença de 
representantes do Governo. O principal: o Congresso 
aprovou requerimento, subscrito pelo Senador Hélio 
Costa, um estudioso do problema, para a instalação 

de uma CPI para investigar a migração ilegal de bra-
sileiros.

Srªs e Srs. Senadores, 27 mil pessoas em média 
constitui a população da grande maioria das nossas 
cidades, pois é esse o número de brasileiros, uma ver-
dadeira cidade itinerante, que os Estados Unidos esti-
mam que até o final deste ano será capturado, tentando 
ingressar ilegalmente naquele país, pela fronteira com 
o México, como temos visto na televisão. Se somarmos 
a esse número de capturados aqueles que conseguem 
burlar a vigilância policial – e não são poucos – e outros 
brasileiros que têm ingressado legalmente nos Estados 
Unidos, chegaremos a números que nos constrangem. 
São dados que realmente preocupam e envergonham, 
mas também revelam uma das faces de uma conjun-
tura econômica e social perversa: a do brasileiro que, 
sem perspectivas, decide deixar a sua Pátria.

Por exemplo, nas invasões anunciadas e promo-
vidas pelo MST, o Estado apenas assiste de longe os 
conflitos que ocorrem e que se tornaram cada vez mas 
agudos. Ainda vamos pagar caro por isso a despeito 
de o Governo não entender o assunto.

Sr. Presidente, em passado recente, brasileiros do 
Norte e do Nordeste buscavam o eldorado no Sudeste. 
Hoje, deserdados de todas as regiões de um País que 
parece ter perdido o norte, buscam esse eldorado fora 
das nossas fronteiras. Como diz o adágio popular, “para 
quem está perdido, todo mato é caminho”.

Nunca será demais lembrar que esses emigrantes 
não passam de pessoas comuns que apenas buscam 
trabalho, condições mínimas de sobrevivência que 
aqui, neste País, não têm. Para isso, arriscam a vida 
numa travessia clandestina, aceitam sobreviver num 
país estranho, em condições piores do que as deixadas 
para trás e são tratados, se capturados, com o rigor 
destinado a criminosos comuns.

Como já disse, sabemos o que os move: a espe-
rança de que lá o sacrifício valha a pena. São movidos 
também pela tristeza da certeza de que, permanecendo 
em seu próprio país, estarão condenados à pobreza 
e à desesperança. Triste, Sr. Presidente, também é 
constatar que, enquanto isso, o Governo, inerte, pa-
rece pensar que migração ilegal só envolve os países 
de destino; ou pior, talvez o Governo julgue que isso 
ocorre somente nas novelas, mas isso é realidade.

Se o Governo está passivo, o Poder Legislativo 
tem obrigação de agir com uma legislação eficiente. 
Há muito o que se investigar, Sr. Presidente. Queremos 
investigar não só este, como outros casos do Governo 
que necessitam realmente providências urgentes.

Não queria, porém, deixar esta tribuna sem dar 
uma solidariedade humana ao Ministro Aldo Rebelo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O que se está fazendo com o Ministro Aldo 
Rebelo, Sr. Presidente, é realmente uma vergonha. Não 
se pode tratar um ser humano como está sendo trata-
do o Ministro Aldo Rebelo. S. Exª já deveria ter dado 
um adeus ao Governo, porque não pode permitir esse 
tratamento vindo do Sr. Luiz Gushiken e de outros tan-
tos. O Ministro Aldo Rebelo está-se desmoralizando, 
sem culpa alguma. De qualquer maneira, é um homem 
humilde, bom, correto, sério e não merece ser tratado 
assim pelo Presidente da República.

Trago, neste instante, a minha solidariedade pes-
soal e, se o meu Partido me desse o direito – não o 
fez ainda –, diria que também a do meu Partido. Mas, 
como ser humano, peço ao Governo que o demita ou 
a Aldo Rebelo que se demita, mas que não passe as 
humilhações que vem passando neste Governo do Sr. 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Não podemos como políticos consentir isso. S. 
Exª é de um Partido totalmente adversário do nosso, 
o PCdoB. Não será nosso aliado, com certeza, mas 
não pode ser humilhado como tem sido pelo Governo 
do Presidente Lula.

Sr. Presidente, V. Exª é um político decente, cor-
reto, digno. Por isso, vejo nos seus olhos o constran-
gimento, na sua face o repúdio a esse tratamento que 
o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva está submetendo a um 
colega nosso, a um Parlamentar, a um brasileiro, a um 
cidadão que não merece, de modo algum.

Sr. Presidente, peço, se puder fazer chegar a al-
guém, a qualquer pessoa, o meu protesto, que o faça, 
pois agradecerei bastante a V. Exª, como ser humano 
e como cidadão brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
Concedo a palavra, como primeiro orador ins-

crito, ao Senador Juvêncio da Fonseca, por dez mi-
nutos. A seguir, pela Liderança do PSDB, ao Senador 
Almeida Lima.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesses poucos 
meses em que estou à frente da Presidência da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado Federal, pude constatar a triste realidade por 
que passa o mundo indígena do meu País.

No Brasil, os indígenas estão órfãos da tutela da 
Funai e do Estado. Não há uma política indigenista que 
faça com que chegue às aldeias a ação do Estado, que 
é necessária para compor a questão social precária 
em que vivem os índios.

Trago um ponto de fundamental importância para 
que o estudemos. A Funai e algumas ONGs têm esti-
mulado os índios a invadir terras tituladas – até mesmo 
terras produtivas ou improdutivas, mas tituladas –, de 
domínio particular, induzindo o índio e lhe dizendo que 
aquelas são terras indígenas, onde pode haver ocu-
pação de índios porque a terra será revertida em favor 
da sua aldeia e da sua etnia por termos uma grande e 
profunda dívida com os índios. Isto é verdade: temos 
essa dívida. 

A questão fundiária com relação ao índio é por 
demais delicada. O art. 231 da Constituição Federal 
determina claramente: “São reconhecidos aos índios 
sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam...”. Está no presente do 
indicativo. Portanto, as terras ocupadas pelos índios 
a eles pertencem. São terras indígenas e devem ser 
demarcadas. 

É uma dívida também do Estado para com os ín-
dios a demarcação das terras. O Decreto nº 1.775/96 
estabelece: “As terras indígenas serão administrativa-
mente demarcadas por iniciativa e sob orientação do 
órgão federal de assistência ao índio, de acordo com 
o disposto neste decreto”. A orientação técnica é da 
Funai nessa demarcação administrativa. E o referido 
Decreto, em seu art. 5º, reza: “A demarcação das terras 
indígenas, obedecendo a procedimento administrativo, 
será homologada mediante decreto”. Fixa o art. 6º: “Em 
até 30 dias após a publicação do decreto de homologa-
ção, o órgão federal de assistência” – ou seja, a Funai 
–“promoverá o respectivo registro em cartório imobili-
ário e na Secretaria de Patrimônio da União”.

Observem, Srs. Senadores, que a terra tradicional-
mente ocupada pelo índio, objeto da demarcatória, e a 
demarcatória sendo um ato puramente administrativo, 
chega a seu final com um decreto que é do Presidente 
da República, dizendo: essa é a demarcação dessa 
área, e essa área tem o seguinte perímetro. E manda 
inscrever no registro imobiliário. Não cita ninguém.

Por quê? Porque a terra demarcada é, pela Cons-
tituição Federal ou por esse decreto, essencialmente 
terra devoluta sem título a terceiro. No entanto, há uma 
política na Funai, corroborada por algumas ONGs que 
se dizem protetoras dos índios e inclusive por pessoas 
de boa-fé nesse sentido, de que a terra indígena não 
é a que a Constituição Federal determina. Qualquer 
terra pode ser indígena, desde que se possa compro-
var que houve ali, um dia, uma aldeia. É o princípio da 
ocupação imemoriável – em tempos imemoriais –, e 
a ocupação em tempos imemoriais traz a certeza de 
que aquela terra é indígena. Não é verdadeiro. Porque 
a Súmula do Supremo Tribunal Federal interpreta o 
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entendimento do art. 231 em jurisprudência predomi-
nante. Ou seja, por meio de vários julgamentos, existe 
hoje uma súmula aceita em todo o território nacional 
pelos tribunais como princípio jurisprudencial. E esse 
princípio não alcança as terras de aldeamentos extin-
tos, ainda que ocupadas por indígenas em passado 
remoto. Portanto, a Constituição Federal é clara, o 
verbo está no presente: há de haver terras ocupadas 
atualmente, e não antigamente. E o Supremo Tribunal 
Federal vem e edita a Súmula, por meio da qual, ainda 
que ocupadas antigamente, o princípio não alcança as 
terras de aldeamentos extintos.

O que ocorre é que a Funai e determinadas 
ONGs que se dizem protetoras dos índios e da ques-
tão da terra, que é crucial no País, em Dourados, no 
meu Estado, argumentam que a morte de crianças 
por desnutrição se deve essencialmente à falta de 
expansão da aldeia. Em 3.500 hectares, 11 mil índios 
vivem em confinamento! Não queremos isso. Mas 
isso não justifica, Sr. Presidente Senador Tião Viana, 
a invasão de terras particulares para corrigir a injusti-
ça cometida na ocupação do território nacional contra 
os índios. Seria corrigir uma injustiça com outra. E os 
índios já sentem que se tornaram massa de manobra 
para ocupações ilegais.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – V. 
Exª me permite um aparte, Senador Juvêncio da Fon-
seca?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Senador Leomar Quintanilha, já concedo o aparte a 
V. Exª. Quero completar meu raciocínio. 

Dentro do conflito que existe, infelizmente, até o 
Presidente da República, Senador Leomar Quintani-
lha, estimula a quebra da ordem constitucional, homo-
logando, por decreto, demarcatória de terras tituladas 
da faixa de fronteira, ratificadas pelo Incra. É o absurdo 
dos absurdos jurídicos do País.

Digo isso em razão de em Antônio João, Municí-
pio do Estado de Mato Grosso do Sul, 9 mil hectares, 
8 ou 9 propriedades rurais e um distrito com mais de 
70 casas populares terem sido invadidos. Os invasores 
foram insuflados por ONGs que tratam da questão in-
dígena e pela Funai também. Foram ocupadas terras 
tituladas. A Justiça concedeu liminar de reintegração 
de posse, em razão principalmente da legitimidade 
dos títulos e da ocupação antiga pelos não-índios da 
área daquelas fazendas. 

Em seguida, a Funai providenciou, rapidamente, 
administrativamente, como é da sua função, a demar-
cação dessa área. Concomitantemente com a decisão 
judicial, veio a decisão administrativa da demarcatória, 
dizendo que aquela era uma área indígena, e o Presi-

dente da República assinou o decreto de homologação 
dessa área como terra indígena, agora demarcada.

É a quebra frontal da ordem jurídica constitucio-
nal deste País. O Presidente não poderia praticar um 
ato como esse, porque fere a ordem jurídica brasileira. 
Que segurança teremos? A instabilidade na aplicação 
das leis no País está trazendo para o brasileiro e para 
os investidores que querem aqui fazer o nosso desen-
volvimento uma insegurança completa. E a população 
não sabe para onde correr, porque, a cada instante, a 
lei vale para uns e não vale para outros. E usam, inclu-
sive, o índio como massa de manobra, dizendo que, 
em nome dele, estão fazendo essas demarcações, 
contrárias à letra da lei e à Constituição.

Fica aqui o meu protesto, a minha indignação, 
principalmente pelo ato do Presidente da República, 
que deveria ser o primeiro a preservar a Constituição 
brasileira, mas não está. Ao ferir a Constituição, Sua 
Excelência deveria também ser objeto não só da in-
dignação de um parlamentar, mas até de um impe-
achment presidencial. Um Presidente da República 
não pode acintosamente, tão claramente, afrontar a 
Constituição brasileira.

Concedo um aparte ao Senador Leomar Quinta-
nilha se ainda tiver tempo.

O Sr. Leomar Quitanilha (PMDB – TO) – Se-
nador Juvêncio da Fonseca, V. Exª tem toda razão. O 
princípio constitucional não pode ser quebrado, nem 
mesmo por quem esteja investido na mais importante 
função deste País. O Presidente da República, ao con-
trário, deve ser um guardião da Lei Maior. V. Exª está, 
nesta tarde, anunciando a questão da demarcação de 
terras indígenas feita de forma equivocada, enquanto 
outras questões se arrastam...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Leomar Quitanilha (PMDB – TO) –... há 
bastante tempo, trazendo uma dificuldade muito grande 
para a região, principalmente essa região nova que está 
sendo ocupada agora, o centro-norte, para aqueles que 
querem fazer empreendimentos e para os índios, que 
têm direitos legítimos sobre a terra. Qual a explicação 
para a não demarcação de áreas indígenas no nosso 
País? Há esses contrapontos, como V. Exª disse: há 
uma superpopulação indígena para um território relati-
vamente pequeno, quando, em Rondônia ou Roraima, 
temos quase a extensão de todo o Estado para uma 
população reduzida. Então, é preciso que o respon-
sável pela resolução dos problemas indígenas neste 
País, o Governo Federal, tome providências o mais 
urgentemente possível, para trazer tranqüilidade não 
só para os índios, que têm e que merecem de todos 
nós respeito, mas também para aqueles que querem 
empreender na região.
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Obrigado, Senador Leomar Quintanilha.

Mas o Presidente também tem dificuldades, Se-
nador Tião Viana, porque não tem autorização legis-
lativa para desapropriar terras e expandir aldeias. A 
PEC nº 03/2004, de minha autoria, de que V. Exª tem 
conhecimento, poderia dar ao Presidente o instrumento 
necessário para resolver a expansão das aldeias sem 
cometer injustiça contra o índio ou contra os proprie-
tários legitimamente titulados.

Sr. Presidente, como última argumentação, é 
preciso que o Executivo, o Governo Federal, a Funai 
e todos os que lidam com a questão indígena dêem 
mais autonomia política para os índios. Já existe uma 
geração nova de liderança indígena altamente quali-
ficada, que pode perfeitamente falar por si e não por 
intermédio de Funai, de CIMI, de PKN, ou de quem 
quer que seja. O índio tem que falar por si só; tem di-
reito a voz e voto nas assembléias das instituições que 
dizem respeito às questões indígenas.

O Brasil precisa, urgentemente, de uma políti-
ca indigenista e de um conselho nacional indigenista 
como uma instituição forte, que possa fazer com que 
os nossos irmãos não sejam tão massacrados e que 
deixem de ser massa de manobra para essas ações 
ilegais que estão ocorrendo, principalmente na região 
Norte e Centro-Oeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Almeida Lima, 
pela Liderança do PSDB.

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de pedir minha inscrição 
pela Liderança do PDT, no momento em que V. Exª 
julgar oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido após o Senador Almeida 
Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pela Lide-
rança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, diariamente o Presiden-
te da República comete abusos no que diz respeito à 
Constituição, não apenas, Senador Juvêncio, na ma-
téria a que V. Exª se reportou há poucos instantes em 
seu pronunciamento, sobre a questão indígena, mas 
em todas elas.

O Diário Oficial da União de hoje traz as men-
sagens do Presidente Lula vetando integralmente os 
três projetos de lei que reajustavam a remuneração 
dos servidores da Câmara dos Deputados, do Sena-
do Federal e do Tribunal de Contas da União. Vejam, 
meus nobres Pares, que o Presidente Lula vetou os 
projetos aprovados nas duas Casas do Congresso 
Nacional, por meio de um amplo consenso dos Sena-
dores, rompendo um acordo feito com as Lideranças 
do Congresso Nacional.

Também entendo que houve uma interferência 
excessiva, abusiva, inconstitucional do Poder Execu-
tivo sobre a autonomia do Poder Legislativo.

A própria Constituição, ao tratar da competência 
privativa do Senado Federal, no art. 52, inciso XIII, 
versa:

Art. 52.  ..................................................
XIII – dispor sobre sua organização, fun-

cionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção de cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixa-
ção da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo 
palavras do Presidente desta Casa, Senador Renan 
Calheiros, o Ministro do Planejamento disse besteira 
ontem, quando afirmou não ter previsão orçamentá-
ria para cobrir as despesas decorrentes da aprovação 
desses projetos. Trata-se de uma interferência abusi-
va na vida do Parlamento. O projeto visa aumentar 
salários de servidores do Senado, da Câmara e de 
um órgão vinculado, subordinado ao Congresso Na-
cional, o Tribunal de Contas da União. A interferência 
é inominável.

Será que o Poder Legislativo não tem autono-
mia administrativa e financeira, conforme estabelece 
a Constituição?

O próprio Presidente Renan Calheiros disse ex-
pressamente, contestando os números divulgados 
ontem pelo Ministro do Planejamento, Paulo Bernar-
do. Leio matéria da agência Broadcast e também do 
Globo on line, em que Paulo Bernardo tenta justificar 
o veto do Governo ao aumento de 15% concedido aos 
servidores do Legislativo. Diz ele que o reajuste que 
beneficiará funcionários da Câmara, do Senado e do 
TCU custará R$577 milhões anuais, despesa que não 
está prevista no orçamento. Palavras do Senador Re-
nan Calheiros: “Paulo Bernardo não sabe de nada. Está 
falando besteira”  reagiu Renan Calheiros, irritado, ao 
lembrar que a previsão de recursos para cobrir o au-
mento no Senado, este ano, é de R$103 milhões. Como 
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as despesas da Câmara são semelhantes, o cálculo 
superficial que os Parlamentares estão fazendo é de 
que a despesa deva ser em torno de R$300 milhões” 
– e não de R$557 milhões, como ele afirma.

Em função disso, não estaria o Presidente Lula ex-
trapolando em suas competências? Isso é flagrante.

Em suas razões do veto, o Presidente alega, en-
tre outras coisas, ausência de dotação orçamentária 
específica para suprir as despesas criadas em função 
do reajuste. Mais uma vez, começa a ficar evidente a 
incoerência petista: não respeitou o eleitorado brasi-
leiro, mentiu para o eleitor, não respeita as lideranças, 
faz acordo com os dirigentes do Congresso Nacional e 
não cumpre. A votação foi unânime no Congresso Na-
cional, com a manifestação favorável de todos. Durante 
quase toda a sessão, discursos e mais discursos de 
apoio. E o Presidente veta os projetos de lei?

Durante mais de vinte anos, o Partido dos Traba-
lhadores e seus dirigentes panfletaram por todos os 
cantos do País, infiltrados nas várias categorias sindi-
cais e fazendo as mais escandalosas reivindicações 
salariais. Tudo isso  agora fica ainda mais evidente  
consistia no projeto de poder do PT.

Vejam que foi o Presidente Lula que, durante mais 
de vinte anos, andou sobre os carros de som, nas por-
tas das fábricas e em tantos outros locais, defendendo 
reivindicações salariais dos trabalhadores. 

Podem ter certeza também V. Exªs que muitas 
vezes o Presidente Lula desfilou pela Esplanada dos 
Ministérios lutando pelo salário dos servidores públi-
cos e hoje presenteia os servidores do Legislativo com 
esse veto, depois de um entendimento o mais amplo 
possível, depois de um consenso, de um acordo. Em-
bora para o Executivo ele tenha oferecido o vergonho-
so índice, impublicável pois escandaloso, de 0,01%, 
isso é uma...

Vejam como o Presidente Lula exercitou sua de-
magogia durante anos! O mesmo Presidente Lula que 
pleiteava reajuste no passado como sindicalista hoje 
nega, em uma só canetada, o reajuste de uma impor-
tante categoria, que desempenha papel de destaque 
no legislativo brasileiro. O Presidente Lula que vetou o 
reajuste dos servidores do Legislativo é o mesmo que 
criou 92 mil cargos temporários na Administração Fe-
deral, para contemplar os companheiros derrotados. 
Esses podem contribuir para a caixinha do Delúbio e 
financiar as campanhas petistas pelo Brasil afora. O 
Presidente Lula que vetou o reajuste dos servidores 
do Legislativo é o mesmo que criou quase cinco mil 
cargos comissionados na Esplanada, estatizando a 
militância partidária!

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Almeida Lima, o tempo de V. Exª está es-
gotado. A Mesa concede mais um minuto para sua 
conclusão.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Agradeço 
pela gentileza de V. Exª.

Esses companheiros também contribuem para a 
caixinha do Delúbio.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
esclareço que vou solicitar ao Presidente do Con-
gresso Nacional, Senador Renan Calheiros, que seja 
marcada uma sessão do Congresso Nacional única e 
exclusivamente para examinar e derrubar esses vetos 
do Presidente Lula.

Para finalizar, quero convidar todos os servidores, 
não só do Poder Legislativo, mas de toda a Esplanada 
dos Ministérios, para, no próximo ano, “tirar o traseiro 
da cadeira”, comparecer às urnas e votar contra o Pre-
sidente Lula, que está em campanha para a reeleição 
desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2003.

Não mentiu para essas categorias apenas, men-
tiu para os militares, a quem prometeu 23% e não 
concede.

Sr. Presidente, nesses três segundos, gostaria 
de trazer também a minha solidariedade...

(Interrupção do som.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – ... ao Mi-
nistro Aldo Rebelo. Eu gostaria de falar sobre isso, mas 
o tempo já me resta impossível.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, como 

Líder do PDT, por cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Ney Suassu-
na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem.) – Peço a palavra apenas para me inscrever como 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido a seguir.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana; Srªs e Srs. Senadores, ainda bem que temos 
agora o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) para 
desmentir algumas propagandas. 

O meu Estado, o Paraná, está hoje sob intensa 
propaganda oficial em rádio, televisão e jornais, nos 
quais o Governo do Estado tenta demonstrar, de to-
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das as formas, que o Estado cresce acima da média 
nacional. Mas cresce para quem? O Índice de Desen-
volvimento Humano leva em conta também os inves-
timentos em educação e os cuidados dos governan-
tes com educação e saúde da população. Ainda há 
poucos dias, foi divulgada uma lista de cidades onde 
o PIB é extraordinariamente grande, mas os índices 
de desenvolvimento humano são, ao contrário, extra-
ordinariamente baixos. Uma das causas é exatamente 
a falta de investimentos e de cuidados com um setor 
fundamental como a educação.

Vejamos. O Paraná tem 5.298 escolas municipais 
em todo o Estado. Dessas escolas, 30% não têm dire-
tores nem equipe pedagógica. Como pode uma esco-
la funcionar sem equipe pedagógica para orientar os 
alunos e os professores? Qual é a linha educacional a 
ser adotada por aquela escola? Que futuro está sendo 
reservado para aquelas crianças que estão em uma 
escola sem diretor, sem equipe pedagógica? E o pior é 
que, dessas 1.458 escolas, 1.115 estão na zona rural 
e 353, na zona urbana. Logo, a maioria está na zona 
rural, onde há maior necessidade de atenção a este 
segmento: educação.

Além de o Governo do Estado reter os recursos 
do transporte escolar, não ajuda as escolas a criar 
um corpo, a criar uma equipe que promova uma linha 
educacional, uma equipe pedagógica que possa es-
tabelecer essa linha educacional, pensando no futuro 
do Estado, do País, porque se estaria pensando no 
futuro daquelas crianças.

Eu até li aqui que, se observarmos a Lei de Di-
retrizes e Bases, vamos ver que o ensino fundamen-
tal tem uma função muito acima da questão básica, 
essencial de apenas levar as disciplinas do ensino 
fundamental para as crianças, porque o ensino funda-
mental, por meio de conteúdos, metodologias e formas 
de acompanhamento e avaliação, visa a que o aluno 
seja capaz de, entre outros alicerces, compreender a 
cidadania como participação social e política, assim 
como o exercício de direitos e deveres políticos, civis 
e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidarie-
dade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Ou seja, 
é ali na escola infantil, fundamental, de ensino básico 
que se forma o cidadão de verdade, conhecedor das 
suas responsabilidades, mas também conhecedor dos 
seus direitos. É na escola que as pessoas recebem es-
sas informações. Mas quantas pessoas têm equipes 
pedagógicas para definir o conteúdo, para definir aquilo 
que será a linha educacional? É preciso considerar que 
na escola fundamental a criança aprende a se posicio-
nar de maneira crítica, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 

forma de mediar conflitos e de tomar decisões coleti-
vas; a conhecer características fundamentais do Brasil 
nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio 
para construir progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 
País; a conhecer e valorizar a pluralidade do patrimô-
nio sociocultural brasileiro bem como aspectos socio-
culturais de outros povos e nações, posicionando-se 
contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
culturais, de classe social, crença, sexo, etnia ou outras 
características individuais e sociais. 

Se uma escola não tem diretor nem equipe peda-
gógica, como será que as crianças do meu Estado, o 
Paraná, estão recebendo os ensinamentos, estão sendo 
informadas de seus direitos de cidadãos, estão sendo 
informadas de suas responsabilidades de cidadãos? 
Que futuro estamos garantindo a essas crianças, que 
não vão à escola apenas para aprender a ler, escre-
ver, somar, diminuir, dividir e multiplicar, mas para se 
tornarem verdadeiros cidadãos? Não é por outra razão 
que muitas cidades do meu Estado, considerado rico, 
promissor, apresentam um Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) abaixo da média nacional. Isso nos 
assustou e deixou perplexos, porque acreditávamos 
que, no Paraná, não havia Municípios com Índices de 
Desenvolvimento Humano tão baixos como aqueles que 
encontramos, inclusive na região metropolitana, onde 
há uma concentração de investimentos em algumas 
cidades, neste Governo que dirige seus investimentos 
prioritariamente para seus parceiros políticos, deixan-
do outros municípios à mercê da sorte. Aqueles que 
hoje estão em partidos como o meu PDT, por exemplo, 
estão tendo muita dificuldade de obter benefícios do 
Governo do Estado. Está havendo uma discriminação, 
que eu pensei não fosse mais fazer parte da política 
atual. Logo no meu Estado, logo no Paraná, onde se 
diz que a política é um jogo de fortes. A imprensa, hoje 
bastante generosa com o Governo por razões obvias, 
diz que a política lá é coisa para gente grande.

Eu gostaria que também fossem grandes os in-
vestimentos na Educação, porque nós estamos vendo 
que em muitos... 

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Em muitos 
Municípios, estamos assistindo à deterioração da qua-
lidade de ensino. Como eu disse anteriormente, 30% 
das escolas do meu Estado não têm diretor nem equi-
pe pedagógica. 

Essa negligência, esse modo de colocar a edu-
cação como atividade dispensável constitui um perigo 
para o futuro do Paraná e para o futuro do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques-
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Antero Paes 
de Barros para uma questão de ordem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero formular 
uma questão de ordem à Mesa. A Lei de Responsabi-
lidade Fiscal no art. 9º, § 5º, estabelece:

Art.9º .....................................................
§ 5º No prazo de 90 dias após o encer-

ramento de cada semestre, o Banco Central 
do Brasil apresentará, em reunião conjunta 
das Comissões temáticas pertinentes do Con-
gresso Nacional, a avaliação do cumprimento 
dos objetivos e metas das políticas monetária, 
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e 
o custo fiscal de suas operações e os resulta-
dos demonstrados no balanço.

Pois bem, Sr. Presidente, desde março, o Sr. 
Henrique de Campos Meirelles vem adiando, sistema-
ticamente, a sua vinda ao Congresso brasileiro. É um 
dever do Presidente do Banco Central vir aqui prestar 
contas, no máximo, até o final do trimestre. Ele chegou 
a ter uma audiência marcada, há 15 dias, e inventou 
uma viagem ao exterior para não prestar contas ao 
Senado da República, como é o seu dever, pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Quero pedir a V. Exª, que, como Presidente da 
Casa, marque a convocação do Sr. Henrique Meirelles. 
Se isso não acontecer nos próximos dias, nós vamos 
estudar, junto com nossa assessoria, a possibilidade 
de denunciá-lo por crime por estar ferindo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, chega de desgastar o Senado da 
República. Esses adiamentos são provocados pelo Sr. 
Henrique Meirelles exatamente pelo temor que ele tem 
de ser sabatinado novamente pelos Senadores e ser 
instado a explicar a situação da economia brasileira. Eu 
quero aproveitar a oportunidade, sem nenhuma espe-
rança de que o Governo brasileiro vá tomar qualquer 
posição, para dizer que o Ministro Marco Aurélio acatou 
a denúncia do Ministério Público Federal.

Portanto, o Presidente do Banco Central, que 
é subordinado ao Ministro, guardião da moeda bra-
sileira, vai ter de responder a processo no Supremo 
Tribunal Federal. 

É inaceitável, Sr. Presidente, que ele faça o Se-
nado se submeter a sua agenda. Portanto, peço que 
se cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal e se 

marque imediatamente a vinda aqui do Sr. Henrique 
Meirelles.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eminente Senador Antero Paes de Barros, a ques-
tão de ordem está prevista no art. 404 do Regimento 
Interno do Senado, que estabelece:

Art. 404. A questão de ordem deve ser objetiva, 
indicar o dispositivo regimental em que se baseia, re-
ferir-se a caso concreto relacionado com a matéria 
tratada na ocasião, não podendo versar sobre tese de 
natureza doutrinária ou especulativa.

A Mesa entende que V. Exª fez uma manifesta-
ção pela ordem, que tem a devida pertinência. O as-
sunto tratado por V. Exª tem uma resposta da Mesa: o 
Presidente do Banco Central, no prazo determinado 
de comparecimento à Comissão de Assuntos Econô-
micos, solicitou um adiamento a essa Comissão, que 
concordou com o adiamento da vinda do Presidente 
do Banco Central, Henrique Meirelles.

De qualquer forma, encaminharei a manifesta-
ção de V. Exª ao Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Agradeço a V. Exª.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – 

MT) – Quero registrar, Sr. Presidente, que a Comissão 
concordou, e a vinda dele foi adiada por uma semana, 
mas ele nunca apareceu. Devia ter vindo até março, e 
estamos no final de maio.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Comunicarei... 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Está dois meses atrasado no cumprimento de sua 
responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Comunicarei a manifestação de V. Exª...

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Então, se o Senado não tomar posição, vamos entrar 
com um processo de crime de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– …ao Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos, a quem cabe a iniciativa a respeito de tal situ-
ação.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Valdir 
Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.) 
– Eu gostaria de pedir a minha inscrição para falar pela 
Liderança do PMDB, já autorizado pelo nosso Líder, 
Senador Ney Suassuna, após a Ordem do Dia, como 
primeiro inscrito.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido após a Ordem do Dia.

Com a palavra o eminente Senador Ney Suassu-
na, como Líder do PMDB, por cinco minutos.

Em seguida, falará o Senador Arthur Virgílio, por 
permuta com o Senador Tião Viana.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, não são desconhecidas as dificulda-
des enfrentadas pelos nordestinos em sua luta para se 
desenvolver, para despertar o potencial econômico da 
região, para fazê-la prosperar. Dificuldades enormes, 
muitas vezes, para assegurar a simples sobrevivência 
sua e a dos seus.

Mas os nordestinos são fortes, são rijos e tei-
mosos, e resistem. Não lhes resta alternativa senão 
aprender a resistir, diante da inclemência da natureza, 
diante de estruturas sociais e econômicas opressivas, 
diante da insuficiente ajuda das autoridades munici-
pais, estaduais e federais.

Srªs e Srs. Senadores, novas esperanças têm 
surgido, contextualizadas num projeto de desenvolvi-
mento orgânico, para a sofrida população do Nordeste, 
não apenas por termos no comando do Governo um 
Presidente nordestino, mas porque o povo do Brasil 
inteiro sabe que o Presidente migrou do nordeste para 
o sul, passou dificuldades tanto lá como cá, mas ven-
ceu. O povo pobre tem confiança no Presidente Lula 
e acredita que ele jamais esquecerá sua origem e as 
duríssimas condições que precisou enfrentar, o que 
faz ainda hoje. São muitas as dificuldades com que 
deparam os nordestinos, mas não há como negar que 
elas são aumentadas pelas condições climáticas que 
atingem a maior parte da região.

Além do periódico e infausto tempo de seca, 
Srªs e Srs. Senadores, as condições normais do clima 
semi-árido exigem um especial empenho dos habitan-
tes da região para conseguir desenvolvê-la, particular-
mente no que se refere às atividades agropecuárias, 
que são, no semi-árido, as mais tradicionais e as mais 
importantes.

Não há como imaginar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que essa luta possa ser vencida sem o 
auxílio da tecnologia, particularmente uma tecnologia 
adaptada às condições próprias do semi-árido.

É inegável também que essa tecnologia deva 
surgir de um esforço contínuo e sistemático de pes-
quisa.

É sem dúvida desejável e muito recomendável, 
Sr. Presidente, que essa pesquisa e essa tecnolo-
gia, imprescindíveis para os sertanejos e para todo o 
Nordeste, sejam realizadas e desenvolvidas por nós 
mesmos, brasileiros, é claro, olhando os exemplos de 
outros cantos do globo.

E, decerto, devem essas pesquisas ser efetua-
das de preferência no próprio semi-árido nordestino, 
onde se encontram as condições climáticas, de solo, 

de relevo, de regime hidrográfico, culturais e outras 
que devem ser defrontadas.

Essa era a essência do clamor contido na Car-
ta de Sousa, cidade paraibana, datada de 08 de abril 
de 2003, e que teve por destinatário o Presidente da 
República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cujo re-
sultado foi a criação do Instituto Nacional do Semi-
Árido (Insa).

O Insa nasceu como um dos marcos de renova-
ção profunda das diretrizes políticas para o Nordeste, 
instrumento que se mostrava como um desaguadouro 
natural para a necessidade de pesquisarmos e criar-
mos soluções tecnológicas próprias e adequadas para 
as condições do agreste e do sertão nordestino, onde 
vivem cerca de 20 milhões de brasileiros em condições 
terríveis de penúria. Entretanto, a expectativa auspicio-
sa gerada pela criação do Instituto Nacional do Semi-
Árido não se concretizou até o momento.

Esperávamos, Sr. Presidente, que toda a fauna 
e a flora fossem pesquisadas, que produtos pudes-
sem ser aplicados e que culturas fossem feitas, bus-
cando-se o que poderia ser utilizado como fármacos 
e substâncias ativas para remédios. Enfim, tínhamos 
esperanças mil.

Onde estão os recursos orçamentários destina-
dos a promover o início dos projetos de pesquisa? Até 
agora, nenhum centavo aportou no Instituto, que se 
resume a uma pequena sala melancólica com meia 
dúzia de pessoas, sem as indispensáveis ferramen-
tas de trabalho.

É lamentável, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, mas o sonho do Insa não saiu do papel e hoje 
é um projeto de faz-de-conta, uma bela adormecida 
num berço esplêndido da sua criação, frustrando, mais 
uma vez, as esperanças embaladas pela mobilização 
popular que lhe deu vida.

Entendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que com isso não podemos concordar, não temos o 
direito de ser coniventes com a omissão governa-
mental.

Devemos ter, mais do que nunca, a coragem mo-
ral de ser os porta-vozes desses 20 milhões de brasi-
leiros que acalentaram o projeto do Instituto Nacional 
do Semi-Árido e nele viram a esperança libertadora 
da redenção de uma terra castigada pela seca e pela 
falta de oportunidades.

E o que é pior, Sr. Presidente, é que, aqui, houve 
uma verdadeira batalha campal. Cada Estado queria 
ser o berço, queria ser o local em que se abrigasse o 
Insa. A minha Paraíba ganhou. A cidade de Campina 
Grande ganhou.

E o que aconteceu? Temos uma salinha, três di-
retores nomeados e nada mais. Um sonho que morreu. 
Todo o Nordeste, todo o semi-árido clama por pesqui-
sas. Vamos a Israel e ficamos pasmos de ver uma terra 
dez vezes menor que a nossa...

O Sr. Almeida Lima (PSDB – SE) – Senador Ney 
Suassuna, V. Ex.ª me concede um aparte?
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com 
muita satisfação.

O Sr. Almeida Lima (PSDB – SE) – Apenas para 
registrar que me apercebi no final do pronunciamento 
de V. Ex.ª, mas quero me solidarizar, me somar, me 
congratular com V. Ex.ª. A propósito, terei a oportuni-
dade – não sei se hoje, amanhã ou na próxima sema-
na – de buscar o pronunciamento que fiz aqui neste 
Plenário na deliberação desse projeto, quando afirmei 
que votaria a favor, mas disse, naquela oportunidade, 
que seria mais um órgão só para gerar empregos e 
mais despesas, e não adiantaria nada. Que os recursos 
que pretendiam alocar para esse órgão destinassem 
para a Universidade Campina Grande, para a Sude-
ne, para os órgãos já existentes, que seria muito mais 
proveitoso. Vou resgatar esse pronunciamento que 
fiz e o trarei, mais uma vez, ao conhecimento desta 
Casa. Minha solidariedade a V. Ex.ª, que está coberto 
de razão. Sem dúvida alguma, o órgão não está ser-
vindo para nada.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – E é 
exatamente para tentar mobilizar o Nordeste, nobre 
Senador, que, mais uma vez, peço a todos os Sena-
dores e políticos do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, 
do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, 
de Alagoas, de Sergipe, da Bahia e de boa parte de 
Minas Gerais e do Espírito Santo que, unidos, busque-
mos reconstituir, busquemos implementar esse Insti-
tuto Nacional do Semi-Árido. Com toda certeza, esse 
Instituto poderá ser uma alavanca para o progresso 
de uma região onde o ser humano, onde o brasileiro, 
sofre pela dureza do meio ambiente, mas que pode vir 
a ser um celeiro, uma área de redenção daquele povo 
e daquela região nordestina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª. 
Com a palavra, o nobre Senador Arthur Virgílio, 

por permuta com o Senador Tião Viana, e, a seguir, a 
Senadora Serys Slhessarenko.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,

Abril de 1964 – Pela força das armas, a demo-
cracia no Brasil foi substituída pelo regime discricio-
nário. Foram 22 anos sem democracia, restaurada ela 
própria pela vontade do povo brasileiro, de parlamen-
tares e de lideranças sindicais, entre as quais Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Maio de 2005 – O mesmo líder sindical de tantas 
lutas e hoje Presidente da República reúne-se com di-
tadores – não é isso que condeno – na Cúpula América 
do Sul/Países Árabes e consente em omitir a palavra 
democracia dos debates. É isso precisamente o que 
me disponho a criticar desta tribuna.

Longe daquele democrata da resistência, para 
Lula a democracia já não é um conceito absoluto. Em 

seu novo mundo virtual, democracia deixou de ser o 
conceito máximo. Há outros com os quais ele convive. 
E muito bem, por sinal.

Brasil democrático – O Brasil democrático, quei-
ra ou não o Presidente Lula, continuará existindo sem-
pre e por todo o sempre. E este – que se reafirme – não 
é um País virtual, é o Brasil real.

Aqui, continuamos a considerar a democracia 
como um valor absoluto. Não apenas para as oposi-
ções. 

A democracia permanece como realidade tam-
bém entre petistas que conservam a crença que Lula 
agora descarta. 

“Falar em democracia é sempre bom”, observou 
o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
Senador Cristovam Buarque, ilustre representante do 
PT do Distrito Federal.

O cartapácio, como está sendo apelidado o docu-
mento final da chamada Carta de Brasília, deixou de fora 
a defesa da liberdade política, da própria democracia. 
Essa é a realidade que assusta o povo brasileiro.

Como diz o jornal O Globo desta quinta-feira, 
democracia não coube no papel. 

Se Lula quisesse, democracia caberia, sim, no 
calhamaço. Só que ele, Lula, não quis ou não teve 
vontade. E com que alegação! Pasme o País: “Seria 
falta de democracia se tentássemos, num documento 
plural, definir o conceito de democracia sem respeitar 
o direito dos outros.” 

O Presidente da República reconhece em ou-
tros o direito de não quererem a democracia para os 
seus povos. 

Direito? Deus do céu, que direito é esse? O de 
não pregar a democracia? Será esse o novo conceito 
de Lula, aquele mesmo intransigente defensor das li-
berdades de um tempo em que era líder sindical? 

Como bem lembrou Clóvis Brigagão, da Universi-
dade Cândido Mendes, “essa é uma desculpa amarela. 
Lula sabe muito bem o que é democracia. Até na luta 
sindical ele aprendeu sobre isso. E o povo brasileiro 
outorgou-lhe um mandato democrático”.

É esse o mesmo Lula que sonha com um segun-
do mandato presidencial?

Sem democracia não, Sr. Presidente! Nem que 
a vaca tussa.

Que saiba o Presidente: chega a ser imaginação 
delirante supor que as urnas aceitam repor quem se 
coloca diante do voto como aspirante a algo parecido 
com um faz-de-conta. A tibieza com que o Presidente 
conduziu a Cúpula coloca-o num autêntico mundo da 
“fantasia, o mundo do Faz-de-conta que sou demo-
crata”. 

Tibieza sim. Fragilidade, fraqueza, debilidade, 
frouxidão, indolência. Tudo isso se aplica como uma 
luva sob medida ao atual Presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Tibieza ao se apresentar com a mais incrível con-
descendência, transigindo ao menor uivo dos ditadores 
que o acompanharam na Cúpula:

“Colocamos o que foi possível no documento” 
(diz o Presidente) “Nem sempre o que você pensa é 
colocado, e sim o consenso” (arremata o mesmo Pre-
sidente da República). 

Bem traduzida, a postura do Presidente do Bra-
sil é um lamentável retrocesso. Agora, já se sabe que 
para Lula, “Democracia nem sempre. Só se houver 
consenso”.

Aqui, neste País, o Brasil real – relembre-se – o 
consenso é uno. Não foi à toa que lutamos pela restau-
ração das liberdades, da democracia, a mesma demo-
cracia que permitiu a sua eleição, Senhor Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

O Brasil, ao se sentir vítima da opressão, lutou 
pelas franquias democráticas. Foi um País capaz e 
nosso desejo é que assim permaneça. 

Pela democracia, o povo foi às ruas, em campa-
nhas que jamais serão esquecidas. Hoje, somos um 
povo que respira democracia e não queremos que este 
conceito, para nós de valor absoluto sim, seja descar-
tado pela tibieza.

Que fique o aviso: o Brasil de hoje já não aceita 
retrocesso. Por isso, um dia, há pouco mais de dois 
anos e meio, o povo foi às urnas e elegeu Lula. 

Nem de longe, o povo que escolheu o atual Pre-
sidente suspeitava que fazia opção por um fraco. Por 
um tépido sem entusiasmo, lânguido e pouco afeito à 
tarefa de governar.

Lula portou-se, sim, como um fraco ao abrir mão 
de reafirmar a democracia, cedendo à vontade, que se 
mostrou superior, de ditadores que vieram a Brasília.

Ao ser eleito, é bom lembrar e insistir, Lula con-
verteu-se, pela vontade popular, na figura em quem se 
depositavam mil esperanças. Essas esperanças come-
çam a fenecer, e assim vai falecendo a esperança de 
uma recuperação do atual Governo. 

Não queremos o malogro do Governo Lula, mas, 
se ele tiver que fracassar, que o faça sozinho. Não tente 
levar a democracia junto!

Sr. Presidente, peço inscrição nos Anais da Casa 
da matéria de hoje do jornal O Estado de S. Paulo: “O 
Balanço Final da Cúpula”; artigo do jornalista Merval 
Pereira de hoje: “Alto Risco Político”; do mesmo modo, 
matéria do jornal O Globo: “Democracia não Coube 
no Papel”; Folha de S.Paulo de hoje, “Brasil ‘importou 
guerra’, diz Confederação Israelita”; Folha de S.Paulo 
de hoje: “Chávez dz que é vítima de terror dos Estados 
Unidos”; Folha de S.Paulo de hoje: “Cúpula das Ára-
bias”; Correio Braziliense de hoje: “Cúpula Consolida 
Discurso Anti-EUA”; “Foi uma Estudantada”, primeira 
página deste jornal de hoje; Correio Braziliense de 
hoje, “A Grande Cartada”, com a frase do Presidente 
Lula, que logo depois foi desmentida, dizendo que a 
“cúpula tem o sabor da construção de um alicerce (...) 
para dar sustentação a um monumento de relações in-

ternacionais”. Uma frase vazia, escrita por um daqueles 
ghost writers, que, no final, engoda o Presidente Lula, 
mas não uma pessoa efetivamente preparada.

A frase não quer dizer nada. Eu repito a frase: 
“Esta cúpula tem o sabor da construção de um alicer-
ce para dar sustentação a um monumento de relações 
internacionais”. O que quer dizer isso? Será que al-
guém me traduz isso em alguma língua? O que quer 
dizer isso? Agora eu entendo muito bem o que diz o 
1º Ministro da Síria, uma ditadura sanguinária. Diz ele: 
“A mensagem desta Cúpula está dirigida aos Estados 
Unidos, que devem aprender, de uma vez por todas, a 
escutar a voz dos países do Sul e a estarem atentos 
ao que o mundo diz”.

É o que diz o 1º Ministro da Síria, muito mais 
claro do que Lula.

Sr. Presidente, no tempo de que ainda disponho, 
gostaria de abordar dois temas mais. O primeiro é a 
atitude arbitrária de intromissão nos assuntos do Le-
gislativo. Não estou discutindo aqui se é justo ou se 
não é justo, mas foi aprovado pelo Plenário do Sena-
do, por unanimidade, o aumento dos vencimentos para 
os servidores da Casa. E o Presidente Lula vai e veta, 
veta como se ele pudesse fazer isso dentro das suas 
atribuições de quem comanda o Executivo, de quem 
não comanda o Judiciário e de quem não comanda o 
Legislativo.

Concedo um aparte ao Senador Antero Paes de 
Barros e, em seguida, ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Estava prestan-
do muita atenção a sua exposição anterior ao aumento 
e não ia interferir porque V. Exª seguiu uma linha de 
observação, que durante todos esses dias tem enca-
minhado com muita inteligência e com sua experiência 
de diplomata. Mas a questão do aumento e do veto 
choca um pouquinho, porque penso que é um desres-
peito ao Congresso Nacional, até porque o aumento 
foi concedido pela Mesa anterior – e hoje falávamos 
com o Presidente Renan – e o Supremo Tribunal Fede-
ral negou provimento ao aumento, exigindo que fosse 
a Plenário. Então, ele não invalidou o aumento, mas 
achou que havia mais uma instância ainda a ser pas-
sada. Veio a Plenário, nesta gestão, e foi aprovado. De 
forma que penso ser o veto intempestivo e temos que 
reconsiderá-lo dentro do Poder Legislativo. Desculpe-
me por interrompê-lo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A meu 
ver, em nome da autonomia do Legislativo, pedir uma 
sessão do Congresso, reunir o Congresso e derrubar 
o veto presidencial!

Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de 
Barros.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – O 
Presidente Lula faz uma conferência internacional e 
não tem apreço pela questão democrática. Aqui, inter-
namente, isso é desrespeitoso com a autonomia, com 
a independência e com a harmonia dos Poderes. Esse 
projeto foi votado aqui por unanimidade. Eu conversava 
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há pouco na Mesa e recebi uma informação. Quem foi 
o Relator do aumento? Foi o Líder do Governo Aloizio 
Mercadante, que agora diz que vai até à Justiça para 
evitar o aumento. Quer dizer, a ameaça desse chavis-
mo que vem aí é no sentido de que vai até à Justiça 
se o Congresso brasileiro derrubar o veto. Alto lá! O 
Lula quer derrotar quem? Quer derrotar Montesquieu? 
Quer diminuir o Congresso brasileiro? Ou quer encon-
trar uma justificativa para o que não tem, de não honrar 
sua palavra com os militares? Este Governo é um erro 
atrás do outro e agora ele pisoteia sobre a autonomia 
do Poder Legislativo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Antero de Barros, para que o povo brasileiro 
compreenda bem: se se tratasse de funcionários pú-
blicos federais, o Presidente poderia, sim, vetar. Em se 
tratando de funcionários do Legislativo, nós podemos 
ser condenados eventualmente pelo Tribunal de Con-
tas da União, ou pela opinião pública, ou por analistas 
econômicos, mas não há direito, não há legalidade na 
atitude do Presidente de se intrometer em algo que é 
da economia interna do Legislativo. Portanto, fica aqui 
o nosso repúdio.

Concluo, dizendo que tenho ainda um outro as-
sunto a tratar, um terceiro assunto. Imagino a posição 
do PMDB, parceiro de um Governo que não respeita 
o PCdoB, que acompanhou Lula em tantas derrotas. 
Eu imagino a posição do PTB, do PP. Eu imagino a 
posição de todos esses Partidos que são recém-che-
gados ao círculo lulista. 

O tratamento, Sr. Presidente Tião Viana, que este 
Governo dispensa a essa figura digna, decente, que é 
o Ministro Aldo Rebelo, é torpe e baixo, sob qualquer 
ângulo de análise. Alguém altivo, como é altivo Aldo 
Rebelo – conheço Aldo Rebelo, sou seu amigo, seu 
adversário, seu admirador -, que poderia muito bem, 
a essa altura, ter explodido e criado problema políti-
co enorme para o Governo, alguém que demonstra a 
capacidade de sofrer tamanho percalço pessoal para 
se manter fiel a um projeto, esse alguém deveria ser 
prestigiado por um Governo que não reconhece a fi-
gura da lealdade, não reconhece a figura da parceria 
legítima, não conhece o respeito pelos companheiros. 
Estão fazendo com o Deputado e Ministro Aldo Rebe-
lo algo que para mim define o Governo do ponto de 
vista humano: daqui para frente eu não espero dessa 
gente mais nada! 

Está faltando agora mesmo entregarem para o 
Sr. José Dirceu a coordenação política e com toda a 
autonomia. Se ele quiser, pode restaurar até seus an-
tigos aliados que foram postos para fora do Governo 
sob acusações pesadas de corrupção, gente instalada 
no 4º andar do Palácio do Planalto. 

Não quero me intrometer na economia interna 
do Governo. Quero dizer apenas que é torturante ver 
alguém como Aldo Rebelo submetido a esse trans-
torno. 

Eu, sinceramente, me sinto de cabeça erguida 
em relação a esse brasileiro. Sempre fui adversário 
– e duro – do grande Deputado e hoje Ministro. Mas 
espero poder conservar, ao longo da minha vida pú-
blica inteira, o respeito familiar, pessoal, político que 
sempre mantive por ele e que ele sempre manteve por 
mim, mas espero poder conservar, ao longo de toda a 
minha vida pública, o respeito familiar, pessoal, político 
que sempre mantive por ele e que ele sempre man-
teve por mim, até porque o confronto comigo é claro: 
quem está de um lado que não é o meu está contra 
mim e eu enfrento.

O subterfúgio, a traição, a negaça, a tergiversação 
são as marcas de um Governo que não respeita seus 
companheiros, repito, companheiro que acompanhou 
Lula em três batalhas em que foram derrotados e que, 
na vitória, é tratado desse jeito. Alguém que nem de 
leve passa por sua cabeça a arte malsinada da fisio-
logia, que tem como dever ser probo, talvez por ser 
decente, ter palavra, ser fiel e ser leal, está pagando 
por tudo isso.

O PSDB se solidariza com o Ministro e Deputado. 
S. Exª é Ministro hoje; amanhã pode não ser. Eu já fui 
Ministro, não sei se volto um dia, não preciso voltar. O 
Senador Pedro Simon já foi Ministro, o Senador José 
Sarney já foi Presidente, talvez não seja mais. Tudo 
passa. Ex-Ministro amanhã, Aldo Rebelo, figura sem-
pre decente não merecia ser tratado por um Governo 
que é menos decente do que ele da maneira indigna, 
torpe e desqualificada como está sendo mostrado aos 
olhos da Nação brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Peço a V. Exª que insira nos Anais matéria que 

trago.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matérias referidas: 
Chávez diz que é vítima de terror dos EUA (Fo-

lha de S.Paulo)
Cúpula consolida discurso anti-EUA (manchete 

do Correio Braziliense)
Cúpula em Brasília (Mundo, Tema do Dia do Cor-

reio Braziliense)
A grande cartada (Correio Braziliense)
Brasil “importou guerra”, diz Confederação Isra-

elita (Folha de S.Paulo)
Cúpula das arábias (Folha de S.Paulo).
O balanço final da Cúpula (O Estado de 

S.Paulo)
Alto risco político (O Globo).
Democracia não coube no papel (Manchete de 

O País).
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
meu pronunciamento aqui é muito breve, não é de ad-
vogada de defesa de ninguém porque o meu discurso 
hoje é sobre um tema extremamente grave: o trabalho 
escravo em alguns Estados, como o meu Estado de 
Mato Grosso, onde ainda acontece.

Antes, porém, eu gostaria de dizer que o Minis-
tro Aldo Rebelo conta com o nosso maior respeito e 
com o maior respeito do Presidente da República, sim, 
tanto é que ele continua ministro. Ele é Ministro, hoje, 
do nosso governo, sim. E, portanto, permanecendo 
como ministro, ele merece a confiança do Presidente 
da República. Enquanto ele não sair, é essa a reali-
dade, é essa a verdade. Agora, realmente há muitas 
interlocuções, dificuldades e vontade de pessoas de 
complicar a situação.

Que falta coordenação política para o nosso go-
verno, falta; que existe essa dificuldade para o nosso 
governo, existe. Isso está a olhos vistos. Agora, de quem 
é a responsabilidade, de quem é a culpa, não me atrevo 
a dizer porque não sei. Não me atrevo a ventilar porque 
eu realmente não sei qual é o problema que está exis-
tindo, que dificulta essa articulação política do nosso 
governo. Mas que a dificuldade existe, existe.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Um instante, Sr. Senador, porque queria...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Era sobre 
o assunto, antes que V. Exª passasse para um outro. 
Apenas para parabenizá-la e elogiá-la pelo ato de co-
ragem de se mostrar aqui solidária a um homem pú-
blico correto, como é o Deputado Aldo Rebelo. Penso 
que ele está sendo vítima de um processo que não 
merece. E V. Exª, ao tomar essa atitude de vir à tri-
buna solidarizar-se com ele, mostra exatamente a 
grande Senadora que o Mato Grosso mandou aqui. 
Agora, só queria dar uma sugestão a V. Exª para que 
essa solidariedade se tornasse mais efetiva: que isso 
fosse transformado num documento para chegar ao 
Palácio e para ver que S. Exª aqui tem o apoio de V. 
Exª e do seu Partido de uma maneira mais concreta, 
para evitar o que ocorreu – e a imprensa transcreve 
hoje – de um Ministro de uma área que não tem nada 
a ver, pelo menos teoricamente, com coordenação 
política, simplesmente dizer que não dá mais, que S. 
Exª tem que sair, expondo um homem que tem um 
passado, tem uma história e uma tradição, que não 
merece passar por isso. De forma que aparteio V. Exª 
para parabenizá-la e dar como sugestão que efetive 
essa sua manifestação por meio de um documento e 
entregue ao Presidente Lula.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Sr. Senador.

Eu queria ainda, antes de falar do tema princi-
pal do nosso discurso de hoje, como eu já anunciei, a 
questão do trabalho escravo, dizer que a reunião que 
vem se realizando, terminando entre ontem e hoje, da 
Cúpula América do Sul-Países Árabes vai ser consi-
derada um acontecimento histórico no Brasil. Não te-
mos dúvida disso. Talvez não tenha tido a divulgação 
necessária, mas nunca, na história do Brasil, tivemos 
tantas delegações internacionais juntas, tantos Chefes 
de Estado juntos. E, se bem aproveitado esse encontro, 
com certeza teremos a possibilidade de uma redefi-
nição geográfica das forças econômicas no Planeta. 
Não tenho dúvida disso.

Fizemos um breve levantamento de quantas reu-
niões maiores de chefes de Estado existiram na história 
do Brasil, maiores e mais significativas que esta. Ne-
nhuma. A maior que tivemos foi no segundo mandado 
de Fernando Henrique Cardoso, com 10 chefes de es-
tado. Tivemos outras, que não vou citar aqui porque o 
tempo urge, mas todas bem menores. Essa foi a mais 
representativa. Eu diria que houve um certo problema 
em termos de divulgação e que há responsabilidade de 
ambas as partes, talvez do Governo, por não ter dado 
o briefing necessário para a imprensa brasileira, para a 
população brasileira antes do acontecimento, para que 
houvesse um melhor entendimento da questão.

E um segundo momento eu diria que a nossa 
imprensa conseguiu, mesmo chegando um pouco 
depois, durante o acontecimento, cobrir com a devida 
competência, como profissionais que são, evento de 
tamanha envergadura.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
concede um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Concedo um aparte ao Senador Ney Suas-
suna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nadora, primeiro gostaria de dizer a V. Exª que todo 
mundo sabe, e lamento que alguns não tenham reco-
nhecido isso, que a Cúpula foi um sucesso. A outra 
coisa era para me solidarizar com V. Exª pela lhanura, 
pela gentileza e pela justiça que V. Exª faz quando diz 
palavras de gratidão ao nosso Ministro Aldo Rebelo. 
Parabéns. V. Exª se revela como sempre foi aos nos-
sos olhos: uma dama digna de todo respeito e admi-
ração. Parabéns.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Muito obrigada, Senador. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me 
traz hoje, principalmente, à tribuna, o tema maior a ser 
discutido nesta tribuna, é um assunto muito triste para o 
nosso País: o trabalho escravo. Mesmo 117 anos após 
a Princesa Isabel ter assinado a abolição da escrava-
tura, seus índices continuam a nos envergonhar.
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A “senzala moderna” indica que 25 mil pessoas 
ainda trabalham em condições análogas às da escra-
vidão de tempos passados aqui no Brasil. 

Segundo o relatório “Uma Aliança Global Contra 
o Trabalho Forçado”, da OIT, Organização Internacio-
nal do Trabalho, lançado simultaneamente aqui em 
Brasília e em Genebra, na Suíça, os números, apesar 
de alarmantes, apontam para uma evolução histórica 
no combate ao trabalho escravo, indicando o Brasil 
como exemplo na sua erradicação, apesar de ainda 
existir, pois somos um exemplo, por esse relatório, da 
erradicação do trabalho escravo. Mas esse exemplo, 
realmente para se configurar para valer, deve acabar, 
extinguir, extirpar o trabalho escravo.

No Governo do Presidente Lula, ou seja, em 
nosso Governo, a divulgação da chamada “lista suja” 
(divulgação dos nomes de proprietários que utilizam 
esse tipo de mão-de-obra) inibiu enormemente essa 
prática e fez crescer, sensivelmente, o resgate de tra-
balhadores.

O Brasil, ao lado do Paquistão, foi o primeiro 
País a lançar um plano nacional para erradicação do 
trabalho escravo, que é um esforço conjunto de cerca 
de mais de 20 instituições.

Pretende o nosso Governo intensificar a divul-
gação da chamada “lista suja”, denunciando maus 
proprietários, esses verdadeiros sanguessugas da 
raça humana.

Mas, Srªs e Srs. Parlamentares, devo admitir que, 
apesar dos avanços, meu Estado, o Mato Grosso...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª dispõe de três minutos ainda.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – ... não vem se constituindo em melhor exemplo, 
sendo mesmo uma referência negativa para o restante 
do mundo, no que diz respeito ao trabalho escravo.

Mato Grosso está entre os campeões no ranking 
do trabalho escravo no Brasil há anos. O que nos ani-
mava, e muito, era a implacável presença do Grupo 
Móvel, que hoje diminuiu sua presença em nosso Es-
tado, a ponto de, segundo a Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), estarmos apenas com apenas 30% das 
denúncias atendidas.

Isso é muito grave para a população de meu Es-
tado. Eu diria que as equipes do Ministério do Trabalho 
estão tendo dificuldade, principalmente em momentos 
de pico das empreitadas e do aliciamento, durante o 
período da carpa do algodão, que é feita manualmen-
te, utilizando-se 10 mil homens, e o da cata de raízes 
para o plantio de soja, assim como no período que 
antecede as queimadas.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, o meu querido Es-
tado de Mato Grosso é apontado como o que mais 
desmata no Brasil. Em 2004, 40,8% de sua população 
esteve, em algum momento, envolvida em conflitos 
pela terra, segundo dados da Comissão Pastoral da 
Terra Nacional.

Lá, em Mato Grosso, trava-se uma verdadeira 
guerra no campo. Recentemente, foi flagrado, na região 
que abrange Altos do Xingu, Peixoto do Azevedo, Novo 
Mundo, o fazendeiro conhecido como Chapéu Preto 
com 136 trabalhadores em condições análogas a de 
escravos, que foi obrigado a pagar R$ 550 mil de multa 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, em ação promo-
vida pelo Ministério Público do Trabalho no Estado.

Uma agente da CPT/MT, irmã Leonora, residen-
te na região de Sinop, vive escondida por ameaças 
de morte motivadas pela sua atuação no combate ao 
trabalho escravo e na luta pela terra.

Sr. Presidente, como o meu está se esgotando, 
peço que o meu discurso seja registrado na íntegra, 
porque é muito grave a situação em Mato Grosso.

Infelizmente, o atual Governador de Mato Grosso, 
Blairo Maggi, foi tido como um dos dois maiores inimi-
gos da floresta. O outro é George Bush. A jornalista 
Tereza Cruvinel escreveu, com bastante ênfase, em 
sua coluna no jornal O Globo, que ele é o belzebu da 
destruição das matas, porque 50% do desmatamento 
da região amazônica, que é composta por nove Es-
tados, em 2004 – este é o dado colocado no jornal O 
Globo –, foi feito pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, é triste a situação do nosso Estado. En-
tretanto, muito mais triste é ser ainda um dos maiores 
do ranking da prática do trabalho escravo, apesar de 
todo o esforço do nosso Governo, do Governo do Pre-
sidente Lula. Realmente a situação melhorou muito, 
mas ainda há que melhorar.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTO DA SRA. SENADORA SERYS 
SLHESSARENKO.

Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,
O que me traz hoje aqui nesta tribuna é um as-

sunto triste para o nosso País – “o trabalho escravo” 
– que mesmo apos cento e dezessete anos após a 
princesa Isabel ter assinado a abolição da escravatu-
ra. seus índices continuam a nos envergonhar neste 
início de século.

A “Senzala Moderna” indica que 25 mil pessoas 
ainda trabalham em condições análogas às da escra-
vidão aqui no Brasil.

Segundo relatório” Uma Aliança Global Contra o 
Trabalho Forçado” da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), lançado simultaneamente aqui em Bra-
sília e em (Genebra na Suíça, os números apesar de 
alarmantes, apontam para uma evolução histórica no 
combate ao trabalho escravo, indicando o Brasil como 
exemplo na sua erradicação. No governo do Presidente 
Lula a divulgação da “Lista Suja” (divulgação dos no-
mes de proprietários que utilizam esse tipo de mão de 
obra) inibiu enormemente essa prática, e fez crescer, 
sensivelmente, o resgate de trabalhadores.

O Brasil, ao lado do Paquistão, foi o primeiro país 
a lançar um “Plano Nacional” para erradicação do tra-
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balho escravo, que é um esforço conjunto de cerca de 
20 instituições.

“Pretende o nosso Governo intensificar a divul-
gação da chamada “Lista Suja”, denunciando maus 
proprietários, esses verdadeiros sanguessugas da 
raça humana

Mas senhoras e senhores parlamentares, devo 
admitir que, apesar dos elogiáveis avanços, meu Esta-
do não vem se constituindo em melhor exemplo, sen-
do mesmo uma referência negativa para o restante do 
mundo, no que diz respeito ao trabalho escravo.

Mato Grosso está entre os campeões no ranking, 
do trabalho escravo no Brasil, há anos. O que nos ani-
mava e muito, era a implacável presença do Grupo 
Móvel, que infelizmente, e apontarei os prováveis mo-
tivos adiante, diminuiu sua presença no nosso estado, 
a ponto de, segundo a CPT, estarmos com apenas 30% 
das denúncias atendidas.

Isso é muito grave, na medida em que mascara a 
situação. apontando para uma ilusória diminuição do tra-
balho escravo em Mato Grosso, não  é bem assim.

As equipes do Ministério do Trabalho foram dei-
xando de efetuar suas importantes ações em Mato 
Grosso, principalmente em momentos de pico das 
empreitadas e do aliciamento: principalmente durante 
o período da “carpa do algodão” (que pela estimativa 
utiliza 10 mil homens no período), que é feita manual-
mente e no da cata de raízes para o plantio de soja, 
assim como no período que antecede as queimadas. 
Lógico que essa simples ação e nesses períodos te-
riam revelado números expressivos da desumanização 
em meu estado.

Ora Senhoras e Senhores Senadores, meu que-
rido Estado de Mato Grosso é apontado como o que 
mais desmata no Brasil, e 40,8% de sua população es-
teve, em algum momento, envolvida em conflitos pela 
terra em 2004, segundo dados da Comissão Pastoral 
da Terra Nacional.

Lá em Mato Grosso trava-se uma verdadeira 
guerra no campo. Recentemente foi flagrado, na região 
que abrange Altos do Xingu, Peixoto do Azevedo, Novo 
Mundo, o fazendeiro conhecido como “Chapéu Preto” 
com 136 trabalhadores em condições análogas a de 
escravos, que foi obrigado a pagar 550 mil reais de 
multa ao Fundo de Amparo ao Trabalhador em ação 
promovida pelo Ministério Público do Trabalho do Es-
tado. Uma agente da CPT/MT, irmã Leonora, residen-
te na região de Sinop. vive escondida por ameaças 
de morte motivada pela sua atuação no combate ao 
trabalho escravo e luta pela terra. O Sr. Nero Romeu, 
testemunha de crime de trabalho escravo na proprie-
dade do fazendeiro conhecido por “Chapéu Preto”, foi 
assassinado em circunstancias até hoje não esclare-
cidas e altamente suspeitas.

Outra região conflitiva no Estado é o Baixo Ara-
guaia, região subdesenvolvida do Estado que se lo-
caliza há aproximadamente 1000 km da Capital e que 
historicamente foi explorada e aberta por alguns, às 

custas da mão de obra escrava como já denunciado 
por Dom Pedro Casaldaliga, desde 1972.

Medidas deverão ser tomadas pois até mesmo o 
Plano Nacional para Erradicação ao Trabalho Escravo, 
que previa a constituição de 12 equipes permanentes 
do Grupo Móvel, sendo duas dedicadas ao meu Es-
tado, não ocorreu dessa forma. É necessário que se 
efetive, bem como a implementação de medidas es-
senciais, tais como:

1 – Aprovação da PEC do confisco das terras 
de escravistas, em trâmite há mais de 10 anos nesta 
casa.

2 – Definição da competência Federal para julgar 
os crimes de trabalho e es cravo;

3 – Efetivação de Sanções econômicas aos es-
cravistas, vedando–lhes financiamentos seja na rede 
pública quanto na rede privada:

4 – Condições logísticas ao Grupo Móvel garan-
tido recursos para suas ações e deslocamentos;

Mas como eu apontei no início do meu discurso, 
as causas são conhecidas e os motivos identificáveis. 
Em Mato Grosso a força econômica do agronegócio 
(importante para a economia nacional) foi reforçada pela 
força política, tendo a frente comandando, o governador-
plantador. Não dá mais para não apontar essas causas 
e a sua motivação. Sou do Partido dos Trabalhadores 
e não posso deixar de denunciar: a causa é o lucro a 
qualquer preço para alguns e o motivo é a superação, 
a cada estatística, do superávit comercial. Temos que 
com urgência, rever estes conceitos.

Finalizando, corre um boato lá em Mato Grosso 
da existência de um acordo para limitar a atuação do 
Grupo Móvel, o que deve ser apurado. Eu entendo 
que não deveria existir suspeitas, nenhuma, sobre a 
importância dessa força tarefa. Sim, é isto que se co-
menta lá no meu estado, nos sindicatos e entidades 
civis. Dizem até mesmo que o governador teria afirma-
do que nenhum grupo móvel de fiscalização entraria 
em suas fazendas, que em sendo verdade, realmente 
fica difícil.

Portanto que fique muito claro: combater o tra-
balho escravo é tarefa da raça humana e cabe a nós 
brasileiras e brasileiros erradicarmos de vez esta ver-
gonhosa prática em todo território nacional, punindo 
os culpados, fiscalizando implacavelmente.

Somente a atuação firme e decisiva do Estado 
brasileiro trará a necessária proteção aos mais fracos 
sendo que, a sua omissão, é desde já fazer, claramen-
te, a opção pela “lei dos mais fortes”, desequilibrando 
esta relação.

Senadora Serys Slhessarenko PT/MT. – Em 12 
de maio de 2005.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Antero Paes 
de Barros.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge pela or-
dem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever como 
Líder, após o Senador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª terá a palavra após o Senador Antero Paes 
de Barros.

Com a palavra o Senador Antero Paes de Barros, 
que dispõe de dez minutos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, trago hoje à 
tribuna um assunto que considero dos mais graves e 
talvez a mais séria “pisada na bola” do Governo Luiz 
Inácio Lula da Silva.

O Governo Lula vem demonstrando inesgotável 
capacidade de criar confusão e de gerar situações que 
desgastam a sua própria imagem e arranham o pres-
tígio do Presidente da República e de seus Ministros. 
Não há uma semana em que não surjam na mídia no-
tícias que ridicularizam os administradores petistas ou 
expõem publicamente sua fragilidade administrativa e 
sua incompetência.

Em geral, é o Presidente Lula, com suas frases e 
seu raciocínio exótico, que provoca reações e espanta 
a sociedade. Quando Lula falha ou se cala, há sempre 
algum Ministro ávido em contribuir para manter o Go-
verno na berlinda – no mau sentido, naturalmente.

Na semana retrasada, o Governo instalou enorme 
polêmica nacional, ao divulgar a cartilha de expressões 
politicamente corretas. Choveram críticas de todos os 
lados. Intelectuais, acadêmicos, políticos, estudantes, 
enfim, todos acharam absurda a preocupação do Go-
verno com o tema. A cartilha, grande contribuição de 
Nilmário Miranda para a história brasileira, foi recolhida 
para revisão, e não se falou mais no assunto.

Na semana passada, Sr. Presidente, para ser 
exato, na sexta-feira passada, quando a crise do politi-
camente correto parecia estar esquecida, o jornal Cor-
reio Braziliense trouxe uma reportagem informando 
que o Juiz da Vara da Infância e da Juventude do Dis-
trito Federal pediu ao Ministério Público Federal uma 
investigação sobre a possibilidade de o Ministério do 
Trabalho estar estimulando a prostituição. É isso mes-
mo. O Ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, que já foi 
responsabilizado por maus tratos aos anciões quando 
ordenou um recadastramento de todos os aposenta-
dos do Brasil, agora estaria estimulando jovens a se 
prostituir. Como? Ao definir, no site do Ministério do 
Trabalho – pasmem, Senadores e Senadoras! –, na 
Classificação Brasileira de Ocupações, com riqueza de 
detalhes nunca vista, o serviço das e dos profissionais 
do sexo. São tantas as explicações e informações so-
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bre o trabalho das prostitutas e dos prostitutos, que a 
Classificação Brasileira de Ocupações estaria incen-
tivando homens e mulheres a ingressar na profissão 
considerada das mais antigas do mundo.

Está lá no site do Ministério do Trabalho:

Profissionais do Sexo
Competências pessoais
1 Demonstrar capacidade de persua-

são
2 Demonstrar capacidade de expressão 

gestual
3 Demonstrar capacidade de realizar 

fantasias eróticas
4 Agir com honestidade
5 Demonstrar paciência
6 Planejar o futuro
7 Prestar solidariedade aos companhei-

ros
(...)
14 Respeitar código de não cortejar com-

panheiros de colegas de trabalho...

Está no site do Ministério do Trabalho, Sr. Pre-
sidente.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Antero Paes de Barros, permite-me um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – 
MT) – Vou conceder o aparte a V. Exª. Apenas quero 
ler mais dois detalhes do site. Repito: estou retirando 
isso do site do Ministério do Trabalho:

Recursos do trabalho.

Acessórios:
agenda, álcool [não sei se é para embe-

bedar o cliente; não sei o que é isso], cartões 
de visita, celular, documentos de identificação, 
gel lubrificante à base de água, guarda-roupa 
de batalha, lenços umedecidos, maquiagem, 
papel higiênico e preservativos masculino e 
feminino.

Isso está no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que ainda traz a definição de profissional 
do sexo:

Garota de programa, garoto de progra-
ma, meretriz, messalina, michê, mulher da 
vida [...]

Há também uma descrição sumária:

Batalham programas sexuais em locais 
privados, vias públicas e garimpos; atendem 
e acompanham clientes, homens e mulheres, 
de orientações sexuais diversas; administram 

orçamentos individuais e familiares; promovem 
a organização da categoria [...]

Além disso, lê-se:

Condições gerais para exercício da pro-
fissão: trabalham por conta própria na rua, em 
bares, boates, hotéis, portos, rodovias e em 
garimpos; atuam em ambientes a céu aberto, 
fechados e em veículos e horários irregulares. 
No exercício de algumas atividades, podem es-
tar expostas à inalação de gás de veículos.

Vejam bem: “atuam em ambientes a céu aberto, 
fechados e em veículos e horários irregulares”. Assim, 
o site do MTE está orientando a atuar em ambientes 
a céu aberto, fechados e em veículos e horários irre-
gulares. Tudo isso está descrito no site do MTE como 
área de atuação.

O Ministério Público precisa agir com relação a 
esse assunto, que é grave. Está certo que o Programa 
Primeiro Emprego, de Lula, falhou. Mas não é esse o 
primeiro emprego que queremos para os nossos filhos, 
netos e netas. O Governo deve ter mais responsabili-
dade com a sociedade brasileira.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Arthur 
Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Antero Paes de Barros, estou diante de duas hipóteses 
– digo isso a V. Exª, um dos meus mais próximos com-
panheiros e amigos nesta Casa. Uma das possibilidades 
descarto liminarmente, que é a de não acreditar que 
V. Exª está lendo esse pronunciamento. Afasto essa 
hipótese, porque tenho confiança plena em V. Exª. A 
segunda é uma exclamação, um desabafo: essa gente 
perdeu completamente o juízo, o controle, o auto-res-
peito e desrespeita as mulheres, as jovens e os jovens 
brasileiros por meio de um programa desse jaez. V. Exª 
poderia pensar em convocar o Sr. Ministro a compa-
recer a esta Casa, a fim de dar mais detalhes desse 
fato escabroso que está sendo relatado por V. Exª. Não 
consigo mais me surpreender com o que esse Governo 
faz. É o tratamento desleal ao Sr. Ministro Aldo Rebelo, 
é o desrespeito às mulheres e aos jovens brasileiros. 
Não consigo mais me surpreender. Parabéns a V. Exª 
pela coragem com que aborda tema tão delicado e 
doloroso aos olhos da Nação brasileira.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Desculpe-me, 
Senador, eu não pretendia falar, mas imaginava que 
V. Exª estava lendo um relatório policial de uma inves-
tigação sobre a exploração do lenocínio. Os relatórios 
explicam assim no que tange a esse crime, a fim de 
condenar aquele que explora esse tipo de ação. Mas, 
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no caso, parece que se trata de uma orientação. Estou 
aqui abismado e creio que é a pior agressão que uma 
mulher pode sofrer. Então, fico acabrunhado até de 
perguntar a que se refere esse documento ou qual o 
seu objetivo. Será que, no fim, há um pedido de perdão 
a Deus? Não sei. Provavelmente, o final dele deve ser 
um pedido de perdão a Deus.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Eles resolveram incluir isso tudo no Códi-
go Brasileiro de Ocupações. Enquanto o Senado da 
República e a própria propaganda do Governo falam 
para se combater o turismo sexual, eles mandam aqui 
tratar bem o turista.

Eles mandam aqui “começar cedo”. Como a maio-
ridade se adquire aos 18 anos, é evidente que “come-
çar cedo” significa começar aos 18 anos. Não dá para 
aceitar o Governo brasileiro tratando dessa forma o 
assunto.

Na sexta-feira, quando viajei para Cuiabá, li essa 
matéria no Correio Braziliense e também procurei 
não acreditar. Chegando a Cuiabá, liguei para o meu 
chefe de gabinete e falei: “Entre no site do Ministério 
do Trabalho e copie o texto, porque eles vão tirá-lo do 
ar”. Cinco minutos depois, recebi a ligação do meu 
chefe de gabinete: “V. Exª estava certo. Não está no 
ar”. Pensei que, pelo menos, o Governo havia refletido 
e tirado aquele texto do ar.

Apenas resolvi fazer este pronunciamento porque 
eles retornaram com o site no ar. Esses dados do site 
do Ministério do Trabalho eu copiei ontem. Na maté-
ria do Correio Braziliense, há uma entrevista de um 
dos bispos da CNBB – aquele mesmo que disse que o 
Presidente não era católico e era caótico – no sentido 
de que essa é uma agressão à família.

Não dá para aceitar isso! Já vi muita coisa na po-
lítica, Sr. Presidente. Já vi, neste País, governos acusa-
dos e até destituídos por corrupção, governos acusa-
dos por tortura a presos políticos, governos acusados 
de desvios diversos. Mas é a primeira vez que temos 
um governo trapalhão, que pode ser processado por 
cafetinagem. Era o que faltava ao Brasil: um governo 
cafetão! É o que é o Governo do Lula.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Na prorrogação da Hora do Expediente, concedo a 
palavra ao Senador José Jorge, pela Liderança da Mi-
noria; a seguir, à Senadora Heloísa Helena, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela Liderança 
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Tião Viana; Srªs e Srs. Senadores, nesta se-
mana, aqui em Brasília, houve o encontro de cúpula 
entre os países árabes e os países da América do 
Sul. Esse encontro, a meu ver, foi mais uma tentativa 

frustrada do Governo brasileiro, do Governo do Presi-
dente Lula, do Ministério de Relações Exteriores, de 
mostrar uma liderança na América Latina ou no mundo 
que, na realidade, deve ser construída com muito mais 
ponderação e tranqüilidade, diferentemente do modo 
como tem sido feito pelo Governo brasileiro.

O resultado desse encontro com os países ára-
bes, a meu ver, deixou muito a desejar para o Brasil, 
que inclusive não conseguiu inserir, no documento fi-
nal, a palavra “democracia”, que era talvez a mais im-
portante palavra a ser nele colocada, porque temos e 
tivemos, durante muitos anos, problemas de democra-
cia na América Latina, na América do Sul, bem como 
há nos países árabes. Então, a luta pela democracia é 
fundamental tanto nos países árabes como nos países 
da América Latina.

Nada se disse em relação aos direitos da mulher, 
algo fundamental nos países árabes. Na verdade, en-
tão, foi um encontro que serviu apenas para que os 
países árabes pudessem expor seus pontos de vista 
sobre alguns problemas internacionais, deixando o 
Brasil, de certa maneira, a ver navios, sem colocar 
aquelas posições históricas da diplomacia brasileira 
– algumas delas estão sendo agora deixadas no lixo 
da história, pela forma atribulada como a política ex-
terna brasileira está sendo feita.

No entanto, como tudo que tem um lado ruim tem 
um lado bom, Senador Mão Santa, o que aconteceu foi 
que, como o Presidente Lula até agora não conseguiu 
se posicionar sobre a questão da refinaria de petróleo a 
ser construída na região Nordeste, o Presidente Hugo 
Chávez fez uma declaração, que passo a ler:

Já temos todos os estudos feitos, já temos tam-
bém uma primeira parte do capital para construir a 
refinaria. Para nós, é importante que seja em Pernam-
buco, porque traríamos petróleo pesado do Orinoco, 
via Atlântico, direto para Pernambuco, para refinar e 
abastecer boa parte do mercado do Nordeste brasi-
leiro. Esse seria o primeiro projeto para dar início à 
Petrosul.

Sr. Presidente, nós, de Pernambuco, há muito 
tempo, há mais de 20 anos, temos esse projeto de 
construir uma refinaria de petróleo no Porto de Suape, 
cujas instalações estão em processo bastante avança-
do. Sabemos que agora, com a abertura do mercado 
de petróleo, essa é uma decisão privada, não é uma 
decisão unicamente governamental, inclusive porque 
a Petrobras tem muita dificuldade – já tinha antes e 
tem ainda mais agora, no Governo Lula – em decidir 
o local dessa refinaria.

O Governo de Pernambuco, sob a liderança do 
Governador Jarbas Vasconcelos, há cerca de dois anos, 
vem trabalhando junto com a PDVSA, a empresa de 
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petróleo da Venezuela, para que possamos ter em Per-
nambuco uma refinaria de petróleo que vai trabalhar 
com petróleo da PDVSA, vindo da Venezuela, e com o 
petróleo brasileiro, vindo de outros locais de produção. 
É muito importante a construção dessa refinaria.

O Presidente Hugo Chávez veio aqui exatamente 
para anunciar aquilo que o Presidente Lula poderia ter 
feito: a construção da refinaria de petróleo no Brasil, par-
ticularmente em Pernambuco, de comum acordo entre 
a PDVSA, outros grupos privados e a Petrobras.

Essa é uma notícia que eu gostaria de repercutir 
no Congresso. O nome da refinaria será Abreu e Lima. 
General Abreu e Lima foi um pernambucano que traba-
lhou junto com Simon Bolívar pela independência não 
só da Venezuela, como de outros países da América 
Latina. A refinaria deverá contar com um investimento 
de US$2 bilhões e gerar muitos empregos durante a 
sua construção. 

Para nós, pernambucanos, se tivemos a frustra-
ção desse encontro, que não produziu nada de melhor 
para o Brasil, temos, pelo menos, essa notícia posi-
tiva de que a refinaria de petróleo, que vai ser cons-
truída pela PDVSA, será construída no Nordeste, em 
Pernambuco.

Muito obrigado.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 

José Jorge, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o 

aparte ao Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Peço o 

aparte apenas para dizer que, como cearense, bata-
lhamos por essa refinaria. É importante que ela venha 
para o Nordeste e que ela aconteça. Apenas lamenta-
mos que seja o Presidente da Venezuela a escolher o 
local. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Também penso 
que essa informação deveria ter sido anunciada pelo 
Presidente Lula, mas temos que reconhecer que, no 
momento, pela abertura do mercado de petróleo, a 
idéia é a de que as refinarias devam ter uma maioria 
de capital privado. A Petrobras deveria entrar minori-
tariamente nos locais onde fosse viável, onde tivesse 
outros parceiros. 

Essa é uma grande notícia, o que não significa 
que outras refinarias não possam ser construídas por 
outros grupos privados em outros Estados, como Ce-
ará, Sergipe, Paraíba. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Na prorrogação da Hora do Expediente, concedo a 
palavra ao Senador Nezinho Alencar, do PSB de To-
cantins, por cinco minutos, nos termos do art. 158, § 
2º, do Regimento Interno.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
esta oportunidade para fazer uma comunicação à Casa 
referente a ofício datado de hoje, de autoria do Senador 
Heráclito Fortes, Presidente da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, dirigido ao Exmo. Sr. Deputado José 
Dirceu de Oliveira e Silva, Ministro-Chefe da Casa Ci-
vil da Presidência da República, de cujos termos não 
farei a leitura para não tomar mais tempo.

O referido ofício tem por objetivo convocar S. Exª 
a comparecer a uma audiência pública na Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, em 
data a ser posteriormente marcada, nos termos da 
Constituição e do Regimento Interno, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre a transferência da Infraero de 
empresa pública para empresa de economia mista, 
conforme requerimento de minha autoria.

O meu pedido de uso da palavra pela ordem 
teve apenas esse objetivo. Grato pela permissão de 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Nezinho Alencar por 
cinco minutos.

O SR. NEZINHO ALENCAR (Bloco/PSB – TO. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno a 
esta tribuna para abordar tema que se revela importan-
te no contexto da economia nacional, considerando as 
iniciativas do atual Governo para ampliar significativa-
mente as relações comerciais do País, como a Cúpula 
América do Sul-Países Árabes.

Trato da produção de soja, uma commodity que, 
mesmo “sem notícias fundamentais”, como se expressa 
o pessoal especializado ao se referir aos motivos das 
oscilações do mercado futuro, mantém sempre sua 
trajetória de alta nas bolsas internacionais, chegando 
mesmo a ser negociada como moeda à parte quando 
as variações percentuais da própria bolsa de futuros 
deixa de ser atraente.

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor 
mundial de soja. Na safra do ano passado, foram co-
lhidas quase 50 milhões de toneladas em mais de 21 
milhões de hectares. Esses números mostram que, se 
se mantiver a alta produtividade e os seguidos aumen-
tos da área plantada, em poucos anos ultrapassaremos 
os Estados Unidos em volume de produção. A prova 
disso é que já se estima para este ano uma safra re-
corde de mais de 66 milhões de toneladas.
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O peso da sojicultura na economia brasileira é 
significativo, haja vista que ela representa 32% de toda 
a agropecuária nacional, que, por seu turno, é respon-
sável por quase um terço do PIB brasileiro. Ressalte-se 
ainda que ela é o carro-chefe das exportações do País, 
colaborando com o equilíbrio da balança comercial.

Somente com as exportações de grãos, devem 
entrar no País, este ano, cerca de US$12 bilhões, o que 
nos força a reconhecer, portanto, que os progressos 
obtidos no setor são decisivos para garantir a estabi-
lidade monetária, tão perseguida pelos comandantes 
da economia brasileira. 

A soja ingressou no País pelos Estados do Sul, 
Sr. Presidente, onde o clima temperado favorecia seu 
cultivo, vindo a se consolidar e ganhar importância no 
Centro-Oeste, graças às novas espécies de sementes 
e aos avanços das técnicas de plantio. Desde a década 
de 90, a região assumiu a primazia na produção de 
soja no País e responde atualmente por quase 50% do 
volume produzido, apresentando ainda os mais altos 
índices de produtividade, que aumentam, ano a ano, 
a área ocupada pelo plantio da leguminosa.

Apoiados em vultosos investimentos em tecnolo-
gia e voltados, desde a origem, para o mercado expor-
tador, os Estados daquela região vêm demonstrando 
que o agronegócio brasileiro, especialmente o de soja, 
será o responsável por levar o País a uma posição de 
maior destaque no cenário econômico mundial. 

Sr. Presidente, é de se observar, contudo, que o 
constante progresso da agricultura depende, não se 
pode negar, da exploração de novas fronteiras agríco-
las. Por tal razão, o plantio da soja vem avançando em 
direção às regiões Norte e Nordeste do País.

Creio ser oportuno, pois, apresentar os dados 
relativos ao meu Estado do Tocantins, onde a produ-
ção do grão cresce de maneira veloz e consistente, 
fazendo-nos crer que se repetirá ali o sucesso alcan-
çado no Centro-Oeste.

O Tocantins ocupa uma posição ainda discreta no 
ranking dos produtores de soja. Na safra 2003/2004, 
produziu pouco mais de 600 mil toneladas, ocupan-
do cerca de 243 mil hectares. No entanto, essa cifra 
representa, em relação à safra anterior, o aumento 
de volume produzido de mais de 60%. Em termos de 
área plantada, esse acréscimo foi de quase 65% e, 
ao observarmos os últimos cinco anos, veremos que 
o crescimento acumulado da produção foi de 343% e 
o de área plantada, de 331%.

São números que impressionam, especialmente 
quando se nota que a elevação da produção foi acom-
panhada por expressivo ganho de produtividade. Essa 
operosidade alcançada pelo sojicultor tocantinense 
esbarra em quase 2.500 quilograma/hectare, fican-

do bem acima da média nacional e, praticamente, se 
igualando à dos Estados do Centro-Oeste.

Para os próximos dois anos, já prevê a Conab 
que a produção chegue a 1 milhão de toneladas, ou 
seja, outros 65% de aumento no período. Não deve-
mos deixar de mencionar, ainda, que o aumento de 
área plantada está-se dando, muitas vezes, em ter-
renos já desmatados, onde antes se tinha praticado 
outra atividade agropecuária sem dano, portanto, ao 
meio ambiente.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa informa que o tempo de V. Exª está esgo-
tado, mas ainda lhe concede um minuto a fim de que 
conclua.

O SR. NEZINHO ALENCAR (PSB – TO) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Assim, se mantidas as previsões de demanda 
interna e externa, tenho certeza de que as boas con-
dições do clima, solo e água de que dispõe o nosso 
Estado irão garantir seguidos saltos de produção e de 
produtividade.

A sojicultura reserva, não há dúvida, um futuro 
promissor para o Tocantins. A análise fria dos números 
e a esperança de quem conhece o povo e a história 
tocantinense o atestam.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma por 

permuta com a Senadora Heloísa Helena. Em seguida, 
falará a Senadora Heloísa Helena.

Senador Romeu Tuma, V. Exª dispõe de cinco 
minutos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela Liderança 
do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de 
prestar hoje uma homenagem ao Dia da Enfermeira. 
Por decreto de 10 de agosto de 1938, o então Presi-
dente da República, Getúlio Vargas, institui o Dia do 
Enfermeiro, a ser celebrado em 12 de maio, devendo, 
nessa data, serem prestadas homenagens especiais 
à memória de Ana Nery em todos os hospitais e esco-
las de enfermagem do País, e nós o fazemos hoje no 
Senado. Ana Nery foi a primeira enfermeira brasileira, 
nascida em Vila de Cachoeira de Paraguaçu (BA), em 
13 de dezembro de 1814.

Portanto, fica registrada, Sr. Presidente, nossa 
homenagem ao Dia do Enfermeiro. E V. Exª já me in-
formou que tomou o zelo de cumprimentar a todos por 
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escrito. V. Exª, como médico, sabe o que representa 
e qual é o papel da enfermeira ou do enfermeiro nos 
trabalhos de atos médicos.

Aproveito, ainda, esses poucos minutos para 
trazer uma notícia, Senador Heráclito Fortes, que me 
assustou um pouco outro dia. É a de que o MST ensi-
nou o PCC a fazer protesto. Há um desmentido. Mas 
toda a matéria se refere a gravações a respeito de 
conversa de membro do MST com o PCC, orientan-
do a organização de um movimento de protesto junto 
às cadeias públicas. Isso foi realizado no dia 8. Não 
acuso o MST, mas alguns elementos do movimento 
podem estar trazendo sua estrutura de formação, Se-
nador José Agripino, para fora, para outros setores da 
sociedade civil, o que, sem dúvida, no futuro, poderá 
acarretar fatos lamentáveis, e isso nos traz uma gran-
de preocupação.

Conhecemos um pouco dessa história, Senador 
Mão Santa, em que vários elementos, os quais à épo-
ca achavam que deviam conquistar o poder pela força, 
pelas armas, presos com marginais comuns, acabavam 
ensinando a esses marginais ações organizadas que 
aprenderam no exterior para sua ação de militância, 
e com isso confundiam as autoridades, que não eram 
capazes de identificar os autores de determinados tipos 
de crimes, como seqüestro, assalto a bancos e outros. 
Isso trouxe uma organização criminosa que hoje vin-
ga no Rio de Janeiro, onde a promiscuidade foi maior. 
Em investigações realizadas por alguns setores da 
Polícia, foram encontrados documentos politicamente 
bem redigidos, mas para o crime comum. E foi cres-
cendo, assim, essa organização criminosa, vinculada 
a alguns setores mais preparados, como aqueles que 
saem das Forças Armadas e às vezes são cooptados 
por essas organizações.

Sei que o eminente Juiz Secretário do Setor Pe-
nitenciário de São Paulo pediu abertura de inquérito e 
ao Ministério Público para investigar. Com certeza, não 
acuso o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas 
é preciso ter cautela na fiscalização, a fim de que ele-
mentos seus não tragam ensinamentos para fora, pois 
quando se fala em marcha, passeata ou caminhada, 
cada um tem um significado no Português, e o termo 
“marcha” atualmente utilizado é mesmo utilizado por 
uma organização paramilitar de comportamento.

O Sr. Almeida Lima (PSDB – SE) – Senador 
Romeu Tuma, V. Exª me concede um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não, 
Senador Almeida Lima.

O Sr. Almeida Lima (PSDB – SE) – Desejo ape-
nas me congratular com o pronunciamento de V. Exª e 
dizer que para mim foi muito estranho o comportamento 
retratado pela revista Veja em sua última edição, de 

apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a 
presos comuns, a movimentos de presos comuns. E 
o que mais estranhei até o presente momento é que 
não tomei conhecimento de qualquer desmentido ou 
explicação por parte dos dirigentes do MST em rela-
ção à matéria. O fato é realmente muito grave. Ratifico 
minha estranheza, congratulando-me com o pronun-
ciamento de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agradeço 
a V. Exª.

Minha preocupação é no sentido de que esses 
movimentos sociais não se desvirtuem e tragam con-
seqüências graves para o País e para o próprio mo-
vimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpas 
por abusar do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Romeu Tuma, a Mesa se congratula com V. 
Exª na justa homenagem que presta ao Dia Nacional 
do Enfermeiro, entendendo que esses profissionais 
da saúde pública brasileira enfrentam, dia e noite, os 
cantos da dor e do sofrimento humano nas unidades 
de saúde do Brasil, e compõem um elemento essen-
cial no tratamento clínico de doentes e de doenças que 
afetam a sociedade. É justa a homenagem do Senado 
Federal e de V. Exª aos enfermeiros do Brasil.

Com a palavra a Senadora Heloísa Helena, por 
cinco minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sendo hoje o 
Dia do Enfermeiro, – deveria ser Dia da Enfermeira, pois 
somos em maioria enfermeiras – eu faria uma homena-
gem, mas como o Senador Romeu Tuma e V. Exª já a 
fizeram, apoiados com certeza por todos os Senadores 
da Casa, deixarei para fazê-la novamente na segunda-
feira, até porque haverá uma atividade específica da 
Associação Brasileira de Enfermagem e do Sindicato 
dos Enfermeiros na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, ao ouvir o pronunciamento e o 
protesto absolutamente correto do Senador Antero 
Paes de Barros, eu não poderia, como mulher, deixar 
de compartilhar do protesto feito por S. Exª. Sabem 
todos que não sou movida por qualquer moralismo 
farisaico em relação ao tema. Sei o quanto o tema 
da prostituição é precioso para a cultura infame dos 
homens. Sei, inclusive, que muitos homens mantêm 
seus casamentos de mentira e de fachada à custa das 
amantes de luxo, das amantes ou dos profissionais de 
sexo. Não se trata disso. 

Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
não poderia deixar de fazer meu protesto veemente 
contra o Ministério do Trabalho e Emprego. Tenho sido 
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informada, através de correspondências pela internet, 
sobre o fato, vi no Correio Braziliense, mas quando 
acessei a página, lá não mais se encontrava. Imaginei 
que, ao ser provocado pelo Juiz da Infância e da Ado-
lescência, o Ministério tivesse retirado definitivamen-
te de seu site o tema. No entanto, para surpresa de 
todos nós – não exatamente para surpresa, mas para 
indignação de todos nós –, esse tema volta à inter-
net. O pior é que o Ministério do Trabalho e Emprego, 
além da utilização da linguagem mais chula com que 
se refere a muitas mulheres pobres, que muitas vezes 
vendem o corpo por um prato de comida, estimula, com 
detalhes sórdidos, a velha afirmação de que o único 
destino para as meninas pobres deste País tem que 
ser a prostituição. Então, quero aqui compartilhar a 
veemência do Senador e sei que também do protesto 
e indignação de todas as pessoas de bem, de paz de 
nosso País em relação a um tema como esse.

Sr. Presidente, não posso também deixar de re-
gistrar meu protesto em relação ao veto do Presidente 
da República ao aumento dos servidores do Legisla-
tivo e do Tribunal de Contas da União. É evidente que 
não cabe a demagogia de que aos outros servidores 
do Executivo foi dado apenas um aumento de 0,01%. 
Se o Executivo tivesse um pouco mais de vergonha 
na cara teria não apenas aumentado de forma digna 
o salário dos servidores públicos do Executivo, mas 
também se comportado nesta Casa e na Câmara dos 
Deputados com a clareza necessária de quem quer 
fazer o enfrentamento das boas idéias. O Governo 
não poderia agir aqui na Casa de forma cínica e dissi-
mulada, aprovando a matéria e permitindo que fosse 
vetada pelo Executivo.

Portanto, fica aqui o meu protesto, mas de uma 
forma muito especial, Sr. Presidente, em relação à in-
fâmia patrocinada pelo Ministério do Trabalho ao utili-
zar-se de linguagem chula e vexatória para referir-se 
a mulheres que, muitas vezes, são obrigadas a vender 
o corpo por um prato de comida para alimentar os fi-
lhos. O Ministério do Trabalho se dirigiu a elas usando 
uma linguagem vulgar, além de detalhar sordidamen-
te, quase a estimular as meninas pobres deste País 
a se prostituírem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Se-
cretário, Senador Efraim Morais.

São lidos os seguintes:

Ofício SF/GSHH nº 89/05

Brasília, DF, 12 de maio de 2005

Senhor Presidente,
Temos a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que, de acordo com o disposto no art. 65, do Regimento 
Interno, a Bancada do Partido Socialismo e Liberdade 

(P-SOL) indica a Senadora Heloísa Heloísa Helena 
(P-SOL/AL) para o cargo de Líder da Bancada, bem 
como o Senador Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL/AC) 
para o de Vice-Líder.

Atenciosamente, – Senadora Heloisa Helena 
–Senador Geraldo Mesquita.

Ofício GLPMDB nº 194/2005

Brasília, 12 de maio de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência que o Senador Valdir Raupp, deixará de integrar 
a Vice-Liderança da Maioria, e passará a integrar a 
Vice-Liderança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador  Efraim Morais.

É lido o seguinte:

Ofício nº 283/2005 – GLDBAG

Brasília, 12 de maio de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Nezi-

nho Alencar para integrar, na qualidade de Titular, a 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, em 
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2005

Requer a realização de Sessão Solene 
Especial vara comemorar o centenário do 
nascimento do escritor Érico Veríssimo.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
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Com fundamento no disposto no Art. 154, inciso 
III, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a realização, em 15 de dezembro de 
2005 ou em outra data a ser marcada oportunamente, 
de Sessão Solene Especial para comemorar o cente-
nário do nascimento do escritor Érico Verissimo.

Justificação

Érico Veríssimo nasceu em 17-12-1905 e, no ano 
de 2005, faria 100 anos. Entretanto, o ilustre escritor 
gaúcho faleceu em 1975.

Natural de Cruz Alta – RS. Escritor de estilo sim-
ples, excelente contador de histórias, uma das grandes 
expressões da modema ficção brasileira.

Estudou em Porto Alegre, no Colégio Cruzeiro 
do Sul. Voltou depois para sua cidade natal, onde tra-
balhou num banco. Depois, tornou-se sócio de uma 
farmácia. Ali, entre remédios e o namoro com Mafalda 
Halfen Volpe, que iria desposar em 1931 e com quem 
teve dois filhos, Clarissa e Luís Fernando – o conhe-
cido cronista de diversas publicações nacionais – de-
dicava as horas vagas à leitura, principalmente Ibsen, 
Shakespeare, George Bernard Shaw, Oscar Wilde e 
Machado de Assis, que muito influenciaram sua for-
mação literária. Foi o primeiro a traduzir os clássicos 
escritores norte-americanos para o português.

Na sua maneira cinematográfica de apresentar 
as histórias, Érico Veríssimo ampliou o romance, focali-
zando o homem contemporâneo divorciado da religião, 
na busca de uma solução nem sempre otimista.

Filho de família tradicional, exerceu várias ativi-
dades profissionais: foi ajudante de comércio, bancá-
rio, balconista de farmácia, jornalista (sócio fundador 
número 1 da Associação Rio-grandense de Impren-
sa), tradutor na tradicional editora Globo e ilustrador 
na imprensa gaúcha. Viveu nos Estados Unidos, onde 
foi professor de Literatura Brasileira.

Sua temática é tipicamente brasileira e, mais que 
isso, regional, gaúcha. A tentativa de recriação genea-
lógica e social da história do Rio Grande do Sul atingiu 
seu ponto culminante na trilogia O Tempo e o Vento: 
O Continente, O Retrato e O Arquipélago.

Em 1928 estreou com o conto Ladrões de Gado, 
na Revista do Globo. Em 1930, transferiu-se para a ca-
pital gaúcha e ingressou como redator da revista em 
que estreara. Logo, porém, acertou o cargo de Secre-
tário do Departamento Editorial da Livraria do Globo, 
a convite do editor Henrique Bertaso, com quem cola-
borou por longos anos.

Em 1932, com a edição de Fantoches, pela Livra-
ria do Globo, iniciou sua brilhante carreira literária, que 
viria a alcançar, a partir de 1938, repercussão nacional 
e, mais tarde, internacional. Já em 1934 conquistava, 

com Música ao Longe, o Prêmio Machado de Assis, 
da Cia. Editora Nacional e, no ano seguinte, seu Ca-
minhos Cruzados era premiado pela Fundação Graça 
Aranha. Foi, porém, com Olhai os Lírios do Campo, 
em 1938, que seu nome tornou-se realmente popular, 
atingindo a todos os pontos do País.

Desde 1943, quando viajou pela primeira vez aos 
Estados Unidos, empenhou-se em divulgar a literatu-
ra e a cultura brasileira no exterior, em conferências 
e cursos que se realizaram nos mais diversos países 
(México, Equador. Peru, Uruguai, França, Espanha. 
Portugal. Alemanha, etc.). Seu prestígio internacional 
cresceu a tal ponto que, em 1953, por indicação do 
Ministério das Relações Exteriores, assumiu a direção 
do Departamento de Assuntos Culturais da OEA (Orga-
nização dos Estados Americanos), cargo que exerceu 
por três anos, em Washington DC.. Viajante apaixona-
do, esteve ainda na Grécia, Oriente Médio e Israel, e 
retornou várias vezes à Europa e aos EUA.

Até 1950 esteve ligado à Editora Globo, na quali-
dade de conselheiro literário, função que nunca aban-
donou de todo, embora mais adiante tivesse preferido 
voltar-se inteiramente para sua vocação de escritor, a 
que deu foros de verdadeira profissão, sustentando-
se com os rendimentos de sua obra publicada. Para a 
Globo, traduziu também mais de 50 títulos, do inglês, 
francês, italiano e espanhol, além de organizar várias 
coleções literárias célebres, como a Nobel e a Biblio-
teca dos Séculos.

Seus livros foram traduzidos e publicados em 
quase todo o mundo: EUA, Inglaterra, França, Itália, 
Alemanha, Áustria, México, URSS, Noruega, Holanda, 
Hungria, Romênia, Argentina, etc. No Brasil, recebeu, 
entre outros, os prêmios Jabuti (1966), Juca Pato (1967), 
Personalidade Literária do Ano (PEN Club, 1972) e o 
Prêmio Literário da Fundação Moinhos Santista (1973), 
para o conjunto da sua obra.

Um dos seus trabalhos mais notáveis é O Tempo 
e o Vento, romance dividido em três partes: O Conti-
nente, O Retrato e O Arquipélago – que começou a 
escrever em 1949 e terminou em 1962. Destacam-se 
também, pela sua força, O Senhor Embaixador (1965), 
O Prisioneiro (1967), e Incidente em Antares (1971). 
Érico morreu quando escrevia o segundo volume de 
Solo de Clarineta, seu livro de memórias.

A poesia a seguir (publicada no jornal Correio 
do Povo, Porto Alegre, 13-12-1975. Caderno de Sá-
bado, nº 395, v. XVII, ano VII), foi composta por Car-
los Drummond de Andrade quando da morte de Érico 
Veríssimo:

“A Falta de Érico
Falta alguma coisa no Brasil,
depois da noite de Sexta-feira.
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Falta aquele homem no escritório,
a tirar da máquina elétrica
o destino dos seres,
a explicação antiga da terra.
Falta uma tristeza de menino bom
caminhando entre adultos
na esperança da justiça
que tarda – como tarda!
a clarear o mundo.
Falta um boné, aquele jeito manso,
aquela ternura contida, óleo
a derramar-se lentamente,
falta o casal passeando no trigal.
Falta um solo de clarineta.”

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Senador 
Pedro Simon – Senador Valdir Zambiasi – Senador 
Roberto Saturnino –Senador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nº 910 de 2003, e nº 368, 
de 2003, com o Projeto de Lei do Senado nº 84, de 
1999, já apensado aos Projetos de Lei nos 153, 184, 
325, 378, 426, 475, 489, 568 e 607, de 1999, nºs 94, 
190 e 232, de 2000, e nos 50 e 56, de 2001, por trata-
rem do mesmo assunto.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Sena-
dor Delcídio do Amaral.

REQUERIMENTO Nº 515, DE 2005

Nos termos do art. 255, 11, c, item 12, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2004, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Sena-
dor Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário que a sessão 

especial destinada a comemorar os 60 anos de criação 
do Tribunal Superior Eleitoral, objeto de Requerimento 
nº 259, de 2005, de autoria do eminente Senador José 
Sarney e outros Senadores, realizar-se-á no dia 1º de 
junho, às 11 horas.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Chegou à Presidência a informação de que não 

há acordo de Lideranças para apreciação do Item 1.
Em conseqüência, ficam sobrestados os itens 

da pauta.
São os seguintes os itens sobrestados:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 231, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2005 (proveniente da 
Medida Provisória nº 231, de 2004), que cria 
na Carreira da Seguridade Social e do Traba-
lho, para lotação no Ministério da Saúde, os 
cargos que menciona; institui a Gratificação de 
Incentivo à Prestação de Assistência Integral 
à Saúde – GI – PAS; altera o § 1º do art. 6º da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; re-
voga o art. 17 da Lei nº 10.483, de 3 de julho 
de 2002, e dá outras providências.

Relator revisor: 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236, DE 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 236, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor 
de dois bilhões, oitocentos e noventa milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 336, II, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2004 (nº 2.710/92, 
na Casa de origem), de iniciativa popular, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
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do Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS e o seu Conselho Gestor.

(Pendente de pareceres das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assun-
tos Econômicos e de Assuntos Sociais.)

4 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003 
(nº 306/2000, na Câmara dos Deputados), 
que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Consti-
tuição Federal, instituindo o Plano Nacional 
de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

5 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária 
a Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 

com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

7 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos destina-
dos à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Volta-se à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao nobre Senador José Agri-
pino, Líder do PFL, que dispõe de vinte minutos. A 
seguir, falarão os Senadores Delcídio Amaral, Aloizio 
Mercadante, Valdir Raupp e Efraim Morais.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no rápido pronunciamento 
que fiz ontem manifestava a minha preocupação com 
relação a desdobramentos da Cúpula realizada segunda 
e terça-feira, em Brasília, reunindo Chefes de Estados 
Sul-Americanos e Chefes de Estados Árabes.

Senador Mão Santa, eu manifestava a minha 
preocupação porque achava que haveria 24 horas de 
glória, com o anúncio de um acordo comercial. Acordo 
comercial que não foi costurado segunda e terça-feira, 
mas ao longo dos doze meses anteriores, porque um 
acordo comercial ninguém produz em vinte e quatro 
horas de conversa. Tem muito senão a ser aparado 
e isso é missão técnica. E o que é técnico demanda 
tempo, como demandou o acordo de livre comércio 
entre o Brasil e África do Sul, entre o Brasil e Índia, 
entre o Mercosul e a União Européia. Acordos de livre 
comércio que foram praticados e produto de um lon-
go trabalho técnico, como foi longo o trabalho técnico 
de montagem de um acordo de livre comércio entre o 
Mercosul e o mundo árabe que aqui esteve presente. 
E dizia que não via necessidade em grandes estarda-
lhaços, em encontro de Chefes de Estado para anun-
ciar um acordo que já estava previamente montado. 
Mas este Governo gosta muito de fogos de artifícios 
e de exibir prestígio.

Os menos avisados, Senador Teotonio Vilela, de-
vem estar hoje achando que “este Presidente Lula é 
um batuta. Botou aqui – como disse a Senadora Serys 
Slhessarenko – mais de trinta Chefes de Estado para 
mostrar como o Brasil é poderoso.”

Senador Pedro Simon, eu alertava ontem para o 
perigo de 24 horas de glória e 24 meses de pedido de 
desculpas pelas questões que foram discutidas e que 
vão criar embaraço ou podem vir a criar embaraços à 
relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos, 
de quem somos grande parceiro comercial; embaraços 
com a União Européia, com quem temos relações cul-
turais, políticas e econômicas muito sólidas; relações 
com Israel, com quem temos uma tradição histórica 
desde a criação do Estado Palestino.

Eu tinha receio de que as manifestações que po-
deriam ser e foram proferidas durante as 48 horas do 
encontro pudessem gerar o que os jornais de hoje já 
trazem em manchetes de primeira página: constran-
gimentos, necessidade de desmentidos e dificuldades 
que poderiam ser evitadas.

Senador Mão Santa, estou convencido, como 
disse ontem, de que nós importamos uma desneces-
sária crise. Para que fazer reunião para anunciar um 
fato que estava costurado? Por necessidade de puro 
exibicionismo e de prestígio e para gerar 12 meses, 24 
meses de mossa, de fraturas nas relações com países 
ou continentes de que dependemos tanto.

Senadores Antonio Carlos Valadares e Paulo 
Paim, vamos aos fatos nos jornais; basta lê-los para 
saber a repercussão deles. O encontro produziu man-
chetes de jornais.

O jornal O Globo, na sua primeira página, exibe 
a principal manchete: “Pressão árabe tira definição 
de democracia da Carta de Brasília. Na matéria está 
dito que, por pressão dos árabes, o conceito de de-
mocracia ou a importância ao regime democrático, o 
regime eleito pelo voto direto, foi subtraído como tema 
importante da Carta. O Governo do PT dá muita im-
portância ao regime democrático. Como nós, é claro; 
sou um orgulhoso da democracia brasileira. Por pres-
são árabe, a definição de democracia foi retirada da 
Carta. Era preciso isso?

O Correio Braziliense, na sua manchete de 
primeira página, destaca: “Cúpula consolida discurso 
Anti-EUA”

Senador Mão Santa, perto de 15% do mercado 
brasileiro externo está com os Estados Unidos, que 
podem comprar da África do Sul, da Espanha, da Ar-
gentina o que compram do Brasil. É muito bom que 
tenhamos boas relações com os Estados Unidos não 
por subserviência. Longe de mim qualquer defesa de 
atitude subserviente. Longe de mim! Mas é muito bom 
que se tenha boa relação com o parceiro comercial. 
Para que trazer gente para cá para repetir algo que já 
estava definido – o acordo comercial – e para que es-
sas pessoas, usando o palco do território de Brasília, 
Brasil, batam nos Estados Unidos e criem uma situação 
de constrangimento entre este País, que promoveu o 
encontro, e o parceiro comercial, os Estados Unidos? 
Para que importar essa crise de graça? Com que ob-
jetivo? O que o povo brasileiro lucra com isso? Qual a 
vantagem para o desempregado brasileiro, que pode 
vir a se empregar pela produção de algo que a Europa 
ou os Estados Unidos comprem? Qual é o interesse do 
cidadão brasileiro desempregado, que pode ser em-
pregado por uma oportunidade comercial com esses 
agredidos? Que interesse têm eles nesse encontro de 
cúpula que não produziu nada para eles?

No jornal O Estado de S. Paulo, há uma man-
chete por página. A manchete constante da terceira 
página repete, de certo modo, a primeira página do 
periódico O Globo:
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Documento omite democracia e Lula diz que 
conceito não é o único. Presidente diz que não seria 
democrático se conceito só fosse definido por um gru-
po sem considerar visão dos demais

Para agradar, e em defesa não sei de quais inte-
resses, o Presidente arrisca o compromisso com o re-
gime democrático, um dos valores a serem defendidos 
em qualquer circunstância. Para agradar a alguns, ele 
submete-se a, no documento, não valorizar o regime 
democrático, o voto democrático para a legitimação do 
Governo de um País.

Na terceira página, consta:
Presidente tenta desfazer mal-estar com israe-

lenses. 
Nunca neguei a necessidade do Estado de Israel 

– disse Lula.
Porque os palestinos contestaram, usando o pal-

co da reunião e criando, de graça, uma dificuldade ao 
Brasil, que vai correr atrás do prejuízo e tentar justificar 
uma coisa que não precisava justificar.

Manchete da sétima página:
Brasil importou guerra que não é nossa. 
Comunidade judaica condena declaração da cú-

pula, que “aceitou terrorismo bom”
Porque a cúpula diferencia o terrorismo bom do 

terrorismo ruim. 
Senador Heráclito, é como se o terrorismo da ETA, 

da Espanha, e o terrorismo da Al-Kaeda, responsável 
pelo 11 de setembro, fosse um terrorismo mais ou me-
nos quando, para as democracias maduras, terrorismo 
é um só: é aquele que age na clandestinidade, que 
pratica a atrocidade. Mas no encontro de cúpula, não; 
defendeu-se o terrorismo bom e o terrorismo ruim. E 
produziu-se um documento que leva o Presidente a se 
comprometer com as teses da cúpula diferenciando o 
terrorismo bom do terrorismo ruim.

Com que cara vai, S. Ex.ª, o Presidente Lula se 
encontrar agora com o Presidente de governo zapatero 
da Espanha que teve aquele atentado da estação fer-
roviária que vitimou centenas de pessoas pelo ETA? É 
terrorismo bom? E o povo americano, com mais de cinco 
mil pessoas mortas nas Torres Gêmeas, resultado do 
terrorismo da Al-Kaeda é terrorismo mais ou menos? 
Por que defender essa tese? Com que necessidade 
o Brasil se mete nesse embrulho? Para quê, Senador 
Mão Santa? Para fazer um gesto de exibicionismo, 
para mostrar que aqui estiveram trinta chefes de Es-
tado para anunciar um acordo comercial que estava 
costurado há muito tempo como foi costurado pelo Go-
verno passado? O acordo comercial com a Índia, com 
a África do Sul, com a Comunidade Européia em uma 
atitude explícita de exibicionismo, prejudicando o inte-
resse do povo brasileiro, na hora em que fica fraturada 

a relação do Brasil com a Espanha, do Brasil com os 
Estados Unidos, do Brasil com a União Européia, do 
Brasil com a Inglaterra, porque até as Malvinas entra-
ram nessa história! Para que isso tudo? Para importar 
uma crise? Para que o Governo brasileiro tenha que 
se explicar durante um, dois, três meses, sobre o que 
vemos estampado nas páginas dos jornais de hoje, tal 
como a manchete da página 9: “Na Argentina, Kirch-
ner faz pose de quem “dobrou Lula”. Para humilhar o 
Presidente Lula? Para voltar, cantando de galo, dizen-
do que Lula se desculpou pela questão de a indústria 
argentina estar sufocada pela indústria brasileira? Foi 
para isso que existiu essa cúpula?

Senador Heráclito Fortes, Senadora Heloísa He-
lena, no mesmo jornal O Estado de S. Paulo, de hoje, 
à página 3, há um editorial cujo título é “Balanço Final 
da Cúpula”, que recomendo a S. Exª que leia. É uma 
súmula do que a editoria do jornal compreende o que foi 
a Cúpula Brasil – Países Árabes. A conclusão é muito 
ruim e merece a reflexão do povo brasileiro. Por isso, 
encaminho requerimento à Mesa para que os termos 
do editorial, Senador Paulo Paim, sejam transcritos 
nos Anais do Senado.

Quem avisa amigo é. Avisei ontem! O que eu 
disse ontem já é manchete dos jornais de hoje no 
Brasil inteiro!

Segundo ponto. Eu queria, com absoluta since-
ridade, Senadora Heloísa Helena, apresentar uma 
manifestação de solidariedade, de desagravo, a um 
companheiro que reputo competente, sério, bom com-
panheiro, solidário com os seus, solidaríssimo com os 
seus, defende os seus sozinho com faca na mão, va-
lente companheiro que foi, na noite de ontem, vítima 
de uma humilhação que quero repudiar; quero com o 
companheiro me solidarizar.

Senador Heráclito Fortes, quero manifestar a 
minha mais absoluta solidariedade ao Senador Aloi-
zio Mercadante, que é Líder do Governo, alguém com 
quem nós da Oposição nos digladiamos muitas vezes, 
mas a quem nós da Oposição respeitamos, e V. Exª 
sabe em que limite. Senador Heráclito Fortes, V. Exª 
é Senador. V. Exª acharia bom relatar uma matéria 
da maior importância, uma matéria que tivesse uma 
enorme conotação, uma enorme abrangência como 
repercussão de Governo, evidentemente tendo co-
lhido subsídios dentro do Governo ao qual estivesse 
vinculado, dar um parecer enfático, e, trinta dias de-
pois, ver o seu parecer ser vetado pelo chefe dos seus 
companheiros, ser desautorizado pelo chefe dos seus 
companheiros, frontalmente? V. Exª se sentiria bem 
com isso? Creio que não. Como o Senador Aloizio 
Mercadante não deve ter se sentido bem. Deve estar 
profundamente incomodado e aqui vai a manifestação 
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de minha absoluta solidariedade ao Senador Aloizio 
Mercadante, que foi Relator do Projeto de Lei nº 1, de 
2005, em regime de urgência, nos termos do Reque-
rimento nº 303, de 2005, art. 336, inciso II.

Matéria em regime de urgência, Senadora He-
loisa Helena. Isso significa dizer que ela foi objeto de 
acordo entre todos os líderes para que tramitasse ra-
pidamente. Essa matéria tramitou em regime de ur-
gência e foi relatada pelo Senador Aloizio Mercadante. 
O projeto tratava de aumento de 15% no salário dos 
funcionários da Câmara dos Deputados. Foi dado o 
aumento aos funcionários. Não são Deputados, não 
são Parlamentares, não são Senadores; são os servi-
dores da Câmara. O projeto, em regime de urgência, 
foi relatado pelo Senador Aloizio Mercadante, que, ao 
final do relatório, concluiu:

Trata-se, então, de um conjunto de proposi-
ções..

O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Um minuto 
só, Senador Heráclito Fortes.

Trata-se, então, de um conjunto de proposições 
que visam, de forma justa e correta, a promover a cor-
reção dos ganhos dos servidores dos órgãos do Poder 
Legislativo. Do exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2005. Relator: Se-
nador Aloizio Mercadante.

Depois de fazer um longo histórico, falando sobre 
os aumentos concedidos pelo Poder Executivo a seus 
funcionários, num percentual que variou de 15 a 37%, 
considera justa e correta a proposição de promover a 
correção dos ganhos dos servidores dos órgãos do 
Poder Legislativo. Em seguida, Senador Heráclito, re-
cebe esta Casa a Mensagem nº 265, de 11 de maio 
de 2005, que comunica o veto aposto pelo Presidente 
da República exatamente ao Projeto de Lei nº 01, de 
2005, relatado pelo Líder do Governo.

Ouço o Senador Heráclito Fortes, com muito 
prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – Senador 
José Agripino, parabenizo V. Exª por essa atitude de 
grandeza, ao se solidarizar com o extraordinário Se-
nador Aloizio Mercadante, talvez o maior Líder de 
Governo de toda a história republicana – temos de 
reconhecer isso.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Não exagere.

O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – O Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães não concorda comigo, 
mas o Senador Aloizio Mercadante merece de todos 

nós louvor e elogio, até porque consegue, com muita 
habilidade, liderar os assuntos de um Governo com-
pletamente descoordenado naquilo que quer, naquilo 
que deseja e naquilo aonde quer chegar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Muitas 
vezes, sozinho, Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – Muitas ve-
zes, sozinho. Então, reconheço o mérito do Senador 
Aloizio Mercadante e faço-lhe justiça, embora divirja 
de S. Exª diversas vezes. Talvez divirja mais do que 
concorde, mas lhe faço justiça. Concordo com V. Exª 
quando falou sobre a luta que S. Exª teve aqui na vota-
ção dessa matéria. Quero lembrar apenas um detalhe: 
a votação ocorreu em duas etapas. Primeiro, votou-se 
o aumento dos funcionários da Câmara; depois, o dos 
funcionários do Tribunal de Contas da União. O Sena-
dor Aloizio Mercadante pediu tempo, naturalmente para 
consultar o Governo, ou a sua base, para tomar uma 
decisão. Tanto é que, se fizermos um esforço – nossa 
memória é fraca –, nós nos lembraremos de que a vo-
tação foi feita em duas etapas, atendendo exatamente 
a uma solicitação do Líder Aloizio Mercadante. Não é 
justo que o Governo lhe imponha essa derrota logo 
hoje, véspera do seu aniversário. O Senador Aloizio 
Mercadante se encontra na sala ao lado, no cafezinho, 
onde é homenageado pelas jornalistas, com quem 
tem um excelente relacionamento, em comemoração 
de seu aniversário, que ocorrerá amanhã. Esse pre-
sente, S. Exª não merecia. Daí por que me solidarizo 
com V. Exª, Senador José Agripino, e também com o 
Senador Aloizio Mercadante. Aproveito a oportunida-
de para parabenizá-lo antecipadamente, dizendo que 
se esqueça dessa derrota que o Governo lhe impôs, 
até porque o futuro aguarda esse nobre Senador e, 
mais cedo ou mais tarde, a virtude triunfa sempre. 
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Heráclito Fortes, concordo com V. Exª quanto à luta 
do Senador Aloizio Mercadante, que, muitas vezes, 
é contestado por nós no campo das idéias, no bom 
combate, no debate de alto nível, qualificado.

O Senador Aloizio Mercadante não merecia, em 
hipótese alguma, a afronta de que foi vítima. Refiro-me 
a esse veto como absolutamente inaceitável, porque 
a matéria foi exaustivamente discutida, foi votada no 
seu teor em dois momentos: primeiro, a parte que diz 
respeito ao aumento dos servidores da Câmara dos 
Deputados, que mereceu o parecer favorável do Sena-
dor Aloizio Mercadante; depois, o aumento do Tribunal 
de Contas da União, sobre o qual o Senador Aloizio 
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Mercadante colocou ressalvas, que estão registradas 
em ata. S. Exª disse claramente – faço-lhe justiça – que 
votaria no sentido de conceder aquele aumento para 
não ficar contra a vontade do Plenário, mas o subor-
dinaria à existência de fontes orçamentárias.

Mas estou me referindo ao veto específico da 
matéria que acabei de ler. O Senador Aloizio Merca-
dante, com certeza, consultou o Governo e deve ter 
recebido o sinal verde para fazer o relatório nos termos 
em que o fez e, como presente de aniversário, como 
lembra o Senador Heráclito Fortes, recebe o veto de 
Sua Excelência, o Presidente Lula.

Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães e, em seguida, ao Senador Mão Santa.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador José Agripino, V. Exª tem muita experiência 
não só no Parlamento, mas também no Executivo. Es-
tou atordoado com a leitura que V. Exª acaba de fazer, 
porque acabei de ouvir o Senador Aloizio Mercadante 
defender o veto na televisão e dar razão ao Governo. 
Acabei de ver e ouvir isso. Quero dizer a V. Exª que 
nisso tudo há uma jogada do Governo para deixar mal 
o Congresso Nacional.

(Interrupção do som.)

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Nós não devemos aceitar as provocações do Pre-
sidente da República. Ele está querendo provocar o 
Congresso porque ele está em baixa, mas o Congres-
so também não está em alta; conseqüentemente, ele 
quer nos rebaixar mais ainda. Mas não vamos dar a 
ele esse direito. Ele que faça o veto, que cumpra o seu 
dever; nós saberemos cumprir o nosso. Quanto ao Se-
nador Aloizio Mercadante, não faz meia hora que o vi 
na televisão, na Globo News, defendendo a atitude do 
Presidente da República e invocando inconstitucionali-
dade, ou seja, dando razão a Paulo Bernardo e contra 
o Senador Renan Calheiros. A meu ver, isso não me-
rece aprovação. Se não fosse amanhã o aniversário 
dele, seria uma moção de pesar. Mas como é, vamos 
deixar passar em branco.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, eu não ouvi as de-
clarações do Senador Mercadante, mas V. Exª ou-
viu e merece toda a fé. Se V. Exª ouviu, não tenho 
outro caminho senão retirar a minha solidariedade 
ao gesto do Senador Mercadante, ao altruísmo do 
Senador Mercadante em apresentar o relatório que 
apresentou e ser desautorizado pelo veto aposto 
ao projeto de lei.

V. Exª tem toda a razão – experiente como é – ao 
mencionar a casca de banana que o Governo quer 

colocar não para nós, mas para o Congresso Nacio-
nal. Quem é o homem da gastança? Quem são os da 
gastança? Será que está o Presidente correto ao ve-
tar o amento de 15% para os servidores da Câmara 
dos Deputados?

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Será 
que está ele correto em vetar, já que foi ele que 
aumentou, Senador Antonio Carlos Magalhães, as 
despesas com os contratados por tempo determina-
do, aquele pessoal que é contratado sem concurso 
público, por escolha.

Em 2002 – não era Lula o Presidente , a despesa 
com contratação de pessoal por tempo determinado, 
sem necessidade de concurso público, alcançou a ci-
fra de R$227.593.038,07  R$227 milhões, para a boa 
compreensão. Em 2004, no Governo Lula, dois anos 
depois, esse número subiu de R$227 milhões para 
R$610.577.832,83. 

Pergunto a V. Exª: será que essas contratações 
melhoraram tanto a qualidade do serviço público ofe-
recido ao povo brasileiro? Não consigo enxergar, Se-
nador Pavan, o que justifique um aumento de R$227 
milhões para R$610 milhões. Não consigo.

Então, não vamos polemizar em torno do veto 
e sobre quem é que faz a gastança. Gastança está 
aqui: contratação, aumento de despesa sem a cor-
respondente melhoria na qualidade do serviço pres-
tado. Gastança está nesta matéria da Folha de 
S.Paulo, que diz: “Lula usa medidas provisórias para 
criar quase 20 mil cargos.” Dos 20 mil, perto de 16 
mil foram para pessoal concursado e 4 mil para os 
DAS, os grandões da República, os que têm alta 
remuneração, os que são contratados sem concur-
so público e que, por medida provisória, tiveram um 
contrato oferecido, em uma manifestação claríssima 
de gastança. 

Sr. Presidente, deixo a posição de esclarecimento 
de fatos, de posição marcada para o futuro com rela-
ção à Cúpula e de estranheza com relação a acordos 
que são feitos nesta Casa. O acordo para votação do 
Projeto nº 01, de 2005, reuniu a unanimidade dos Lí-
deres do Governo e da Oposição, mas depois o seu 
produto foi desmerecido com um veto, que aqui che-
gou sem uma palavra de explicação, pelo contrário, 
com uma tapa na cara do servidor público do Poder 
Legislativo do Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB  SC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL  PB) 
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela 
ordem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) 
– Eu gostaria de requerer a minha inscrição para falar 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL  PB) 
– V. Exª está inscrito, nobre Senador.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Por permuta com o Senador Delcídio Amaral, con-
cedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.

S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 

SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) –

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 12 DE MAIO DE 2005, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Srªs e Srs. Senadores, na condição de membro da 
Mesa e 1º Secretário, cabem alguns esclarecimentos 
sobre os números que há pouco foram citados pelo 
Senador Aloizio Mercadante.

Quero só lembrar que a adoção desse reajuste 
foi fruto de um acordo entre as Mesas das duas Ca-
sas do Congresso Nacional, com a participação ativa 
e o endosso do então Ministro do Planejamento, Gui-
do Mantega. 

Quero deixar bem claro que o Senado, em função 
desse acordo, no ano passado, pagou aos funcioná-
rios desta Casa R$25 milhões, relativos aos meses de 
novembro, dezembro e ao 13º Salário. Repito: foram 
R$25 milhões referentes a novembro, dezembro e ao 
13º Salário. O Senado, quero deixar claro, não precisou 
de crédito suplementar para fazer face a esse paga-
mento. Portanto, a informação de não-previsão orça-
mentária não procede. Se, em três meses, gastaram-se 
R$25 milhões, a repercussão não pode chegar jamais 
a cerca de R$211 milhões em 2005. É uma questão 
matemática: se, em três meses, gastaram-se R$25 

milhões, em 12 meses, jamais se chegará a R$211 mi-
lhões, porque seriam em média R$8 milhões por mês. 
Se considerássemos os 12 meses mais o 13º Salário, 
seriam aproximadamente R$103 milhões.

Portanto, o cálculo feito não é verdadeiro, pois o 
reajuste aqui citado não incide em toda a remuneração, 
mas apenas no vencimento do servidor. O cálculo que 
foi apresentado não é verdadeiro, porque se tomou a 
folha do Senado e como base nela se calcularam os 
15%. No entanto, sabemos que esses 15% não inci-
dem em toda a remuneração.

Quero deixar claro, como 1º Secretário da Casa, 
que o Senado Federal não precisa de crédito suplemen-
tar para pagar os 15% dos funcionários desta Casa. A 
Mesa, sob o comando do Presidente Renan Calheiros, 
determinou cortes de despesas, que foram feitos, e o 
Senado Federal não precisa de nenhum crédito su-
plementar para pagar os 15%. Essa é a informação 
verdadeira. Lamentamos que o cálculo tenha sido fei-
to sobre a folha total. A incidência dos 15%, repito, é 
apenas sobre o vencimento. Esclareço aos Srs. Sena-
dores, aos funcionários e a todo o Brasil que houve um 
ato de responsabilidade por parte da Mesa da Casa, 
no momento em que deu o aumento de 15%, sabendo 
que havia recursos para que fossem pagos.

Repito: o Senado Federal não precisa de nenhum 
crédito suplementar para pagar os 15%, não havendo, 
pois, qualquer inconstitucionalidade no ato da Mesa do 
Senado Federal para proceder ao aumento de 15%.

Era o esclarecimento que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – 

Com a palavra, pela ordem, o Senador Efraim Morais.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante 
dos esclarecimentos prestados por V. Exª, tenho certeza 
de que estamos perto de um entendimento. O Senador 
Aloizio Mercadante, além de ser um Líder poderoso, 
é um economista de renome internacional, professor, 
respeitado por todos na sua função. Tenho a impressão 
de que S. Exª foi induzido pela assessoria do Governo 
a erro, com relação a esse cálculo.

Diante dos esclarecimentos de V. Exª, S. Exª, 
como Parlamentar, com certeza transmitirá ao Gover-
no essa falha no cálculo, e poderemos estar bem mais 
perto de outra solução do que a de termos de derrubar 
o veto presidencial.

Obrigado a V. Exª pelos esclarecimentos pres-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Com a palavra, o Senador Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os esclare-
cimentos foram muito importantes neste momento. 
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Esta Casa votou consciente o aumento dado aos ser-
vidores. Sabemos que temos os recursos; os números 
que V. Exª apresenta são contundentes. Entendo que 
o esforço de V. Exª, na qualidade de 1º Secretário do 
Presidente Renan Calheiros, em cortar despesas tem 
dado resultado enorme. O Senado mostra maturidade 
muito grande neste momento.

Lamento essa notícia do veto ao aumento votado 
nesta Casa. Espero acharmos uma saída para isso. 
Precisamos costurar um caminho, porque não é justo 
que os servidores, não só os do Congresso Nacional, 
mas todos os servidores públicos brasileiros, que estão 
com salários baixíssimos, há tantos anos sem aumento, 
continuem reivindicando, sem nada conseguirem.

Temos que refletir bastante. É importante que o 
Governo Federal reflita se quer ou não valorizar seus 
servidores. Nenhum país consegue progredir, nenhum 
país consegue crescer, tratando mal os servidores 
públicos. Infelizmente é o que vem ocorrendo nos úl-
timos tempos. 

Era o que queria registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– V. Exª terá a palavra pela ordem.
Antes, porém, gostaria de agradecer ao Senador 

Paulo Octávio, que, como membro, participou da de-
cisão unânime da Mesa, para que fosse concedido o 
aumento de 15% aos funcionários desta Casa.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quando do início da Ordem do Dia, foi expresso pelo 
Presidente em exercício, Senador Tião Viana, que não 
houve entendimento dos Líderes a respeito da vota-
ção de matérias.

Contudo, estava previsto para a semana pas-
sada, depois adiada para esta semana, a votação 
das indicações do Senado para o Conselho Nacional 
de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. E já existe a preocupação relativa ao prazo, 
porque dispõe a lei, estabelecida pelo Congresso e 
por este Senado, que, se não for feita a indicação no 
prazo, caberá ao Ministro Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal fazê-la.

Pergunto, pois, a V. Exª, já que estamos adiando 
essa votação – acredito – para a semana que vem, se 
houve entendimento de parte da Presidência do Senado 
com o Ministro da Justiça, para que S. Exª aguarde a 
indicação pelos Senadores dos nomes que comporão 

o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional 
do Ministério Público. Essa, a indagação que faço ao 
Presidente dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Senador Eduardo Suplicy, esta Presidência informa 
a V. Exª que o nome dos representantes para os con-
selhos estaduais, exceto os dos três representantes 
dos Ministérios Públicos dos Estados, encontram-se 
na CCJ.

Esperamos que o Senado, na próxima terça-fei-
ra, escolha esses três nomes, para que sejam enca-
minhados à CCJ. Essa é a informação que devo dar 
a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
há também a indicação do Senado para o Conselho 
Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Já foram indicados.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mas, Sr. Presidente, a indicação não foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Já foi votada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Quando foi votada? Em que momento?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Alberto Machado Cascais, do Senado Federal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
nome foi votado hoje?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Na quinta-feira, por acordo de Lideranças; não foi 
votado em plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Não foi?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Ele o será posteriormente, quando voltar da CCJ.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Justamente, não me lembro...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Não podemos votá-lo, antes que venha da CCJ.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Estava estranhando, porque não votei.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– O nome se encontra na CCJ; houve um acordo de 
Lideranças. Acredito que tanto o Líder do Governo 
quanto o Senador Delcídio Amaral tenham participa-
do dessa indicação. O nome, portanto, está indicado 
pelas Lideranças; está na CCJ e, depois de aprovado 
naquela Comissão, virá ao Plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
nome do indicado pelas Lideranças para representar 
o Senado no Conselho Nacional de Justiça, pelo que 
sei, não foi expresso por V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Joaquim Falcão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Então, foi indicado e deverá ser objeto de argüição 
pela CCJ?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Todos serão argüidos na CCJ, sabe bem V. Exª. De-
pois as indicações virão ao Plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Senador Delcídio Amaral, V. Exª dispõe de até vinte 
minutos, como Lìder do PT e do Bloco nesta Casa.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, até porque existem 
outros Senadores e Senadoras inscritos.

Como voltamos a falar e a debater neste plenário 
sobre a Cúpula América do Sul-Países Árabes, gos-
taria de ler para os meus companheiros, Senadoras e 
Senadores, e solicito que sejam registradas nos Anais 
do Senado, duas matérias veiculadas pelos jornais. 

Passo a ler o teor da coluna assinada pela jornalis-
ta Eliane Cantanhêde, muito competente e muito crítica 
das ações do nosso Governo, sob o título “Golaço”:

Apesar das críticas, dos temores, de al-
guns desacertos, a Cúpula América do Sul-
Países Árabes atingiu o seu objetivo: trouxe 
para o “quintal” dos Estados Unidos a discus-
são sobre a ocupação da Palestina por Israel 
e uma mostra de que há resistências a um 
mundo unipolar.

O Brasil apostou e ganhou o direito de 
articular e de ser anfitrião de um encontro des-
se porte, antes reservado aos próprios Esta-
dos Unidos, à França, à Alemanha e ao Reino 
Unido. Lula teve um dia de estadista ontem, 
mesmo recorrendo a metáforas. 

Ganham também a Argentina, que incluiu 
na “Declaração de Brasília” uma defesa à sua 
soberania sobre as Malvinas, e o Uruguai, que 
fez o Brasil engolir em seco e passar a defen-
der a sua candidatura à direção geral da OMC. 
Lembre-se que foi justamente por rejeitá-la que 
o Itamaraty se meteu a lançar candidato próprio 
e amargou uma derrota vexaminosa.

E ganham, principalmente, os próprios 
árabes. Atravessaram o mundo, resistiram a 
30 horas de vôo e conseguiram um palanque 
para a defesa de suas causas bem debaixo das 
barbas americanas. Muitos deles, é verdade, 
são amigos de Washington. Mas os ataques 
contra a ocupação da Palestina e o tom con-
tra a invasão do Iraque não deixaram dúvidas 
sobre os vilões da história.

A política externa “ativa e pró-ativa” de 
Lula está rendendo resultados no plano político 

e no comercial (os negócios do Brasil com o 
Oriente Médio, com a África e com a própria 
América do Sul têm se multiplicado).

O que parecia excesso de pretensão, 
raiando o ridículo, começa a fazer sentido. 
Os países “em desenvolvimento” na Ásia, na 
África e nas Américas, apesar dos pesares, da 
pobreza, dos regimes instáveis, já conseguem 
ter pautas e interesses comuns.

A globalização era um por todos e con-
tra todos e não parece mais tão simples e tão 
linear assim. A Cúpula de Brasília não muda 
o mundo, mas serve de aviso para quem quer 
mandar sozinho no mundo. 

Sr. Presidente, esse é um reflexo muito claro, 
consistente, do que foi a Cúpula América do Sul-Pa-
íses Árabes. 

Como foram lidas muitas notícias de jornal hoje, 
encerro meu pronunciamento destacando pequenos 
trechos da coluna do jornalista Clóvis Rossi, intitula-
da “Surpresa é a surpresa”. Enumerei três destaques 
dessa coluna que merecem uma atenção e refletem 
um pouco tudo aquilo que foi dito desde quarta-feira e 
ao longo da sessão de hoje do Senado. Diz ele: 

O que surpreende na Cúpula América do 
Sul-Países Árabes é a surpresa de alguns com 
o fato de que ela assumiu um tom político. Cú-
pulas, com o perdão da obviedade galopante, 
são sempre reuniões políticas. Por definição. 
Mesmo quando tratam de outros temas, o fa-
zem politicamente. Os detalhes técnicos ficam 
para os ministros.

Outro ponto importante na mesma coluna: 
Só pode se surpreender quem acha que 

a história do mundo começa quando líderes 
árabes desembarcam em Brasília e come-
çam a falar o que sempre falam. É improvável, 
portanto, que os “marines” desembarquem no 
lago Paranoá para impedir a proliferação de 
declarações usuais.

E, para encerrar, Sr. Presidente:
Nessa matéria, inusual foi a declaração do 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
equiparando o unilateralismo norte-americano 
ao terrorismo. Não chegou a haver deslocamen-
to de “marines”, mas queimou definitivamente 
a relação George W. Bush/FHC. A Cúpula nem 
de longe pode ter efeito parecido. 

Sr. Presidente, creio que fechamos uma sema-
na importante para o País, não só na sua diplomacia, 
mas também na política, na integração, na busca da 
paz e, como não poderia deixar de acontecer, no es-
treitamento de laços comerciais com o mundo árabe, 
que tem muitos investimentos a fazer, portanto, mais 
do que nunca, pode ser um grande parceiro na diver-
sificação dos mercados que tanto buscam o Presiden-
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te Lula e o nosso Ministro das Relações Exteriores, 
Celso Amorim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
Em seguida, terá a palavra o Senador Valdir 

Raupp.
Agora vamos fazer a alternância de oradores.
Esclareço que não foi feita a alternância porque 

estavam com a palavra os Líderes. O Senador Valdir 
Raupp disporá de tempo por concessão, da mesma 
forma que V. Exª, Senador Leonel Pavan, e este Pre-
sidente, que também usará da palavra. Os Senadores 
José Agripino, Aloizio Mercadante e Delcídio Amaral 
são titulares do cargo e, por isso, não houve alternân-
cia na concessão da palavra, o que só ocorre no caso 
de uso da palavra por cessão.

V. Exª, Senador Leonel Pavan, todos estaremos 
ansiosos para ouvi-lo.

Com a palavra, o nobre Senador Mão Santa, por 
vinte minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Efraim Morais, Srªs e Srs. Senadores, brasi-
leiros e brasileiras aqui presentes e que nos assistem 
pelo sistema de comunicação do Senado; Senadora 
Ana Júlia Carepa, realmente o nosso aniversariante, 
Líder do Governo, Aloizio Mercadante, é um homem 
dotado de boa cultura. Depois das discussões que 
nos antecederam, eu rememorava os debates qualifi-
cados, Senador Efraim Morais, que S. Exª, o Líder do 
Governo, exigia. Cito Max Weber: a ética do ideal e a 
ética de governar.

É muito oportuno e verdadeiro este livro que tenho 
em mão: El Nuevo Príncipe. En el espíritu del clá-
sico de Maquiavelo, Dick Morris nos explica cómo 
manejar el poder con éxito. 

Senadora Ana Júlia Carepa, adquiri esse livro 
em Buenos Aires por orientação do Senador Aloizio 
Mercadante.

Senador Efraim Morais, Dick Morris foi secretário 
de Bill Clinton e o auxiliou em toda a sua trajetória po-
lítica. Agora, escreveu sobre a experiência que viveu, 
Senador Luiz Otávio. Disse Dick Morris: “Quem afirma 
algo deve provar”. O exemplar que adquiri está escrito 
em castelhano, em espanhol.

Senadora Ana Júlia Carepa, adverti a Casa sobre 
nossas preocupações a respeito de tributos, impostos. 
Cheguei até a dizer que o PT era o partido dos tributos. 
Agora, vamos provar. Quis Deus estivesse presente o 
Senador Luiz Otávio, do meu Partido, o PMDB, que 
tão bem dirige a CAE.

Senador Efraim Morais, a questão dos impostos 
é velha. Não é bom pagar. Todos nós, cristãos, nos 
lembramos de que o próprio Cristo foi envolvido. Foram 
até Ele, Senador Valdir Raupp, e perguntaram se era 
justo pagar imposto a César. Ele respondeu: “Quem 
está na moeda é César? Dai a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus”.

Já que estou falando de césares, Senador Valdir 
Raupp, quero dizer-lhe que os doze césares fizeram 
besteiras. Falo de Nero, Calígula e de outros inteligentes, 
como Júlio César, Adriano. Tito, que foi um dos últimos 
césares, o décimo primeiro, advertiu ao décimo segundo: 
atentai bem, não vamos cobrar mais impostos, porque o 
povo não agüenta. O conselho não foi ouvido, ele cobrou, 
e o Império Romano caiu, com os impostos abusivos.

Senador Luiz Otávio, pela História, sabemos 
que, na França, onde nasceu a democracia, rolaram 
cabeças, como as de Luís XVI e Maria Antonieta. Se-
nador Leonel Pavan, a guilhotina funcionou em Luís 
XVI e em Maria Antonieta, porque os impostos esta-
vam excessivos.

Senador Leonel Pavan, pela TV Globo – que fez 
40 anos, que educa, que diverte e que faz história –, 
todos assistiram à minissérie “O Quinto dos Infernos”, 
aquela agradável, histórica, jocosa, irônica, que narra 
a presença de D. João VI e de D. Pedro I, que foi Pe-
dro IV em Portugal, na Europa. Por que o quinto dos 
infernos? Porque, Senadora Ana Júlia Carepa – atentai 
bem V. Exª, que quase foi prefeita e pode ser gover-
nadora –, os portugueses exigiam um quinto de tudo: 
do pau-brasil, do gado e, obviamente, mais do ouro, 
Senador Alberto Silva. São os 20%, o quinto. Então, 
eles apelidaram aquele imposto de “o quinto dos infer-
nos”. E resolveram, então, cobrar os atrasados. Aí foi 
demais. Senador Leonel Pavan, eles chamaram isso 
de derrama, e, nela, foi o pescoço de Tiradentes. Ago-
ra, o Tiradentes não é só mais um não; é todo o povo 
do Brasil, Senador Alberto Silva. E o Joaquim Silvério 
dos Reis são esses que aumentam os impostos. Não 
é apenas um, mas são muitos do PT.

Aqui está o Senador Alberto Silva, que já viu muita 
coisa. E eu provo, pois, como se diz no Piauí, “a gente 
mata a cobra e mostra o pau e a cobra”. Sabe quantos 
impostos há hoje? Senador Delcídio Amaral, o quinto 
dos infernos era um quinto; agora são dois quintos. Os 
impostos perfazem 40% se somarmos. São 75 impos-
tos que você, brasileira, e você, brasileiro, pagam. São 
75 impostos, e aumentou.

Vamos provar, em nome do que se diz aqui no 
livro de Dick Morris, sugerido pelo Senador Aloizio Mer-
cadante. Então, vamos contar. Temos tempo, Senador 
Efraim Morais. São 75 impostos. Isso não existe.

Se aquele um quinto dos infernos, a derrama, deu 
no que deu... Pensou-se na independência, enforcou-se 
Tiradentes. Agora são dois quintos. Ó, Lula, são funda-
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mentos que a História ensina. Fazemos oposição, mas 
jamais viremos aqui dizer “fora, Lula!”. Vamos salvaguar-
dar a democracia, a alternância do poder! A História 
é que ensina, com a queda dos Césares, com o rolar 
das cabeças de Maria Antonieta e Luís XVI e com o 
enforcamento de Tiradentes. O Tiradentes representa 
todo o povo do Brasil. São 75 impostos.

Como chegamos a isso? O povo brasileiro sabe 
o que buscamos – “Em verdade, em verdade, eu vos 
digo” – e nos manda esse tipo de documento. O texto 
chegou às minhas mãos pela Aclame, Associação da 
Classe Média do Rio Grande do Sul, que nos esco-
lheu. Trata-se de um estudo profundo, que mostra ao 
Brasil os 75 impostos:

1 – Adicional de Frete para Renovação da 
Marinha Mercante (AFRMM) – Lei nº 10.832, 
de 2004, presente de Lula e do PT, justamente 
na véspera do aniversário do Líder;

2 – Contribuição à Direção dos Portos e 
Costas (DPC) – Lei nº 5.461/1968;

3 – Contribuição ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) – Lei nº 10.168/2000;

4 – Contribuição ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), tam-
bém chamado“salário educação”;

5 – Contribuição ao Funrural;
6 – Contribuição ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) – Lei 
nº 2.613/1955;

7 – Contribuição ao Seguro Acidente de 
Trabalho (SAT);

8 – Contribuição ao Serviço Brasileiro 
de Apoio à Pequena Empresa (Sebrae) – Lei 
nº 8.029/1990;

9 – Contribuição ao Serviço Nacional 
de Aprendizado Comercial (Senac) – Lei nº 
8.621/1946;

10 – Contribuição ao Serviço Nacional 
de Aprendizado dos Transportes (Senat) – Lei 
nº 8.706/1993;

11 – Contribuição ao Serviço Nacional 
de Aprendizado Industrial (Senai) – Lei nº 
4.048/1942;

12 – Contribuição ao Serviço Nacio-
nal de Aprendizado Rural (Senar) – Lei nº 
8.315/1991;

13 – Contribuição ao Serviço Social da 
Indústria (Sesi) – Lei nº 9.403/1946;

14 – Contribuição ao Serviço Social do 
Comércio (Sesc) – Lei nº 9.853/1946;

15 – Contribuição ao Serviço Social do 
Cooperativismo (Sescoop);

16 – Contribuição ao Serviço Social dos 
Transportes (Sest) – Lei nº 8.706/1993;

17 – Contribuição Confederativa Laboral 
(dos empregados);

18 – Contribuição Confederativa Patronal 
(das empresas);

19 – Contribuição de Intervenção do Do-
mínio Econômico – a Cide, para melhorar as 
estradas, Dr. Alberto Silva;

20 – Contribuição para Custeio do Servi-
ço de Iluminação Pública – de 2002, presente 
de Lula no aniversário do Mercadante;

21 – Contribuição para o Desenvolvimen-
to da Indústria Cinematográfica Nacional – de 
2002, presente de Lula;

22 – Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação Financeira (CPMF);

23 – Contribuição Sindical Laboral (não 
se confunde com a Contribuição Confedera-
tiva Laboral);

24 – Contribuição Sindical Patronal;
25 – Contribuição Social Adicional para 

Reposição das Perdas Inflacionárias do FGTS 
– de 2001, Lula.

26 – Contribuição Social para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins);

27 – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido;

28 – Contribuições aos Órgãos de Fisca-
lização Profissional (OAB, CRC, CREA, CRE-
CI, CORE etc.);

29 – Contribuições de Melhoria: asfalto, 
calçamento, esgoto, rede de água, rede de es-
goto – sob pena de multa! Somos intimados a 
manter, com os nossos próprios recursos, as 
nossas calçadas, assim como manter nossos 
terrenos limpos e murados;

30 – Fundo Aeroviário (FAER);
31 – Fundo de Fiscalização das Teleco-

municações (FISTEL);
32 – Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS);
33 – Fundo de Universalização dos Ser-

viços de Telecomunicações– de 2000;
34 – Fundo Especial de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscali-
zação (Fundaf) – de 2002;

35 – Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS);

36 – Imposto sobre a Exportação (IE);
37 – Imposto sobre a Importação (II);
38 – Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA);
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39 – Taxa de Licenciamento Anual de 
Veículo;

40 – Seguro Obrigatório sobre Veículos 
Particulares – ainda tem um, imoral, mas que 
não está aqui: o pedágio, Delcídio Amaral, que 
é outra maneira de cobrar imposto que existe 
na prática, esfolando, sendo a forca do povo 
brasileiro, já que o Tiradentes de hoje somos 
todos nós;

41 – Imposto Sobre Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU);

42 – Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural (ITR);

43 – Imposto Sobre a Renda e Proven-
tos de Qualquer Natureza (IR – pessoa física 
e jurídica); 

44 – Imposto sobre Operações de Cré-
dito (IOF);

45 – Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS);

46 – Imposto sobre Transmissão de Bens 
Intervivos;

47 – Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação;

48 – INSS – autônomos e empresários;
49 – INSS – empregados;
50 – INSS – patronal;
51 – IPI (Imposto sobre Produtos Indus-

trializados);
52 – Programa de Integração Social (PIS) 

e Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP) – são dois;

53 – Taxa de Autorização do Trabalho 
Estrangeiro;

54 – Taxa de Avaliação in loco das Insti-
tuições de Educação e Cursos de Graduação 
– é uma lei de 2004, presente de Lula;

55 – Taxa de Classificação, Inspeção e 
Fiscalização de Produtos Animais e Vegetais 
ou de Consumo nas Atividades Agropecuárias 
– quando somos contaminados por alimentos 
impróprios para o consumo, quem se respon-
sabiliza? Quem paga o tratamento? Pagamos 
o imposto para ter o alimento são.

56 – Taxa de Coleta de Lixo;
57 – Taxa de Combate a Incêndios;
58 – Taxa de Conservação e Limpeza 

Pública – cadê as lixeiras e os banheiros pú-
blicos nas praças e monumentos públicos? 
Onde está essa taxa que se paga?

59 – Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental;

60 – Taxa de Controle e Fiscalização de 
Produtos Químicos; 

61 – Taxa de Emissão de Documentos 
(níveis municipal, estadual e federal); 

62 – Taxa de Fiscalização CVM (Comis-
são de Valores Mobiliários); 

63 – Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária; 

64 – Taxa de Fiscalização dos Produtos 
Controlados pelo Exército Brasileiro – criada 
em 2003, presente deste Governo;

65 – Taxa de Fiscalização e Controle 
da Previdência Complementar – de 2004, um 
presente do PT ao povo do Brasil;

66 – Taxa de Licenciamento para Fun-
cionamento e Alvará Municipal;

67 – Taxa de Pesquisa Mineral – 
DNPM;

68 – Taxa de Serviços Administrativos 
(TSA) – Zona Franca de Manaus;

69 – Taxa de Serviços Metrológicos;
70 – Taxas ao Conselho Nacional de Pe-

tróleo (CNP) – e a gasolina é a mais cara do 
mundo; o gás é o mais caro do mundo;

71 – Taxas de Outorgas (radiodifusão, 
telecomunicações, transporte rodoviário e fer-
roviário);

72 – Taxas de Saúde Suplementar;
73 – Taxa de Utilização do MERCANTE, 

de 2001.

A SRA. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Calma, Se-
nadora, é que é imposto demais que fizeram. Eu que-
ro é resolver.

A SRA. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Já 
que V. Exª está falando de impostos federais, munici-
pais e estaduais...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Estou falando 
que o povo está sofrendo com essa derrama. Agora é o 
povo que está sendo enforcado. O povo paga imposto 
municipal, estadual e federal. O povo mora no Muni-
cípio. Bastaria V. Exª dizer que vai dar um basta nisso 
para se eleger a próxima Governadora do Pará.

O Sr. João Batista Motta (PMDB – ES) – Sena-
dor Mão Santa...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Deixe-me 
apenas terminar. 

74 – Taxas do Registro do Comércio (juntas co-
merciais);

75 – Taxa Processual Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica.

É essa a minha pesquisa. 
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E estão vindo mais algumas medidas provisórias. 
É preciso dar um basta nisso. 

O Sr. João Batista Motta (PMDB – ES) – Sena-
dor Mão Santa, peço um aparte.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois não.
O Sr. João Batista Motta (PMDB – ES) – Todos 

esses impostos que V. Exª relacionou – é bom que 
fique bem claro – são para o brasileiro mais humilde 
pagar. Grandes empresas, como a Companhia Vale do 
Rio Doce, a Companhia Siderúrgica de Tubarão ou a 
Companhia Aracruz Celulose, quando exportam, não 
pagam um centavo a ninguém. Isso aí é para pobre; 
rico não paga, não. É bom acrescentar isso. Obriga-
do, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concluo o 
raciocínio.

Senador Delcídio Amaral, V. Exª, que é o núcleo 
arejado do PT, oxigenado, sobre quem repousa a nos-
sa esperança: 

Essa história me faz pensar no presente. De acor-
do com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributá-
rio – IBPT, a carga tributária brasileira deverá chegar 
ao final deste ano em 38% do PIB, praticamente dois 
quintos de nossa produção.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Senador Mão Santa, a Mesa concederá mais dois 
minutos para que V. Exª possa concluir seu pronun-
ciamento.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sim, mas eu 
quero dizer que, com esses dois minutos, passou de 
um quinto para dois quintos dos infernos.

Calcula-se que a nossa capacidade tributária é de 
24% do Produto Interno Bruto. Hoje, a carga tributária 
é o dobro daquela época da Inconfidência Mineira, ou 
seja, pagamos hoje dois quintos dos infernos!!! 

É por isso que cito o livro orientado pelo Sena-
dor Aloizio Mercadante. Se tem que trazer a prova, 
eu a trago. E hoje o PT, na consciência nacional, é o 
Partido do Tributo.

Resta-nos a esperança de que, depois da tem-
pestade, venha a bonança. Esta é a conquista do povo, 
a democracia, que não pertence ao PT. A nós será ga-
rantida a alternância do poder para melhores dias.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Raupp 
por até vinte minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente ocupei 
esta tribuna para tornar público o possível descontrole 
sobre os bilhões de reais que formam as contas CCC 
do setor de energia, constituídas pelo pagamento, por 

todos nós, de adicionais das tarifas mensais nas con-
tas de energia.

A imprensa nacional repercutiu amplamente o 
caso e denominou-o de “ralo das elétricas”. Afinal, para 
2005, está prevista a arrecadação que alcançará R$ 4 
bilhões, para a utilização na compensação tarifária do 
oneroso e defasado setor isolado de energia elétrica, 
em uso na Região Norte – na minha e na sua Região, 
Sr. Presidente.

Hoje, informo a todos que eu estava certo! O Tri-
bunal de Contas da União acaba de baixar o Acórdão 
nº 556/2005, confirmando o descontrole sobre os sub-
sídios desse sistema e pedindo explicações à Ministra 
das Minas e Energia, ao Diretor-Geral a Aneel e ao 
Presidente da Eletrobrás sobre o caso. 

É claro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 
este não é um problema deste Governo, pois já vem de 
muito longe o descaso nas contas CCCISOL.

Lerei para todas as Srªs e os Srs. Senadores os 
principais pontos do acórdão, exemplar, que, ao final, 
anexo integralmente. E torço para que o Governo utilize 
para sanar o ‘ralo’, o PLS nº 5/2005, de minha autoria, 
que tramita nesta Casa com parecer favorável do emi-
nente Senador do Piauí Alberto Silva. 

O TCU determinou que a Centrais Elétricas Brasi-
leiras S.A – Eletrobrás e à Agência Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel que encaminhem ao Tribunal, no prazo 
de 90 dias, planos de ação contendo, entre outros as-
pectos, as medidas e os instrumentos que permitirão 
aferir, de forma efetiva, os parâmetros com impacto nos 
valores de reembolso das contas CCCISOL. 

Determinou à Agência Nacional de Energia Elétri-
ca que, nos termos do § 1º, art. 6º da Lei nº 8.987/95, 
informe, no prazo de 180 dias, os estudos e as me-
didas regulatórias adotadas ou que pretende adotar, 
para induzir a redução dos níveis de perdas de energia 
elétrica para o sistema isolado. 

Determinou que avalie se a utilização da linha de 
transmissão Rio Branco-Porto Velho vem dando con-
dições que favoreçam o menor custo de produção de 
energia para o sistema Acre-Rondônia.

Recomendou ao Ministério de Minas e Energia 
que reavalie o atual modelo setorial aplicável aos sis-
temas isolados, a exemplo do que foi recentemente 
realizado para os sistemas interligados, o Proinfa, 
aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos 
Deputados, passando do Sistema Proinfa para o sis-
tema interligado.

Recomendou, ainda, que priorize a definição 
de políticas e ações governamentais voltadas para 
a eficiência da utilização dos recursos da CCCISOL, 
promovendo ampla participação dos financiadores e 
beneficiados da conta e que participe ativamente do 
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processo de negociação do preço do gás natural da 
bacia do Solimões ou da bacia do Urucu, como é cha-
mada, para a geração de energia elétrica. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desta tri-
buna já fiz, praticamente, uma dezena de pronuncia-
mentos sobre a construção do gasoduto Urucu-Porto 
Velho, que tem o objetivo de diminuir o custo da energia 
gerada na Região Norte, principalmente nos Estados 
de Rondônia, Acre e Amazonas, onde já está sendo 
construído o gasoduto quari-Manaus. Esse gasoduto 
é imperativo para a nossa Região. 

Hoje, coincidentemente, Sr. Presidente Efraim 
Morais, Senador Delcídio Amaral, Senadora Ana Jú-
lia Carepa, Senador Gerson Camata, que se fazem 
presentes, a Ministra das Minas e Energia me ligou, 
pouco antes do início do meu pronunciamento, dizen-
do-me que estão faltando poucos documentos para 
iniciar a contratação do gasoduto Urucu-Porto Velho. 
Então, hoje fiquei sabendo pela Ministra das Minas e 
Energia – uma grande Ministra que se tem destaca-
do neste governo – que o gasoduto Urucu-Porto Ve-
lho e as usinas do Madeira – Girau e Santo Antonio 
– são prioridades do Governo. Segundo ela, a partir 
de 2009, 2010 – Senador Delcídio Amaral foi Ministro 
das Minas e Energia e sabe muito bem disto –, pode-
rão ocorrer novos apagões no Brasil e racionamento 
de energia elétrica para as nossas indústrias e para a 
nossa economia.

Concedo um aparte ao nobre Senador Delcídio 
Amaral. 

O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/ PT – MS) – Meu 
caro Senador Valdir Raupp, é muito importante o pro-
nunciamento de V. Exª que trata da famosa Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, que onera todos 
os consumidores e, sistematicamente, traz no seu 
bojo muitas críticas, em função da complexidade no 
acompanhamento do consumo de combustíveis, es-
pecialmente nos sistemas isolados. É importante re-
gistrar, Senador Valdir Raupp, V. Exª que sempre tem 
ocupado esta tribuna fazendo ponderações de maneira 
muito equilibrada, sensata e coerente, de acordo com 
o que Rondônia efetivamente precisa, que V. Exª está 
trazendo boas notícias. Sobre a instalação do gasodu-
to Urucu-Porto Velho, parte da energia consumida em 
Rondônia vem de usinas termelétricas que hoje quei-
mam óleo diesel e, portanto, aumentam muito mais o 
custo da energia gerada em Porto Velho e consumida 
pela população de Rondônia. O advento do gás natu-
ral, inegavelmente, trará muitos benefícios

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Rondô-
nia e Acre.

O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Ron-
dônia e Acre. O consumidor brasileiro deixará grada-

tivamente de ser onerado com a intensidade com que 
é onerado com as CCC. É um grande avanço, pois o 
sistema utiliza um combustível que traz impactos am-
bientais muito menores, com um nível de combustão 
muito melhor, até para as unidades geradoras que 
operam hoje em Porto Velho. O fundamental na expo-
sição de V. Exª é a confirmação pela Ministra Dilma 
Rousseff, Ministra competente, determinada, sobre 
os investimentos das usinas do Madeira, Jirau e Santo 
Antônio, se não me engano nos nomes.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Isso mes-
mo, Jirau e Santo Antônio.

O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – São 
usinas bulbo, quer dizer, com uma tecnologia diferente, 
onde as máquinas trabalham absolutamente mergu-
lhadas, operando no fluxo do rio Madeira e viabilizan-
do projetos hidrelétricos importantes na Amazônia, 
importantes para Rondônia, importantes para o Acre, 
sem também deixar de destacar o projeto de Belo 
Monte. São projetos importantes, que representam 
efetivamente alguns dos mais competitivos projetos 
a serem instalados no País, especialmente na região 
Amazônica e, mais especialmente, em Rondônia. Por 
isso, Senador Valdir Raupp, o posicionamento de V. 
Exª, persistente, demonstra hoje que as coisas efeti-
vamente caminham. E V. Exª teve um papel muito im-
portante na viabilização desses projetos. Espero que, 
daqui para frente, não tenhamos mais nenhum obs-
táculo a enfrentar, pois pela população de Rondônia 
e pela defesa que V. Exª, a Senadora Fátima Cleide e 
o Senador Amir Lando fazem desses projetos, dentro 
de regras absolutamente claras, atendendo ao supri-
mento de energia, ao desenvolvimento, às questões 
ambientais, agora, finalmente Rondônia e o Acre ca-
minham para soluções definitivas no que se refere ao 
suprimento de energia e à introdução do gás natural. 
Não tenho dúvida de que o gás natural será utilizado 
pelas indústrias, nas residências e pelos veículos, tra-
zendo muitos benefícios à população do nosso querido 
Estado de Rondônia. Por isso, parabenizo V. Exª pelo 
pronunciamento e pelas boas notícias que traz.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Delcídio. V. Exª também tem con-
tribuído muito para esses nossos projetos na área de 
energia elétrica, principalmente o do gás e os das nos-
sas usinas do Madeira.

Há mais três Senadores pedindo apartes e pediria 
a compreensão da Senadora Ana Júlia, do Senador 
Gerson Camata e do Senador Alberto Silva, porque 
tenho apenas mais nove minutos e preciso concluir 
o meu pronunciamento. De forma que vou conceder 
apartes de mais ou menos um minuto e meio a dois 
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minutos para cada um, pois assim creio que terei tem-
po para concluir o meu pronunciamento.

Concedo o aparte à Senadora Ana Júlia e, a se-
guir, aos Senadores Gerson Camata e Alberto Silva.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Que-
ro apenas concordar com V. Exª, Senador, no pronun-
ciamento importante que faz hoje sobre a postura que 
tem tido a Ministra Dilma Rousseff. S. Exª tem reve-
lado responsabilidade e preocupação com a garantia 
de energia no nosso País, não apenas em relação 
a esse projeto importante para Rondônia, mas tam-
bém pela informação que presta sobre a hidrelétrica 
de Belo Monte, considerada fundamental para o País 
pela Ministra e também por nós. Podemos fazê-la de 
forma diferente da que foram feitas outras hidrelétricas 
no País, a exemplo de Tucuruí, que é importantíssima. 
Contudo, creio que podemos inverter a forma de cons-
trução. Podemos aprender com os exemplos ruins e 
fazer da construção da hidrelétrica de Belo Monte um 
exemplo que sirva de referência para o mundo. É pos-
sível construir hidrelétricas sem que haja agressão ao 
meio ambiente, minimizando os impactos negativos e 
maximizando os impactos positivos, como a geração de 
emprego, a ampliação de oportunidades que a energia 
elétrica consegue proporcionar a milhares e milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras em nosso País, prin-
cipalmente na nossa região amazônica.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do, Senadora Ana Júlia Carepa.

Rondônia não está brigando com o Pará. As usi-
nas do Madeira não estão brigando com Belo Monte. 
O projeto de Belo Monte já passou de 12 mil megawat-
ts para 6 mil megawatts, uma redução de 50%, para 
causar menor impacto ao meio ambiente. O projeto de 
Rondônia é mais moderno e, por isso, já foi previsto 
um acréscimo, no nível das cheias, de apenas 50cm 
no rio Madeira. Portanto, o impacto ao meio ambiente 
será mínimo.

Essas duas usinas são estratégicas para o Brasil. 
Portanto, podem ser construídas as hidrelétricas de 
Belo Monte e Madeira e, mesmo assim, daqui a dez, 
quinze ou vinte anos, ainda teremos problema de ge-
ração de energia elétrica.

Concedo o aparte ao nobre Senador Gerson 
Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre 
Senador Valdir Raupp, cumprimento V. Exª pelo pro-
nunciamento, ao se referir ao trabalho que a Ministra 
Dilma Rousseff está realizando no setor energético 
brasileiro. O Estado do Espírito Santo era uma ponta 
de linha de energia elétrica. A energia de Itaipu che-
gava ao Estado, às vezes, de forma deficiente e com 
apagões freqüentes. A Ministra decidiu fazer o linhão 

Ouro Preto-Vitória. Houve problemas com o Ibama, 
venceu a resistência de alguns ecologistas e de al-
gumas ONGs, tudo conforme a lei. Foi a Municípios 
e fez a linha sair de Ouro Preto e chegar a Vitória em 
três meses. Colocou em funcionamento uma estação 
abaixadora em Vitória, e, hoje, várias novas indústrias 
instalam-se no Espírito Santo – a Coca-Cola, a Pirelli 
que se instalou ontem –, com o fornecimento garantido 
de energia elétrica e sem problemas de quedas fre-
qüentes que antes enfrentávamos. No atual momento, 
a Ministra está atuando no gasoduto Cacimbas-Vitória, 
trazendo dos campos petrolíferos do norte do Estado 
mais quatro milhões de metros cúbicos de gás para o 
fornecimento das indústrias, automóveis, ônibus, na 
cidade de Vitória. É uma Ministra eficiente, de palavra, 
dinâmica. Como diz o ex-Prefeito de Vitória, Luiz Pau-
lo Veloso Lucas, é “o cão chupando manga”. Quando 
resolve fazer algo, S. Exª faz, age, luta e é muito sin-
cera no que diz. Quando não pode, não pode; quando 
pode, diz que vai fazer. Para mim, fazendo uma análise 
da situação, Dilma Rousseff é uma das mais eficien-
tes Ministras do Governo do Presidente Lula. O Brasil 
fez uma descoberta por meio dessa ilustre Ministra. 
Senador Valdir Raupp, cumprimento V. Exª pelo seu 
pronunciamento, ao ressaltar a dinâmica ação da Mi-
nistra no Estado de Roraima, assim como no Espírito 
Santo. O Senador João Batista Motta, aqui presente, 
também é testemunha dessa ação.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Gerson Camata, pelo aparte.

Concedo um aparte ao nobre Senador Alberto 
Silva, relator do meu projeto do Proisol – Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
nos Sistemas Isolados.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador Val-
dir Raupp, tenho muito satisfação de ter sido relator 
do seu projeto, que creio servirá muito ao nosso País. 
Não posso deixar de fazer um registro sobre a atitude 
da Ministra Dilma. Tive oportunidade de conversar com 
a Ministra durante meia hora, não sobre os grandes 
problemas como o das hidrelétricas e de sua atuação 
já aqui mencionada – a Ministra é eficiente, inteligente 
e competente –, mas conversei com a Ministra sobre 
um assunto muito interessante: o Programa Luz para 
Todos. Falamos que, na extensão territorial do Piauí e 
naquelas vastas regiões quase desabitadas, onde há 
núcleos residenciais, pequenos povoados, de acordo 
com a legislação e o Programa Luz para Todos, estão 
sempre estendendo linhas e mais linhas de transmis-
são – cada qual mais longa – para uma pequena carga. 
Propus à Ministra que fosse feita uma central solar com-
pacta e híbrida. E ela perguntou-me como seria. Com 
sol e um pequeno motor funcionando a biodiesel, tere-
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mos a solução para os povoados e evitaremos gastos. 
Inteligente e competente como é – o que quero conferir, 
pois sou engenheiro nessa área –, S. Exª concordou e 
perguntou se não poderíamos levar essas idéias para 
a região de V. Exª. Eu disse: “Exatamente, porque lá há 
as oleaginosas necessárias para fazermos biodiesel, 
sem termos que transportar diesel como atualmente, 
em que se gastam dois litros de diesel para levar um.” 
Cumprimento V. Exª e associo-me ao que se pensa, 
ao que se diz, a respeito da Ministra Dilma Rousseff. 
Sou um de seus admiradores.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
Senador Alberto Silva, pela contribuição. Incorporo o 
seu aparte, assim como os demais, ao meu pronun-
ciamento.

Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União 
ainda recomenda que:

– Estabelecer mecanismos que permitam ampla 
divulgação dos critérios adotados no estabelecimen-
to dos níveis de preço do gás natural da Bacia do rio 
Solimões, considerando que parte dos custos com o 
gás natural utilizado na geração de energia elétrica nos 
sistemas isolados será ressarcido pela CCCISOL;

– Buscar implementar mecanismos de compen-
sação aos Governos estaduais e Prefeituras pela perda 
de arrecadação de impostos advinda da implantação 
de novos projetos ou condições operacionais que tor-
nem mais eficientes a CCCISOL. Uma das reclama-
ções do Governador do Acre, Jorge Viana, é que, com 
a chegada do Linhão de Porto Velho a Rio Branco, iria 
haver uma perda de R$10 milhões com a arrecadação 
do ICMS do óleo diesel. É essa compensação que os 
Governos estaduais e municipais deverão ter quando 
tiverem energia transportada de outros Estados.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço um pouco mais de tempo para eu poder 
concluir o meu pronunciamento, porque houve muitos 
apartes. Sei que tenho mais dois minutos, mas peço 
mais dois, além desses, se V. Exª puder concedê-los.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Peço a compreensão de V. Exª, porque, de acordo 
com o Regimento, a sessão deverá terminar às 18 ho-
ras e 30 minutos, e ainda há Senadoras e Senadores 
que estão pacientemente esperando a oportunidade 
de se pronunciar. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Está cer-
to, Sr. Presidente. Tenho mais dois minutos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, V. Exª, com a inteligência ímpar e a capaci-
dade de sintetizar, poderá terminar para que os outros 
tenham a oportunidade de falar.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Prosse-
gue o TCU:

– Recomendar ao Ministério de Minas e 
Energia e a Agência Nacional de Energia Elé-
trica que implemente novas medidas, incluindo 
a proposição da nova legislação que favoreça 
a utilização da sub-rogação da CCC, tornando 
compulsória a compra da energia proveniente 
de projetos que tenham viabilidade econômica 
e financeira comprovada;

– Recomendar à Agência Nacional de 
Energia Elétrica que estabeleça metas de re-
dução de perdas elétricas para as concessio-
nárias, evitando o repasse integral do custo 
dessas perdas para a tarifa de energia elétrica 
sempre que a concessionária ultrapassar as 
metas fixadas;

– Recomendar às centrais elétricas bra-
sileiras que estabeleçam, para as suas con-
troladas que atuam nos sistemas isolados, um 
programa de redução de perdas elétricas, via-
bilizando a obtenção de recurso para tal fim;

– Recomendar às centrais elétricas bra-
sileiras que implementem ações com vistas 
ao saneamento econômico e financeiras das 
concessionárias que atuam nos sistemas 
isolados;

– Recomendar às centrais elétricas bra-
sileiras e à Agência Nacional de Energia Elé-
trica que divulguem mensalmente na Internet 
os valores de todos os parâmetros necessá-
rios para o cálculo do montante reembolsa-
do pela CCCISOL – solicito apenas mais um 
minuto Sr. Presidente – por concessionárias, 
divulgando, dentre outros, consumo mensal, 
nível de perdas elétricas, geração termelétri-
ca, total do combustível, preço dos combustí-
veis, tarifa de equivalente, hidráulica, gastos 
com combustíveis e reembolsos associados 
à sub-rogação;

– Determinar à Secretaria de Fiscaliza-
ção e de Desenvolvimento o monitoramento da 
deliberação que vier a ser tomada no presen-
te processo, nos termos do art. 243 do Regi-
mento Interno do Tribunal de Contas da União, 
acompanhando, na ocasião, o andamento dos 
projetos apontados pelo Ministério das Minas e 
Energia, no Ofício nº 196-NME, de 30/11/2004, 
que buscam a eficiência das CCC; e

– Determinar à Secretaria de Fiscali-
zação e Desenvolvimento a diligência, junto 
aos responsáveis pela Eletronorte, Eletrobrás 
em relação ... no Estado do Acre e à conse-
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qüente subutilização da linha de transmissão 
Acre/Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela 
generosidade; obrigado, Srªs e Srs. Senadores, pe-
los apartes.

Esperando que a nobre Ministra realmente venha 
a atender as nossas reivindicações, assim como dis-
se recentemente, aproveitamos a oportunidade para 
informar que já marcamos uma audiência com S. Exª, 
na próxima terça-feira, para concluirmos a conversa 
que tivemos ainda há pouco por telefone.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é claro que 
o direito de cada um é de falar por vinte minutos, mas, 
se for possível um acordo, poderíamos usar da palavra 
por apenas dez minutos cada um, o que distribuiria de 
forma mais equânime o tempo restante.

Indago, pois, de V. Exª se, após a intervenção 
do nobre Senador Efraim Morais, poderíamos assim 
proceder, objetivando propiciar oportunidades iguais 
aos que estão inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vamos lembrar o que Cristo disse: “comunhão; di-
vidir o pão”.

Então, após o término do horário regimental, pror-
rogaremos a sessão para que V. Exª faça uso da palavra, 
inspirando-se também em Cristo – o melhor discurso 
do Senhor foi feito em um minuto: o Pai Nosso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Pavan, tentarei ser o mais rápido possível.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em polí-
tica, a pior ação é não agir ou, de outro lado, agir tar-
diamente. E é por isso que venho hoje à tribuna para 
externar a minha crescente preocupação com os rumos 
do Governo Lula, ou, melhor dizendo, com sua falta de 
rumos. A começar pelo próprio Presidente da Repú-
blica, este é um Governo que demonstra, a cada dia, 
inépcia e inapetência para administrar. Além disso, a 
inabilidade política de seus principais operadores salta 

aos olhos, como sobejamente demonstram a paralisia 
e a falta de controle que tomaram conta da chamada 
base de apoio do Governo.

Percebam as Srªs e os Srs. Senadores que não 
me basearei em impressões pessoais senão em fatos 
que podem ser encontrados, à primeira olhadela, nas 
páginas dos principais jornais e revistas do Brasil. São 
manchetes, legendas e títulos de artigos que ilustram 
à perfeição o quadro da anomia política a que o País 
chegou, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores.

E aqui lembro há pouco o nosso colega, o Líder 
Delcídio Amaral, do PT, que citava a imprensa – e vou 
citar, como fez o próprio Líder, algumas manchetes 
da semana:

“Bode expiatório da falta de coordenação 
política” (editorial do Valor Econômico);

“Ministro por um fio” (O Estado de S. 
Paulo);

“Aldo Rebelo entrega os pontos” (revis-
ta Veja);

“Os limites do PT” (Merval Pereira, em 
O Globo);

“PMDB aponta falta de gerenciamento 
de Lula” (Correio Braziliense);

“Crise na base: Aldo Rebelo diz que o 
principal problema do Governo no Congresso 
é a postura autoritária do partido diante das 
legendas aliadas” (Correio Braziliense);

“Gushiken admite que PT quer o cargo 
de Aldo” (Correio Braziliense);

“A boquinha comprovada” (Clóvis Rossi, 
na Folha de S.Paulo);

“Cargos e MPs” (Editorial da Folha);
“Ministros pedem cabeça de Aldo” (Cor-

reio Braziliense);
“Abandonado à própria sorte” (Jornal 

do Brasil); e
“Não vai acontecer nada” (Villas-Boas 

Corrêa, em O Estado de S.Paulo).

Sr. Presidente, essa não é uma listagem exaus-
tiva. Haveria muito mais o que colocar a respeito das 
mazelas que o PT e o Governo infringem ao País, à 
sociedade brasileira e aos próprios aliados.

O primeiro elemento a ser destacado na série de 
manchetes de jornal é o processo de “fritura” a que o 
Ministro Aldo Rebelo está sendo submetido. Não se 
trata aqui da substituição de um Ministro que não vem 
trabalhando ou que vem trabalhando mal, como os há 
às dúzias na Esplanada. O caso é peculiar.

Primeiro, desmembrou-se a Casa Civil para se 
criar uma Secretaria de Coordenação Política e As-
suntos Institucionais, teoricamente encarregada dos 

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL132     

Índice Onomástico



14544 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

rumos políticos do Governo e da relação com os ou-
tros Poderes. Todavia, em instante algum pôde o seu 
titular contar com o poder necessário para o exercício 
de suas atribuições institucionais. Não dispôs nunca, 
como o Ministro José Dirceu, do chamado “poder da 
caneta”, isto é, da faculdade de fazer valer cumprir os 
acordos realizados. Também não esteve sob a sua 
batuta outro elemento crucial das relações do poder, 
qual seja, a possibilidade de destinar os recursos ne-
cessários para os projetos e programas de interesse 
da base aliada – não vou falar nem da Oposição. As-
sim, o Ministro Aldo não tinha e não tem o poder da 
caneta ou a chave do cofre, de modo que toda a sua 
atuação resumiu-se ao papel de um negociador que 
não dispõe do que negociar.

Sr Presidente, o Presidente Lula soube sempre 
dessa realidade constrangedora. Se não interveio para 
dar a Aldo Rebelo o poder que lhe faltou, foi porque ele 
próprio, o Presidente Lula, esteve tolhido por sua ex-
cessiva relutância em tomar as decisões fundamentais 
para o País. Assim, a falta de gerenciamento conduz 
a uma situação de descontrole na base aliada, que 
se cansou de esperar pelo tão decantado “Governo 
de coalizão”. Os resultados estão diante de nós. No 
Executivo, enquanto a maioria dos Ministérios setoriais 
nada apresenta em termos de resultado, os Ministros 
palacianos batem cabeça na disputa pelo poder. A 
acefalia deixou a nu a única ação possível para um 
comando abúlico: frear os trabalhos legislativos, seja 
por meio de obstruções, seja por intermédio da edição 
sucessiva e abusiva de medidas provisórias.

Senador Pavan, hoje pela manhã, na condição de 
Presidente em exercício da Comissão de Orçamento, 
fui até aquela Comissão na Câmara dos Deputados. 
Encontrei alguns companheiros do PT, aqueles mais 
à esquerda, que me disseram: “Senador, estamos fe-
lizes”. Perguntei-lhes: “Por que estão felizes? Não vejo 
nada nesse Governo”. Responderam-me: “Estamos 
voltando a fazer oposição, fazendo obstrução, evitan-
do que se vote, parando esta Casa como tantas vezes 
nós paramos”. Eu disse-lhes: “Então, vocês estão de 
volta ao que eram, companheiros. O povo brasileiro vai 
colocá-los, vocês do PT, na Oposição a partir de 2006, 
com a realização das eleições neste País”.

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
há por certo o medo de novas derrotas no Congresso 
Nacional. Mas receio, Sr. Presidente, que existam duas 
razões de fundo ainda mais perturbadoras: primeiro, o 
Governo simplesmente não sabe aonde quer chegar, 
não tem um projeto para o Brasil e, portanto, ganha 
tempo. Enquanto isso, o País pára! Nós, representantes 
do povo e dos Estados da Federação, devemos reagir 
à presente situação, que o Presidente desta Casa, Se-

nador Renan Calheiros, apropriadamente denominou, 
há poucos dias, de “abstinência legislativa”.

Em segundo lugar, é preciso dizer que, se o Par-
tido dos Trabalhadores e o Governo Federal não dis-
põem de um projeto para o País, há um norte político 
que figura como verdadeira obsessão: a reeleição do 
Presidente Lula. Um único projeto, portanto, existe – e 
é o do continuísmo. A reeleição começou, está nas 
ruas, e isso explica, em larga medida, a gênese dos 
quase 20 mil cargos e empregos criados por medida 
provisória. Que ninguém pense, por um só minuto, 
que houve interesse real em melhorar a qualidade dos 
serviços públicos ofertados aos cidadãos. Aparelhar o 
Estado não significa, apenas, distribuir esses cargos 
entre os correligionários, mas assegurar que o domí-
nio da máquina facilite a tarefa da reeleição. Isso é o 
que importa na ótica petista.

Srªs e Srs. Senadores, os custos da criação des-
ses 20 mil cargos pesam no bolso de todos os contri-
buintes; o viés político que orienta a ocupação de tais 
sinecuras é verdadeiramente imoral, mas o pior, digo-
lhes francamente, é ter de se deparar com a sem-ce-
rimônia e a desfaçatez com que elevadas figuras do 
Governo tratam o assunto, culpando a Oposição e a 
mídia por uma “abordagem incorreta” das nomeações. 
De acordo com tal raciocínio, não importa que o Es-
tado não precise desses servidores, ou que a socie-
dade brasileira não suporte o custo das contratações. 
O Governo pode criar os cargos e o PT tem o direito 
de nomear à vontade, pois foi o vitorioso no processo 
eleitoral – e isso basta!

A iminente saída do Ministro Aldo Rebelo e a 
ocupação desenfreada de nichos estratégicos da má-
quina governamental demonstram ser, ao cabo, duas 
pontas de um mesmo projeto político: o da reeleição. 
Também convergem noutro ponto significativo, pois 
ambas indicam o apetite do PT pelo domínio absoluto 
das estruturas de poder. Ao substituir o Ministro da ar-
ticulação, ninguém duvida que o cargo será destinado 
ao Partido dos Trabalhadores. 

A ênfase será, então, conferida à montagem dos 
palanques eleitorais nos Estados, cuidando da reelei-
ção sem deixar desprotegidos os interesses regionais 
do PT. Portanto, às favas o Governo de coalizão! Às 
favas a votação dos projetos essenciais para o Brasil, 
como as reformas política, sindical e trabalhista! Às 
favas a tarefa ingrata de administrar o País e gerar 
resultados, tanto econômicos como sociais! O que 
importa é a reeleição. O que importa é ceder espaço 
para um Ministro considerado forte, capaz de transmitir 
“confiança” aos aliados, fiar os acordos necessários e 
segurar a autofagia das correntes internas do Partido 
dos Trabalhadores.
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Aos Partidos que compõem a base aliada, talvez 
seja preciso lembrar que, cumprida mais da metade 
do mandato, dificilmente será a partir de agora que se 
dará a partir de agora que se dará a efetiva distribuição 
do poder. E não será agora por três motivos. Primeiro 
porque, neste momento, o PT se digladia internamente 
para eleger o novo presidente da legenda – e as aten-
ções do novo coordenador político estarão voltadas 
para as próprias hostes. Segundo, tendo em vista tal 
preocupação interna, dificilmente haverá espaço polí-
tico para desalojar petistas e substituí-los por aliados. 
Terceiro, é a hora em que se inicia o jogo bruto das 
liberações das emendas parlamentares, e, como se 
sabe, estão muito vivas as aspirações eleitorais dos 
candidatos do PT nos Estados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é por isso 
que, como disse o articulista Villas-Boas Corrêa, “nada 
vai acontecer” nesse resto de Governo Lula.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedemos a palavra, em substituição ao Senador 
Arthur Virgílio, de acordo com a inscrição, ao Senador 
Leonel Pavan, PSDB de Santa Catarina.

Solicitamos a V. Exª que use de sua capacidade 
de sintetizar, porque há outros oradores inscritos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Mão Santa, farei um rápido pronunciamento, até 
para atender ao pedido de V. Exª, pois V. Exª sempre 
tem demonstrado capacidade de fazer com que todos 
usem os microfones do Senado, adotando uma posição 
democrática. Portanto, devemos atender à determina-
ção de V. Exª. Falarei por, no máximo, dez minutos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recente-
mente ouvi um Senador da Oposição dizer que Se-
nadores de outras legendas ou do PSDB estariam 
elogiando o Presidente Lula. Fiz um levantamento, 
ontem, demonstrando que inúmeros Governadores do 
Brasil, especialmente os do PMDB, estavam descon-
tentes com o atual Presidente e com o atual Governo 
da República – e S. Exªs têm motivos para contesta-
rem o Governo.

O meu Governador de Santa Catarina, que apoiou 
Lula no segundo turno, mesmo estando coligado com 
o PSDB, não tem recebido o devido respeito, pois não 
tem sido dado apoio ao Estado de Santa Catarina.

Sr. Presidente Mão Santa, gostaria de mostrar a 
Casa e a V. Exª, que é tão respeitado no Brasil, espe-
cialmente em sua terra, o Piauí, e em Santa Catarina, 
alguns dados sobre o meu Estado, Santa Catarina.

Santa Catarina ocupa 1% do território nacional, 
mas é o sexto Estado exportador, com a melhor dis-
tribuição de renda do País. Santa Catarina é o sétimo 

Estado em arrecadação para a União. Santa Catarina 
é o maior exportador de suínos e o segundo exporta-
dor de frangos; produz minérios como o carvão, por 
exemplo, além de motores e eletrodomésticos. As ex-
portações catarinenses retomaram o crescimento em 
fevereiro; as indústrias do Estado venderam ao exterior 
US$423,6 milhões, 20,36% a mais do que em janeiro. 
O índice é cinco vezes maior do que o crescimento 
das exportações do País, de 4,19% no período, se-
gundo dados divulgados pela Federação das Indús-
trias de Santa Catarina. Santa Catarina recuperou-se 
também no ranking dos Estados que mais exportam, 
com 5,5% do total comercializado pelo País, ocupan-
do o quinto lugar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou mos-
trando a importância do Estado de Santa Catarina 
para o Brasil.

Em relação a fevereiro de 2004, as vendas ex-
ternas mostram um crescimento de 31,52%, o que re-
presenta um acréscimo de mais de US$100 milhões 
ao volume exportado. Nesse período, o índice nacional 
ficou um pouco acima, fechando em 35,56%.

Santa Catarina já acumula no primeiro bimestre 
exportações de US$775,6 milhões – ou 5,1% do total 
nacional –, o sétimo melhor resultado entre os Estados. 
Em relação aos dois primeiros meses do ano passado, 
o crescimento catarinense supera os 30%.

Mesmo tendo as importações do Estado crescido 
54,71% em relação ao mesmo mês em 2004, o supe-
rávit comercial catarinense já atinge US$508,3 milhões 
este ano. Entre os principais produtos comprados, a 
maioria é matéria-prima.

A carne de frango foi o principal produto expor-
tado pelo Estado no ano, com vendas acumuladas de 
US$125,9 milhões, 10,42% a mais do que no primeiro 
bimestre de 2004. Carne suína, móveis de madeira, 
motocompressores e roupas de toucador completam 
a lista dos cinco itens mais vendidos. A carne suína 
foi o produto com maior crescimento relativo entre 
os primeiros dez itens da pauta, com incremento de 
194,95%. Os Estados Unidos continuam sendo o prin-
cipal parceiro do nosso Estado.

Menciono essas questões, Sr. Presidente, para 
dizer que, mesmo com toda a importância que San-
ta Catarina tem para o Brasil, em função dos nossos 
trabalhadores, dos nossos empresários e dos nossos 
produtores, mesmo com toda essa importância, o nos-
so Estado obteve apenas R$54 milhões este ano em 
verbas orçamentárias, não as obrigatórias. Por que digo 
que foram apenas R$54 milhões? Com todo o respeito 
aos Senadores, aos Deputados Federais, ao Governa-
dor e ao povo do Amapá, Estado tão importante para o 
nosso País, que tem 470 mil habitantes, devo dizer que 
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o Amapá obteve, este ano, R$90 milhões em repasse 
voluntário, ao passo que Santa Catarina recebeu um 
pouco mais de R$50 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Leonel Pavan, prorrogo por mais quinze mi-
nutos a sessão, em razão das inscrições da Senadora 
Ana Júlia Carepa e do Senador Alberto Silva.

Para segunda-feira, já se inscreveram os Sena-
dores Heráclito Fortes e Alberto Silva.

V. Exª pode dar continuidade ao seu pronuncia-
mento.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Santa 
Catarina é o quinto maior Estado em exportação, re-
pito, em função dos nossos empresários, dos nossos 
produtores, dos nossos trabalhadores, da capacidade 
de produção dos catarinenses. Certamente, é assim 
no Rio Grande do Sul, no Paraná e no resto do Brasil. 
Mas não é possível que a galinha dos ovos de ouro, 
que é Santa Catarina, esteja sendo morta pelo Go-
verno Federal.

Alguém pode dizer que, com toda essa produ-
ção, não há necessidade de enviarem recursos, mas 
esse Estado precisa de investimentos na área social, 
na infra-estrutura, no saneamento, nas rodovias. San-
ta Catarina é uma galinha dos ovos de ouro que está 
sendo estrangulada pelo Governo Federal. 

Portanto, fica aqui o nosso protesto pelo fato das 
muitas emendas e reivindicações dos Deputados Fe-
derais, Senadores, do próprio Governo do Estado e 
da classe empresarial não estarem sendo atendidas 
pelo atual Governo.

Se Santa Catarina produz e se é importante para 
o País, queremos também ser privilegiados. Não mais 
do que os outros Estados, mas apenas naquilo que 
nos é de direito. 

Por isso, nós, catarinenses, exigimos respeito pelo 
nosso Estado. Exigimos respeito por Santa Catarina!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta, 
a quem peço que faça uso de sua inteligência privile-
giada e de sua capacidade sintética.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais 
uma vez, volto à tribuna para deixar bem patente a 
minha preocupação quanto à condução deste barco 
chamado Brasil.

Tivemos a oportunidade de votar nesta Casa uma 
reforma tributária. V. Exª disse, há pouco, que hoje há 
mais de 60 tributos – são 75. V. Exª só não falou que 
telefone paga 40% de alíquota; V. Exª só não falou que 
a camisa de um trabalhador no Brasil paga mais de 
40% de tributo. O que quero dizer com isso? A reforma 

feita nesta Casa, por solicitação do Presidente Lula, de 
nada valeu para o povo brasileiro. Não foi uma reforma 
feita para o povo. Foi uma reforma feita para aumentar 
o dinheiro no caixa do Governo. 

Depois, fizemos uma reforma da previdência. 
Para nossa surpresa, o que aconteceu? Absolutamente 
nada. Apenas foi aumentado o valor da contribuição 
dos nossos velhinhos. Que reforma foi essa? Absolu-
tamente nenhuma. 

Estamos falando agora na reforma política. Ima-
gino que deveria ser uma reforma que nos trouxesse 
o financiamento público de campanha, que trouxesse 
a moralização para as nossas eleições. Gostaria, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a reforma trou-
xesse a fidelidade partidária, para que também tivés-
semos ordem em nossa vida política. Queria eu, Sr. 
Presidente, que a reforma pusesse fim à famigerada 
reeleição. Não tem cabimento um Município do inte-
rior deste País ter reeleição para prefeito. São Municí-
pios de apenas 5 mil, 10 mil, 20 mil eleitores. Qual é 
o prefeito que vai deixar o poder em um Município do 
interior do Brasil por sua vontade se houver quinhen-
tas reeleições? Quinhentas vezes será reeleito. São 
Municípios onde não há televisão, comunicação. É um 
absurdo! É uma excrescência! 

Outra questão, Sr. Presidente, é que a reforma 
política tinha de contemplar a coincidência de manda-
tos. Não estou defendendo a prorrogação de mandato 
de ninguém, mas teríamos de arrumar uma maneira. 
Não há como um prefeito administrar um Município 
com dois governadores: dois anos com um e dois anos 
com outro. Não tem cabimento um governador admi-
nistrar um Estado ora com um prefeito, ora com outro 
prefeito, em cada um dos Municípios. 

De mais a mais, o que vemos são Deputados 
Estaduais, Federais e até mesmo Senadores dispu-
tarem eleições para Prefeito a fim de se encorparem 
politicamente. Eles não têm nem vontade nem desejo 
de ganhar, não querem ganhar; querem apenas ficar 
na mídia, participando de uma eleição, para depois 
conseguirem se reeleger no cargo em que estão. Isso 
é um absurdo!

Há eleição de dois em dois anos e sabemos que, 
no ano eleitoral, o Município e o Estado param. No ano 
da eleição, não se contrata, não se admite, não se faz 
nada neste País. A eleição pára o País. A eleição para 
Presidente da República no ano que vem já está pa-
rando esta Casa e o Brasil. Se o Presidente Lula não 
fez nada nos primeiros dois anos, daqui para frente, 
nada fará também. Temos convicção disso. 

Por que não enfrentamos esses problemas?
O pior é a ditadura dos partidos. Somos, às ve-

zes, punidos pela imprensa e pela opinião pública 
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porque trocamos de partido. Mas como pode um Par-
lamentar ou um executivo continuar em determinado 
partido por mais tempo, sob essa ditadura partidária 
em que vivemos? 

Agora mesmo, Sr. Presidente, estamos perceben-
do que a nossa reforma política vai girar apenas em 
torno da verticalização. Se for boa para o Governo, será 
aprovada. Se sentirem que não será conveniente para 
o Governo, não será aprovada. Se houver a verticali-
zação, o conchavo será feito em Brasília e o resto do 
Brasil terá que cumprir o que for combinado. Estamos, 
pois, diante de uma anomalia. Se a verticalização cair, 
com a ditadura dos partidos, lá nas regionais a farra vai 
continuar existindo. Ora um partido vai para um lado, 
ora vai para o outro, quando não é vendido a preço de 
ouro para este ou aquele candidato. 

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, estou mais 
uma vez temeroso da reforma que vamos fazer. Hoje, 
estou filiado ao PMDB e – falo em meu nome e em 
nome do Senador Gerson Camata, que é do meu Es-
tado – estamos diante de uma situação difícil de ser 
resolvida, pois o nosso Partido, na tentativa de sufocar 
a vontade da maioria, corre com um documento de 
mão em mão, pegando assinaturas. Para quê? Para 
prorrogar o mandato da atual Executiva Nacional e de 
todas as Executivas em nosso País.

Já sabemos, então, que, dentro do PMDB, não 
temos a esperança de poder contar com um candidato 
que atenda aos anseios do nosso povo. Já sabemos, 
de antemão, que o PMDB terá um candidato que se 
chamará Antony Garotinho.

Como um Parlamentar que não gosta de candi-
dato que usa religião ou Deus como cabos eleitorais, 
não me vejo mais à vontade para continuar no Partido 
que tanto amo. 

Presidente Mão Santa, essas coisas no Brasil 
tem que acabar. As nossas convenções partidárias 
têm que ser de verdade; têm que fazer prevalecer a 
vontade de uma maioria. Não podemos ficar subjuga-
dos à vontade daqueles que não se identificam com 
o sonho do brasileiro, que é a democracia plena, mas 
em todos os seus sentidos.

Por isso, Sr. Presidente, lamento que meu Partido 
tenha tomado essa decisão. Estou pensando no que 
devo fazer. Se não tomei ainda uma atitude é porque 
estou aguardando o Senador Gerson Camata, já que 
somos do mesmo Estado, companheiros, amigos; já 
que respeito S. Exª, porque foi o melhor Governador 
que meu Estado teve, um Governador que exerceu a 

democracia como jamais vi neste País. Por isso, respeito 
aquele companheiro. Quero que S. Exª me acompanhe, 
ou vou acompanhá-lo para um Partido em que possa 
sonhar ver este País em boas mãos; ver este País nas 
mãos de um gerente, porque a nossa crise, toda a crise 
que o Brasil vive é por falta de gerenciamento.

Peço a Deus que nos ajude que consigamos 
nosso intento.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Agradecemos a V. Exª pela brevidade.
Faço minhas as suas palavras em relação à Ger-

son Camata, pela gratidão. Quando eu governava o 
Estado do Piauí, pelo PMDB, S. Exª defendeu que o 
Piauí conseguisse o Prodetur.

Com a palavra, ansiosamente aguardada em 
todo o País, a estrela do PT, a Senadora Ana Júlia 
Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente, Senador Mão Santa. Vou 
tentar falar, porque, como V. Exª está ouvindo, minha 
voz está rouca; estou com uma gripe forte.

Solicito formalmente que seja feita a transcrição, 
nos Anais da Casa, da matéria do jornal O Liberal, do 
Estado do Pará, de autoria da jornalista Raquel El-
termann, da sucursal de Brasília, que versa sobre o 
relatório apresentado ontem à sociedade brasileira e 
mundial pela Organização Internacional do Trabalho 
– OIT, sobre o trabalho forçado no mundo.

É a primeira vez na história que a OIT divulga 
esse relatório fora da Suíça. Ele foi divulgado simulta-
neamente em Genebra e em Brasília. Por quê? Porque 
o Brasil e o Paquistão foram os dois primeiros países 
no mundo a reconhecerem a existência do trabalho 
escravo em seu território.

A OIT escolheu também lançar esse relatório em 
Brasília, haja vista que o Brasil foi o primeiro país no 
mundo a incluir o combate ao trabalho escravo, a erra-
dicação do trabalho escravo como uma meta de Estado. 
O Presidente Lula, em março de 2003, lançou o Plano 
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.

Sei que alguns acham absurdo que reconheçamos 
que no Brasil há trabalho escravo. Sou paraense e sei 
que há conterrâneos e conterrâneas que consideram 
ruim, negativo, dizer que 50% do trabalho escravo no 
Brasil está no Estado do Pará.

Digo que só vamos acabar com as mazelas em 
nosso País, em nossos Estados, quando enfrentarmos 
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isso; quando olharmos de frente o problema, atacarmos 
as causas e, é claro, cuidarmos das conseqüências.

Hoje participei, pela manhã, do lançamento, no 
auditório do Incra, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e pelo Incra, do Programa Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo, que visa principalmente acabar 
com a fragilidade dos trabalhadores que são vítimas 
desse trabalho degradante.

Esse é um programa importante, porque vai tentar 
resgatar essas pessoas, dando-lhes condições dignas 
de trabalho, de produção, para que não fiquem à mer-
cê desse tipo de crime.

Segundo os dados da OIT, sabem V. Exªs quanto 
alguns ganham no mundo com a existência de trabalho 
escravo? Trinta e um bilhões de dólares. 

É inadmissível que, em pleno século XXI, quando 
o mundo alcançou tantos avanços tecnológicos, com o 
objetivo de dar ao homem e à mulher, a todos os tra-
balhadores e trabalhadoras, melhores condições de 
trabalho, uma menor carga horária, condições dignas, 
oportunidade de passar mais tempo com a família; com 
tanto avanço tecnológico no mundo do trabalho, não é 
possível que durmamos tranqüilos sobre o travesseiro, 
sabendo que ainda há relações de trabalho no mundo 
como as dos séculos XVIII e XIV.

São os países industrializados os que estão em 
primeiro lugar no mundo, mas a América Latina e o 
Caribe estão em segundo, com 1,3 milhão de traba-
lhadores escravos.

Faço esse registro e peço a inserção da reporta-
gem nos Anais da Casa. Parabenizo a jornalista pela 
matéria extremamente positiva. Nós temos, sim, de 
encarar esse problema com políticas públicas, com 
conscientização. 

Apelo aos Deputados Federais, para que votem 
em, segundo turno, favoravelmente à PEC que expro-
pria a terra de quem se utiliza do trabalho escravo. Já 
tendo tramitado no Senado, ao retornar a esta Casa, 
espero que ela seja novamente aprovada.

Infelizmente, os ganhos são absurdos: US$31 bi-
lhões! E quanto às vidas humanas? Não se pode medir 
a perda da dignidade. Portanto, temos de votar. E só 
com sanções financeiras. Essa que é a verdade.

Também apresentei um Projeto, Senador, e es-
pero que ele seja votado e aprovado urgentemente. Já 
sei que existe reação, que há alguns ditos produtores 
rurais que são contra. Mas não podemos ser contra! 
Não podemos achar que tem de ter financiamento 
público, que tem de ser beneficiado por incentivos fis-

cais aqueles que praticam trabalho escravo; no meu 
Projeto, além desses, também aqueles que cometem 
crime ambiental. Em última instância de julgamento de 
recurso administrativo, porque não podemos dar com 
uma mão aquilo que tiramos com outra, aquilo que 
combatemos com outra. Então, não podemos permitir 
o financiamento.

No meu Projeto, também tornarmos legal a cha-
mada lista suja, para que a sociedade tome conheci-
mento e enfrente a questão do trabalho escravo, como 
acontece na semana que vem, que é a semana do 
combate à exploração sexual de meninas e adoles-
centes, numa tentativa de tirar este véu que existe em 
parte da nossa sociedade, infelizmente, em relação à 
exploração sexual.

Ao fazer esse registro, parabenizo a OIT e todos 
os seus parceiros: a Justiça do Trabalho, a Justiça Fe-
deral, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, que está à frente o Ministro Nilmário Mi-
randa, que tem feito um trabalho fantástico, junto com 
parlamentares, no sentido de que possamos realmen-
te entender que amanhã, dia 13 de maio, aniversário 
da Abolição da Escravatura, possamos comemorar a 
Abolição da Escravatura em nosso País.

Que possamos, no próximo relatório da OIT, 
não apenas ter a menção honrosa – há sete men-
ções honrosas ao Brasil nesse relatório da OIT – por 
ações pela erradicação do trabalho escravo, mas que 
no próximo relatório da OIT, daqui a quatro anos, o 
Brasil seja citado como o primeiro País que erradi-
cou o trabalho escravo que é, infelizmente, ainda tão 
presente.

Em homenagem não só aos que lutaram pela 
abolição da escravatura e que já se foram, mas em 
homenagem às gerações futuras, para que lhes pos-
samos entregar um Brasil melhor. E quero entregar 
um Pará bem melhor para a geração presente e para 
as futuras.

Por isso apresentei esse projeto, que espero ver 
aprovado, inclusive com o apoio dos Senadores Mão 
Santa e João Alberto, porque é uma vergonha nacional 
ainda existir esse crime em nosso País.

Obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

    137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14549 MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL138     

Índice Onomástico



14550 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005    139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14551 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, na qualidade de último orador 
inscrito, ao Senador Alberto Silva, do PMDB do Esta-
do do Piauí.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, não podíamos terminar 
esta sessão de hoje com um assunto tão importante 
como este tratado pela Senadora Ana Júlia Carepa 
sobre o trabalho escravo e sobre a exploração sexual 
de menores. 

E justamente às vésperas do 13 de maio, ela 
trouxe números estarrecedores sobre o lucro do País 
com o trabalho escravo. Será esta a melhor maneira de 
aumentarmos a renda do nosso País? Ou pensemos 
mais seriamente como resolver o problema do País 
sem termos de apelar para essa quantidade imensa de 
impostos que o Senador Mão Santa listou aqui, de 75 
taxas e impostos? Será que não tem outra maneira? 
Sim, todos os países que se desenvolveram no mun-
do usaram a educação em primeiro lugar como a viga 
mestra do desenvolvimento. Então, teremos que lutar 
nesta Casa, como acaba de mencionar a Senadora 
Ana Júlia Carepa, pela aprovação de leis rígidas que 
acabem com essa situação estarrecedora de termos 
trabalho escravo em nosso País às vésperas do 13 de 
maio, quando aqui mesmo foi abolida a escravatura no 
gesto da Princesa Izabel.

Por isso, Senadora Ana Júlia, meus cumprimentos 
pelo encerramento desta sessão, com dois piauienses 
ex-governadores e uma paraense, a região norte do 
Estado lutando pelo interesse do Brasil naquilo que lhe 
é mais caro, os seus jovens, as suas crianças sendo 
exploradas no campo.

Meus cumprimentos pelo seu belo pronuncia-
mento nesta tarde.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Gos-
taria que V. Exª me concedesse um aparte, primeiro, 
para pedir desculpas, Senador Alberto Silva, por ter 
errado o seu nome. É Alberto. Peço desculpas a V. Exª. 
Aproveito para registrar que é importante a luta para 
diminuir a carga tributária, mas precisamos ser justos, 
e quando falarmos de tributos devemos separar aquilo 
que é tributo federal, tributo estadual de tributo e taxas 
municipais. Foram citadas taxas que existem num lo-
cal mas que não existem em outros. O PIS e o Pasep, 
por exemplo, um é cobrado pelo poder público e o ou-
tro pelo poder privado. Então não é verdade que uma 
pessoa paga cerca de setenta tributos. Isso não é real. 
Existem diferenças e penso que temos que lutar para 
que haja um melhor equilíbrio fiscal no nosso País e 
para que não apenas e principalmente as pequenas 
empresas e o assalariado paguem imposto, mas que 

os grandes também paguem, a fim de que possamos 
fazer justiça tributária. Devemos, inclusive, aprovar a 
reforma tributária, unificar o ICMS. É um absurdo o 
ICMS hoje. Existem hoje dezenas e dezenas de legis-
lações, de alíquotas e não podemos mais permitir que 
isso acabe piorando a situação do povo. Parabéns a V. 
Exª, Senador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – É lógico 
que não podemos nem devemos misturar taxas e impos-
tos cobrados em diferentes Estados e Municípios. 

Mas o que eu queria situar era o seguinte: será 
essa a única maneira que temos de fazer o País crescer 
e a máquina governamental poder dispor de recursos 
para implementar o desenvolvimento do País? 

E volto ao tema. Não quero me tornar exausti-
vo na defesa dessa minha tese. Mas, na verdade, é 
a realidade do País. O que significa a riqueza de um 
País? Aprendi na minha escola que riqueza é tudo que 
é fruto do trabalho do homem, seja o intelectual, seja 
o mecânico, braçal, ou que seja, mas é fruto do traba-
lho do homem. Mas essa riqueza só traz benefícios à 
sociedade se ela se movimentar. Se eu produzir e o 
bem produzido ficar parado, não gerei riqueza, por-
que riqueza é fruto do andamento do que o homem 
produziu. 

E o que está acontecendo no Brasil? Estamos 
passando da meta de cem bilhões de superávit primá-
rio. E a nossa riqueza está circulando como? O Brasil 
preferiu o rodoviarismo às ferrovias ou às hidrovias. 
Na verdade, vieram as fábricas de automóveis, cami-
nhões etc., e o Brasil entrou a fazer estradas por todo o 
território nacional. E o que acontece? Essas estradas, 
por onde passam hoje quase dois milhões de carretas, 
gastando ou consumindo ainda óleo importado, cerca 
de doze a quatorze bilhões de litros de óleo importado, 
porque a Petrobras ainda não tem auto-suficiência na 
produção de óleo diesel que impulsiona os veículos de 
carga. O que acontece nessas estradas? O Governo 
não tem tido capacidade ou competência para manter 
no nível satisfatório a malha rodoviária, principalmente 
a malha federal, que é distribuída no País inteiro.

Há algo de estarrecer. Na verdade, o Governo 
precisa deter-se no seguinte raciocínio: quem está 
encarregado da manutenção das estradas do País? 
Inicialmente, o Ministério dos Transportes – tudo bem 
– com seus diferentes departamentos. E agora, para 
conseguir andar nesse campo do reparo das estra-
das, o Brasil começa a descobrir algumas coisas, as 
parcerias público-privadas; isto é, as empresas priva-
das, entrando no setor da construção de rodovias – ou 
ferrovias mais à frente –, ressarcindo-se do dinheiro 
aplicado com os pedágios. O pedágio é aquela mura-
lhazinha de diferentes corredores onde quem passa 
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com carga paga tanto, quem é passageiro tanto etc., 
ou seja, ali há uma renda.

Nos Estados do Sul, isso funciona, porque o trá-
fego de milhões de carros que passam nas estradas 
federais, estaduais ou o que seja do Sul do País, é 
muito adensado. E lá na nossa região, no Nordeste, 
no Semi-árido nordestino, alguém vai colocar dinheiro 
para consertar uma estrada dessas? Quem vai colocar 
pedágio para passarem alguns veículos a mais ou a 
menos numa estrada daquela? Não vai ser por aí.

E quantos quilômetros estão destruídos na meta-
de do Brasil? Tiramos o Centro-sul, incluindo a região 
Norte, da nobre Senadora Ana Júlia Carepa. Quantos 
quilômetros são? Avalio aqui 25 mil quilômetros, Se-
nador Mão Santa.

O Ministério dos Transportes tem capacidade para 
resolver esse problema a curto prazo? Não tem. Não é 
porque não queira – vai aqui o meu elogio ao Ministro 
dos Transportes. S. Exª se esforça. Agora mesmo, en-
controu uma saída, utilizando a parceria público-privada 
em determinados trechos do Sul do País.

Qual é a proposta que faço? Existem mais de 
cem empresas de engenharia paradas neste País. 
Esses dados me foram fornecidos pela Confederação 
responsável pelos empreiteiros ou construtores de 
estradas e também pelos transportadores de carga. 
Tenho esses números.

Como o Ministério dos Transportes poderá con-
sertar essas estradas em tempo hábil? O País está 
precisando delas para escoar algo que rende mais de 
100 milhões.

Voltando ao tema inicial: qual é o raciocínio? Pro-
duzo riqueza, tenho que transportar e exportar pelos 
portos. Os portos estão ruins, as estradas estão muito 
piores. Então, há dois gargalos que dificultam e contri-
buem para o aumento de despesas do País.

Querem ver os números? Doze a quatorze bilhões 
de óleo são consumidos por quase dois milhões de 
veículos rodoviários que andam por essas estradas. 
E tive o cuidado de examinar o que acontece com es-
ses veículos quando se deparam com um, dois ou três 
buracos. Eles dão uma freada. Quando o motorista de 
uma carreta de 50 toneladas, com aquele motor de 
mais de 200 cavalos, dá uma freada, ele tira o pé do 
acelerador, e o motor não queima, jogando óleo fora. 
Não há como evitar isso. Talvez futuros motores, com 
computadores a bordo, tranquem o motor na hora de 
desacelerar, não deixando jogar óleo fora. Hoje, ele joga 
fora e, quando acelera, gasta de novo. Aquela fumaça 
preta deve-se ao fato de o motor ter de arrastar uma 
carga de 50 toneladas. E, quando acaba de acelerar, 
tem outro buraco à frente e precisa mudar de direção. 
Isso, fora os riscos e as vidas que estão sendo vitima-

das neste País. Será possível que o Governo não pare 
diante desses números?

Sou um admirador da atitude do Presidente Lula. 
Fiquei emocionado quando fui agraciado, com muita 
honra para mim, com o título de Conselheiro da Re-
pública. No meu discurso, fiz uma apologia da atitude 
do Presidente Lula com relação ao que Sua Excelên-
cia está fazendo no exterior. A reunião da Cúpula aqui 
realmente foi um sucesso, e não vamos discutir. Um 
dos articulistas da Folha de S.Paulo referiu-se a “um 
golaço”; quer dizer, houve um resultado positivo.

É a esse Presidente que está trabalhando pelo 
País que faço um apelo. O Senador Mão Santa costu-
ma referir-se ao Presidente apenas por Lula – e acho 
que Sua Excelência gosta, mas eu não faria isso. Eu 
diria: Presidente Lula, pegue uma caneta, não ouça 
quem está ao seu lado, nem o Ministro dos Transpor-
tes. Ouça apenas o que vou dizer.

O Ministério dos Transportes tem toda vontade 
de resolver o problema e procura o dinheiro. Onde 
está? Tira daqui e dali. O Ministério dos Transportes 
vai receber R$2,5 bilhões, mas é possível gastar es-
ses recursos no tempo útil que o Brasil precisa? Não 
pode, por causa da burocracia própria do Ministério. 
Não queremos mudá-la, mas é assim mesmo.

Para fazer um projeto de engenharia para conser-
tar uma estrada, faz-se necessária uma licitação, da 
qual participam várias firmas. Vão ao local aquelas que 
ganham a licitação para executar determinado trecho; 
passam três meses no campo e voltam com os dados 
para elaborar o projeto. Depois, ocorre outro processo 
de licitação, que pode durar mais três ou seis meses, 
e, finalmente, algumas firmas são contratadas para 
fazer pedaços de estradas, um pedaço em um Esta-
do, outro pedaço em outro. Enfim, qual é o efeito de 
pedaços de estradas? Corre-se muito bem no pedaço 
bom e, de repente, cai-se no pedaço ruim. E isso vai 
ficar assim. Não tem jeito.

Qual é o jeito? Vamos lá: dinheiro. Querem ver 
onde está o dinheiro? A Petrobras importa muitos bi-
lhões de litros de óleo, mas os veículos rodoviários 
consomem algo em torno de 14 bilhões de litros. Es-
ses veículos que usam o óleo importado gastam 35% 
a mais, sem produzir trabalho algum, pura perda. Trinta 
por cento de 14 bilhões de litros são quase 5 bilhões 
de óleo diesel importado jogados fora. Posso apostar 
e assinar embaixo. Cinco bilhões de litros a R$1,40 na 
bomba correspondem a R$7 bilhões. Com esse valor, 
é possível deixar novos em folha os 25 mil quilômetros 
de estradas federais destruídas. E de que maneira? É 
muito simples. Precisamos mudar. Proponho uma câ-
mara de gestão não por outro motivo, mas porque a 
situação é calamitosa. Trata-se de calamidade pública. 
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Sendo assim, vale a pena analisar a questão, que deve 
ser tratada como calamidade.

O Ministério dos Transportes não consegue re-
solver o problema por não ter estrutura para fazê-lo. 
Falo de cadeira. Conheço o Ministério por dentro e por 
fora, não apenas por ter sido Governador. Inclusive um 
Ministro dos Transportes do Piauí foi meu Secretário. 
Portanto, conheço muito bem tudo o que há no Minis-
tério e aquilo que pode ou não ser feito. Com a câmara 
de gestão, é possível tomar algumas providências.

Senador Mão Santa, Senadora Ana Júlia Care-
pa, estamos apenas nós três em plenário neste início 
de noite. Vamos analisar a situação. Pode? Pode. Os 
projetos devem ser feitos à maneira antiga? Não. Há 
equipamentos muito mais modernos. Como sabemos 
que uma estrada está destruída? Pela maneira atual, 
abre-se uma licitação, e as empresas de engenharia 
vão a campo para analisar como estão as estradas. 
Porém, há sete anos, existe uma tecnologia desenvol-
vida na USP. Trata-se de um veículo que, andando nas 
estradas, mede, possivelmente com infravermelho, o 
estado em que se encontra o asfalto e também a base, 
e ainda filma os acostamentos. Com isso, rapidamente 
coletam-se números, que são entregues às empresas 
para a elaboração de um projeto. Sabem com que ve-
locidade essas empresas podem fazer esse projeto? 
Chequei esta informação: elas podem fazer oito mil 
quilômetros de projeto em quatro meses. 

Srªs e Srs. Senadores, se tenho projetos na mão, 
posso abrir licitações. Quando se abrem as licitações, 
começa aquela guerra entre as empresas, o que é 
muito natural, pois estão todos parados. 

Qual é a solução? É estabelecer o preço-base 
para cada tipo. Se tenho os projetos na mão, sei os 
valores de todas elas e tenho condições de calcular 
uma média. Se tiver de trocar todo o asfalto, o preço é 
um; se tiver de trocar o asfalto e a base, o preço será 
outro. De qualquer forma, fixados esses preços e ca-
dastradas as empresas de engenharia brasileiras, a 
câmara de gestão terá poderes. Ela não vai passar por 
cima da lei, mas vai encurtar muito os percalços buro-
cráticos que a legislação impõe e que, só em caso de 
calamidade, podem-se ser contornados.

Quem fará parte da câmara de gestão? Alguns 
homens de alta competência que conhecem estradas 
e que sabem administrar, construir, reparar e refazer 
uma estrada. A exemplo do que se fez quando hou-
ve o apagão, o Ministro dos Transportes fará parte e 
tudo ficará sob o comando do Chefe da Casa Civil, 

que terá poderes para comandar toda a mecânica do 
projeto. Aposto – e assino embaixo – que 25 mil qui-
lômetros de estrada, que nos custam R$6 bilhões, em 
dois anos e meio, estarão novinhos em folha. Refiro-
me àquelas em que não é possível colocar pedágio 
– não adianta colocar pedágio, porque uma empresa 
privada não vai gastar dinheiro numa estrada que não 
pode lhe render o ressarcimento do seu dinheiro. Eu 
já fiz até um trabalho sobre isso, que distribui. Dispo-
nho-me a refazer o trabalho e a atualizar os números. 
O caminho é esse.

Com a câmara de gestão, o Presidente Lula pode 
fazer um golaço. Um jornal considerou um golaço a cú-
pula com os árabes, mas eu diria: “Presidente, golaço 
de placa haverá se V. Exª, em dois anos e meio, reno-
var 25 mil quilômetros de rodovias federais que estão 
destruídas por este Brasil afora”. Isso não custará nada, 
pois somente a economia de óleo ficará em torno de 6 
ou 7 bilhões. Quem economizará? A Petrobras. Então, 
vamos chamar a Petrobras e dizer: “Já que vou arrumar 
a casa, e a empresa não vai mais gastar esse dinhei-
ro, passe o dinheiro para cá, Petrobras”. A Petrobras 
está com um lucro enorme. Então, que coloque esse 
dinheiro à disposição do Presidente Lula agora. 

A câmara de gestão não atrapalha o trabalho do 
Ministério. Todos os contratos do Ministério continuam. 
O Ministério trabalha para cá e a câmara de gestão 
trabalha para lá. Somando os dois, no fim de dois anos 
e meio, o Presidente Lula faz um golaço. E eu quero 
estar presente para comemorar com Sua Excelência, 
se o Presidente aceitar esse conselho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Lembro que, amanhã, haverá sessão às nove horas. 
Em seguida, convocada pelo presidente da Comissão 
de Igualdade Racial e Inclusão, Senador Paulo Paim 
– Comissão da qual sou vice-presidente –, haverá uma 
sessão de homenagem à abolição da escravatura.

Vergonhosamente, fomos o último País a libertar 
os escravos, mas louvo os cearenses, que foram os 
primeiros a fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Gerson Camata, 
Teotonio Vilela Filho, Sérgio Guerra, Alvaro Dias, Arthur 
Virgílio, Augusto Botelho, Paulo Paim, Antero Paes de 
Barros, Luiz Otávio e José Sarney enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 
210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
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O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, Brasília foi palco de uma das mais impor-
tantes reuniões de Chefes de Estado. 

A Cúpula América do Sul – Países Árabes é, 
sem dúvida alguma, um dos eventos mais esperados 
na Capital da República.

O Brasil é um dos países mais procurados pelos 
Árabes. Isto se deve ao nosso clima, ao nosso povo, 
sabidamente um dos mais receptivos do planeta e, 
principalmente, pela possibilidade de levarem uma 
vida tranqüila para si e seus filhos.

Os estrangeiros que escolhem o Brasil para viver e 
trabalhar sempre tem uma boa acolhida e podem viver 
em absoluta paz, assim como qualquer outro cidadão, 
independente de sua etnia, religião, etc. Tanto que a 
maioria acaba criando laços fortes conosco e adotam 
como sua segunda pátria, isto vale para alemães, 
italianos, japoneses, angolanos, chineses, coreanos, 
norte-americanos, argentinos, australianos, árabes, 
israelenses, enfim, de qualquer lugar do mundo. Ado-
tam até o estilo brasileiro de viver, que é o de respeito 
mútuo, de paz, de confraternização. Aqui nós vemos, 
na mesma rua ou bairro, vizinhos que, em qualquer 
outro lugar do mundo, seria impensável, pelas circuns-
tâncias culturais, ou mesmo de constante guerra ou 
guerrilha. E, afirmo, se respeitam.

Portanto, ainda que com algumas ausências sen-
tidas, não de países, mas de autoridades, esta cúpula 
é inegavelmente um grande momento para a política 
internacional adotada pelo governo, no sentido de colo-
car nosso país, também, como gerador de discussões 
de importância mundial. As ausências, obviamente, se 
devem ao total desconhecimento da importância da 
oportunidade, até por que alguns dos que não vieram 
ao encontro perderam uma grande chance de conhe-
cerem a terra onde vivem muitos de seus patrícios.

A cúpula foi um momento propício à discussão 
de vários temas e de nos conhecermos melhor. Os 
faltosos sentirão, no futuro, o grande erro histórico de 
não terem vindo.

Lembro-me de uma grande empresa de máqui-
nas de escrever cuja diretoria, na década de 70, não 
avaliou corretamente a hipótese de transformarem seu 
pátio industrial em uma fábrica de computadores, ade-
quando-a aos rumos irreversíveis do desenvolvimento 
tecnológico, assim fizeram por acreditarem que tais 
equipamentos não seriam melhores do que uma boa 
máquina de escrever elétrica. Deu no que deu. Hoje, 

em Guarulhos, no Estado de São Paulo, há um sho-
pping, onde era essa fábrica. Fechou por perderem a 
oportunidade de acompanhar, no momento certo, a 
nova realidade que batia à porta.

O Futuro dirá sobre os frutos da cúpula.
Mas, há um detalhe do qual quero falar. Quero 

dizer da falta de habilidade das autoridades incum-
bidas da organização do evento, principalmente no 
quesito segurança, pois um evento como esse deve 
ter em suas prioridades, sem dúvida alguma, a preser-
vação da vida e da integridade física das autoridades 
convidadas.

Mas, em hipótese alguma, essa deve ser maior 
do que às autoridades constituídas. Ora, os senadores 
são, em sua vida particular, um cidadão com as mes-
mas responsabilidades e deveres inerentes a qualquer 
outro. Nem mais, nem menos. Porém, quando investi-
dos do mandato e no exercício dele, representam um 
Estado da Federação, uma parcela da União, são na 
senatoria a demonstração inequívoca da existência da 
nossa autonomia.

Somos senadores em virtude do Estado Demo-
crático de Direito, da democracia, da vontade popular, 
e não podemos ser tratados como fomos.

Imaginem, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, Sr. 
Presidente, que os carros oficiais, eu digo oficiais e não 
os nossos de uso particular, digo daqueles que são 
fornecidos por esta Casa para nossos deslocamentos, 
foram impedidos de trafegar em determinados momen-
tos, estes variáveis de minutos a horas, em lugares os 
mais comuns de Brasília.

Um absurdo!!! Nem na época mais repressora do 
regime militar isso aconteceu. Considero uma atitude 
equivocada e que não pode ser repetida.

É um atentado à soberania, uma ação repres-
siva à atividade parlamentar à qual credito ser muito 
séria. Assim aconteceu com o carro que uso, que 
foi impedido de fazer trajetos os mais corriqueiros, 
mesmo sendo identificado como carro de Senador 
da República. Ora, nenhuma autoridade estrangeira 
é mais que qualquer cidadão brasileiro ou autorida-
de nacional. 

Fica, aqui, o meu protesto contra a forma igno-
rante e inadequada imposta à população de Brasília, 
em virtude da permanência, em nossa cidade, de 
autoridades estrangeiras às quais temos a grande 
honra e orgulho de recebê-las, mas que, em virtude 
do despreparo e da forma bruta e arrogante dos irres-
ponsáveis que cuidaram da segurança, não poderia 
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deixar de manifestar-me em defesa de nossa liberdade 
e nosso bem-estar. Espero que da próxima vez eles 
tenham o cuidado de inserir no “rol” de autoridades 
dignas de proteção, também as autoridades brasilei-
ras constituídas.

E, principalmente, pensem primeiramente no 
brasiliense, pois a atitude correta, nestes casos, é: 
“Como vamos cuidar das autoridades estrangeiras, 
perturbando o mínimo possível os moradores.” E não 
a que parece ter sido usada “Vamos proteger essas 
autoridades acima de qualquer coisa.”

É o mínimo, não precisavam fazer comboio de 
motocicletas, carros, batedores com sirene e pararem 
o transito todo de Brasília, para passar um único carro. 
Eu vi isso na Ponte Costa e Silva. Os carros ficaram 
parados, em todos as vias, mais de 20 minutos e, in-
crédulos, vimos um único carro chapa azul, com um 
batedor, passar tranqüilamente, enquanto todos os que 
estavam parados buzinavam e vaiavam.

Ora, precisamos ter em mente que, em sentido 
amplo, não somos um País pequeno. Há muito tempo 
atrás, aliás bem antes de ser descoberto, lá no Trata-
do de Tordesilhas já surgíamos como futura potência 
mundial. É nosso destino, eu penso assim. Por isso, 
peço que tais atitudes sejam revistas nas próximas ve-
zes, senão Brasília será a cidade que mais humilhará 
o brasileiro, pois fazer um cidadão ficar parado por 20 
minutos para outro passar, seja qual for a importância 
institucional do beneficiado, é no mínimo uma falta de 
respeito com o contribuinte. Afinal, quem paga a conta 
é o povo brasileiro e quem sofre a agressão é o povo 
de Brasília.

Chegamos ao absurdo de decretarmos ponto fa-
cultativo. Temos que nos dar o devido respeito.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, os dados de uma pesquisa do Ipea, 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estão na 
edição desta semana da revista Veja: se o número de 
casas interligadas à rede de esgoto sanitário aumen-
tasse apenas em um por cento, 216 mortes de crianças 
brasileiras com menos de quatro anos seriam evita-
das anualmente. E, se o número de casas que rece-
bem água tratada aumentasse no mesmo percentual, 
seriam evitadas por ano 108 mortes de crianças na 
mesma faixa etária.

São duas informações que permitem dimensionar 
com precisão a importância do saneamento básico para 
o desenvolvimento do País. Mas sobram estatísticas 
capazes de fazer com que acordemos para a relevân-
cia do tema. Esta, por exemplo: nada menos que 65 
por cento das internações hospitalares resultam da 
inadequação dos serviços e ações de saneamento, 
de acordo com o Ministério da Saúde.

Obras de saneamento não aparecem, não têm a 
mesma visibilidade e o mesmo impacto de um viaduto, 
de um ginásio de esportes. Uma rede de esgotos ou 
de água tratada fica escondida sob a superfície -– mas 
leva benefícios imensos e duradouros para as popu-
lações beneficiadas. Sem água tratada e sem coleta 
de esgoto, as doenças proliferam.

No Brasil, a situação do saneamento, segundo 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), vem piorando nos últimos anos. A 
proporção de habitantes das áreas urbanas atendidos 
por rede de esgoto recuou entre 2001 e 2003 e, embo-
ra a tarifa média do serviço tenha aumentado 23 por 
cento no mesmo período, os investimentos cresceram 
apenas 6 e meio por cento.

Os recursos aplicados não foram suficientes nem 
para acompanhar o crescimento vegetativo da popula-
ção, pois a parcela de domicílios brasileiros ligados à 
rede de esgotos caiu de 50,9 para 50,6 por cento.

Apenas 3,4 por cento do esgoto sanitário coleta-
do nos domicílios brasileiros recebe tratamento e uma 
parcela menor ainda tem destinação final adequada 
em termos ambientais. Estimativas do Ministério das 
Cidades mostram que, para universalizar o atendimento 
em saneamento no Brasil em 20 anos, seriam neces-
sários investimentos públicos -– federais, estaduais e 
municipais -– da ordem de 120 bilhões de reais, em 
doses de 6 bilhões de reais por ano. 

Em acordo com a Organização das Nações Uni-
das -– uma das chamadas “Metas do Milênio” --, as-
sumimos o compromisso de, até 2015, reduzir em 50 
por cento a proporção das pessoas sem acesso aos 
serviços de saneamento básico, mas até agora só 
conseguimos atingir um terço da meta.

Segundo um relatório divulgado pela Organização 
Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância, o Unicef, em 1990 30 por cento da po-
pulação brasileira não tinha acesso a saneamento; em 
2002, o índice caiu para 25 por cento. A meta é reduzir 
este número para 15 por cento até 2015. Nas zonas ur-
banas, a cobertura dos serviços de saneamento subiu 
de 82 para 83 por cento, mas, na zona rural, o acesso 
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ao serviço recuou de 37 para 35 por cento, uma taxa 
igual à da zona rural do Paquistão.

Os dados comprovam que o País precisa com 
urgência de uma lei que estabeleça diretrizes para o 
saneamento básico e crie uma política federal para a 
sua execução. Este é o objetivo do projeto de lei que 
estou apresentando, baseado em alguns elementos 
fundamentais: respeito aos mandamentos constitu-
cionais e ao pacto federativo; legitimidade social, po-
lítica e setorial; objetividade, simplicidade e clareza 
de regras.

Este projeto de lei é o resultado das reflexões e 
do trabalho dos governos estaduais, por meio do Fórum 
Nacional dos Secretários Estaduais de Saneamento, 
presidido pelo secretário de Obras Públicas e Sanea-
mento do Rio Grande do Sul, Frederico Cantori.

O projeto recebeu também contribuições impor-
tantes de outras entidades, como a Aesbe, Associação 
Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento 
Básico – que reúne empresas responsáveis por 77 
por cento dos serviços de abastecimento de água e 
por 55 por cento dos serviços de esgotamento sani-
tário no País – e de técnicos e juristas altamente es-
pecializados.

O texto do projeto de lei não tem a pretensão de 
reinventar a roda. Ele define, com clareza e objetivi-
dade, o saneamento básico, e, a partir da realidade 
concreta, os serviços de saneamento básico de inte-
resse local e aqueles onde, pela existência de infra-es-
truturas que atendem diversos municípios, predomina 
o interesse comum.

Observando estritamente os mandamentos cons-
titucionais, o projeto se limita a definir diretrizes gerais. 
Estados e municípios têm sua autonomia preservada 
para decidirem como devem cumprir tais diretrizes, 
como devem planejar, regular e prestar os serviços, 
como devem estabelecer os mecanismos de partici-
pação e controle social.

Sabemos que a principal razão para o reduzi-
do volume de investimentos no setor de saneamento 
básico é a ausência de um marco regulatório que es-
tabeleça regras para a prestação dos serviços. Falta-
nos uma definição dos direitos e deveres dos titulares, 
das concessionárias e dos usuários. O debate sobre 
o tema é muito longo, já dura uma década, e nenhu-
ma das propostas apresentadas até agora conseguiu 
alcançar o desejado consenso.

Acredito que este projeto de lei, além de observar 
estritamente os preceitos constitucionais, proporciona 
clareza regulatória e estabilidade de regras, dois fatores 
tão necessários à viabilização de investimentos, tanto 
de prestadores públicos como de concessionários e 
parceiros privados. 

Ele respeita o pacto federativo, estimula as as-
sociações, os consórcios e a prestação regional de 
serviços. Também estabelece que o saneamento bá-
sico deve ser articulado com as políticas de desenvol-
vimento urbano e habitação, de combate à pobreza, 
de proteção ambiental e de promoção da saúde. Cria 
ainda modernas condições contratuais e regulatórias 
para o relacionamento entre municípios, Estados e 
empresas estaduais de saneamento.

A falta de acesso a serviços como fontes seguras 
de abastecimento de água e redes de esgotamento 
sanitário mata em todo o mundo cerca de 4 mil crian-
ças por dia. As condições no Brasil são precárias e 
preocupantes, e uma lei como a que estou propondo 
hoje é o primeiro passo rumo a um país com sanea-
mento básico adequado. Saúde, diz a Constituição, é 
um direito de todos e um dever do Estado. Precisamos 
criar condições para que o Estado possa expandir suas 
ações de saneamento, proporcionando a estrutura le-
gal apropriada.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria, escrita pelo jornalista Hércules 
Barros, intitulada “Lição de criança para o governo”, 
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 29 
de abril do corrente.

A matéria trata do ato público em defesa de mais 
investimentos no ensino do país, realizada em frente 
ao Ministério da Fazenda. O que surpreendeu foi a 
participação do deputado petista Ivan Valente e de 
50 crianças, alunos da rede pública de ensino. Trinta 
e quatro bonecos de papelão, sentados como se esti-
vessem em sala de aula, representavam o presidente 
Lula, ministros e líderes do governo. O nome do ato 
era: “Palocci volta ao banco da escola”.

A aula faz parte da Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação que integra uma mobilização mun-
dial pelo direito a melhores condições para o ensino 
público.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo seja considerado como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “Fim de papo”, de autoria 
do Deputado do PSDB – SP, Aloysio Nunes Ferreira, 
publicado no jornal Folha de S.Paulo de 02 de maio 
do corrente.

Rui Falcão Ex-Secretário de Governo, da Ex-Pre-
feita de São Paulo, Marta Suplicy, disse que a gestão 
do José Serra legou da gestão passada um caixa de 
R$2 bilhões relativos à arrecadação do início do ano. 
O que ele esqueceu de citar é que deixaram uma dí-

vida de R$2,152 bilhões que acham possível que seja 
paga toda em 2005.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento, para 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna para registrar a matéria 
intitulada “Chute no traseiro dos militares”, publicada 
no jornal Correio Braziliense em sua edição de 02 
de maio do corrente.

A matéria trata do descaso do governo com os 
militares. Ao prometer um aumento de 33% na remu-
neração das Forças Armadas, concedeu apenas 10% e 
sobre os outros 23% nada mais fez. Desta maneira, as 
mulheres dos militares têm todo o direito de reivindicar 
o que lhes foi prometido, até mesmo porque com o que 

ganham não conseguem sustentar suas famílias. Mais 
uma vez o governo não cumpre sua promessa.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs, Senadores, a vocação autoritária do governo 
ficou mais uma vez explicitada com a edição da fa-
migerada cartilha “Politicamente Correto & Direitos 
Humanos”. Elaborada pela Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República, a 
infeliz cartilha pretendia condenar termos e expres-
sões de uso popular que, na avaliação da secretaria, 
seriam politicamente incorretos ou traduziam algum 
preconceito.

De tão ridícula e absurda, a distribuição da car-
tilha foi suspensa.

Assim, é nesse contexto que solicitamos que as 
matérias relacionadas em anexo sejam consideradas 
como parte integrante deste pronunciamento, para que 
constem dos Anais do Senado Federal. As matérias 
são as seguintes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o dia 12 de maio é consagrado mun-
dialmente como o Dia da Enfermagem, uma das pro-
fissões mais dignificantes da área da saúde.

Sem dúvida alguma, certas práticas profissionais, 
pela dimensão de suas atividades e pelo imenso signi-
ficado social, gozam de alto conceito perante a opinião 
pública e ganham o nosso respeito.

Todavia, essas qualidades poderiam passar des-
percebidas se não se tratasse de uma profissão que 
extrapola os seus próprios limites, seja pela natureza de 
sua função, seja pela forma de dedicação humanitária 
com o paciente, seja pela manifestação de solidariedade 
diante das dificuldades enfrentadas pelos outros.

Sr. Presidente, um exame apenas superficial da 
profissão de enfermagem revela precisamente essa 
realidade que acabamos de apresentar. Em todas as 
ocasiões, encontramos a presença amiga e a dedica-
ção integral aos enfermos nas horas brandas e nas 
mais difíceis. É importante mencionar que o corpo 
de enfermagem, em nosso País, representa a maior 
força de trabalho no âmbito da saúde. Entre quatorze 
carreiras da área, ele participa com mais de 50% da 
mão-de-obra empregada.

Não é necessário ser um observador atento para 
reconhecer a grandeza da profissão de enfermagem e a 
sua inegável contribuição para a formulação de políticas 
públicas que ensejam a melhoria do funcionamento do 
Sistema de Saúde como um todo. Dessa maneira, além 
de suas atividades mais específicas, muitos enfermei-
ros e enfermeiras se dedicam também aos trabalhos 
de melhoria funcional da vida dos hospitais e de outros 
Centros de Saúde. Com essa atividade, eles planejam 
e controlam os gastos com medicamentos, fiscalizam 
os materiais cirúrgicos, enfim, ajudam a gerenciar o 
bom funcionamento das unidades de saúde.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamentavel-
mente, não podemos deixar de reconhecer que a área 
de enfermagem ainda se ressente dos velhos ranços 
de discriminação que sempre existiram em nosso País 
contra certos tipos de atividades profissionais. Todavia, 
com o avanço da globalização, que passou a priorizar 
competência no mercado de trabalho para todas as 
profissões, os rótulos desapareceram e cederam lugar, 
enfim, ao preparo profissional e intelectual. Assim, em 
plena era do conhecimento, os cursos universitários 
que eram venerados pelos nossos pais – direito, me-
dicina e engenharia, por exemplo – ficaram nivelados 
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a todos os outros e propiciam, hoje, o mesmo nível de 
oportunidades.

Não podemos deixar de considerar que a enfer-
magem é atualmente, uma profissão privilegiada no 
âmbito da saúde. Suas lideranças sabem perfeitamen-
te defender os seus interesses, incentivam a criação 
de conselhos, sindicatos, associações culturais e toda 
uma gama de instrumentos que respaldam e dão se-
gurança aos profissionais da área.

Graças a todos esses avanços, a enfermagem 
vem conquistando prestígio cada vez maior no cam-
po das atividades profissionais. Hoje, com o aprimo-
ramento de sua qualificação, adquirida ao longo de 
exigente formação acadêmica, um enfermeiro deixa 
a escola com excelente grau de habilitação. O próprio 
Ministério da Educação reconhece que o profissional 
de enfermagem, formado em faculdades devidamen-
te aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, 
em situações específicas, tem todas as condições de 
prescrever medicamentos e requisitar exames. Por sua 
vez, o enfermeiro obstetra tem todas as qualificações 
para assumir completamente todas as etapas de uma 
gravidez, realizar o parto e acompanhar o processo de 
recuperação plena da parturiente. Assim, não é por 
mero acaso, que nas equipes do Programa Saúde da 
Família, promovido pelo Governo Federal em parceria 
com os Municípios, os enfermeiros são maioria entre 
todos os profissionais de saúde presentes.

Sr. Presidente, em nível nacional, mais de 800 
mil profissionais estão registrados no Conselho Fede-
ral de Enfermagem (Cofen). Entre todos os profissio-
nais de saúde, os enfermeiros representam 55% da 
mão-de-obra empregada, como já havia mencionado 
anteriormente. Convém destacar também que, a cada 
ano, cerca de 94 mil novos profissionais ingressam no 
mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que as fa-
culdades os credenciam para o exercício de suas ati-
vidades em todas as áreas da saúde, as escolas de 
pós-graduação, criteriosamente avaliadas pelo MEC, 
abrem novos campos de especialização para os que 
pretendem aprofundar os seus conhecimentos após o 
término da graduação.

Neste dia 12 de maio, em que se comemora 
mundialmente o Dia da Enfermagem, temos o dever 
de reconhecer a grandeza dessa profissão e o trabalho 
abnegado de todos aqueles que dedicam suas vidas 
aos enfermos.

Sem dúvida alguma, o maior símbolo da profis-
são, a matriarca da enfermagem no Brasil, responde 
pelo nome de Ana Justino Ferreira Néri, ou simples-
mente Ana Néri, a primeira enfermeira brasileira que 
serviu como voluntária na Guerra do Paraguai e ficou 
conhecida como a “mãe dos brasileiros”. Nasceu em 

13 de dezembro de 1814, na Vila Cachoeira de Para-
guaçu, na Bahia, e morreu no Rio de Janeiro, em 20 
de maio de 1880.

É importante destacar que a primeira escola oficial 
de Enfermagem de alto padrão no Brasil, fundada pelo 
eminente cientista Carlos Chagas, em 1923, recebeu, 
em 1926, o nome de Ana Néri.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de terminar este pronunciamento dizendo que a en-
fermagem em nosso País, com toda a certeza, preten-
de continuar seguindo o exemplo edificante deixados 
pela incomparável Ana Néri. Acredito que, só assim, 
a enfermagem brasileira terá legitimidade para ocu-
par o espaço que lhe cabe de direito no cenário da 
saúde no Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de evidenciar a importância 
da campanha da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação-CNTE, que está realizando o 
movimento pela Conversão da Dívida Externa em re-
cursos para a educação.

Recebi também um documento da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura – Unesco que trata da mesma proposta e que vem 
sendo defendida em vários fóruns internacionais.

Tal proposta já conta com o apoio do nosso Mi-
nistro da Educação – Tarso Genro e outros Ministros 
de Educação dos países que compõem o Mercosul.

A Argentina já conseguiu da Espanha o perdão 
de uma dívida de 60 milhões de Euros, para aplicar 
tais recursos na educação, segundo notícia veicula-
das na imprensa.

Em outra ocasião, países como a Costa Rica, a 
Bolívia, o Equador, a Guatemala e o México, conse-
guiram a conversão de um percentual de suas dívidas 
em investimentos na preservação ambiental.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, e a idéia é antiga, 
mas a pretensão é bastante atual e se enquadra per-
feitamente no panorama político-econômico brasileiro 
de escassez de recursos para investimentos na área 
educacional.

Tal estratégia traz a esperança de que o Brasil 
possa aumentar os seus investimentos na área da 
educação, promovendo o desenvolvimento social me-
diante a universalização e a promoção da qualidade 
na educação básica, que tanto pretendemos.

O incentivo à educação traz, sem sombra de 
dúvidas, um avanço no desenvolvimento econômico 
e social, colabora para a construção de uma socieda-
de mais justa e mais igualitária, com oportunidades, 

    151ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14563 

também, de crescimento nas áreas científicas e tec-
nológicas.

A idéia enfrenta resistências, tanto no âmbito na-
cional como internacional, que poderão ser vencidas 
com argumentos coerentes e eficazes e programas 
eficientes de fiscalização da aplicação dos recursos.

A proposta é um desafio a ser defendido por to-
dos aqueles que acreditam na educação como fator 
preponderante para o salto de qualidade que a socie-
dade brasileira necessita.

O desenvolvimento das sociedades democrá-
ticas exige, cada vez mais, políticas educativas que 
contribuam para a valorização do ser humano e para 
a redução das desigualdades sociais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveitan-
do a oportunidade, eu gostaria também de registrar a 
justa mobilização realizada pelos servidores do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em prol do 
cumprimento do Plano de Cargos e Salários concluído 
no ano passado com intuito de corrigir distorções sala-
riais, e que, até o momento, não foi implantado.

O Instituto é responsável pela preservação de todo 
o patrimônio cultural brasileiro que envolve, entre o acer-
vo, 20 mil edifícios tombados, 83 centros e conjuntos 
urbanos, 12.517 mil sítios arqueológicos cadastrados, 
mais de um milhão de objetos, todo o acervo museo-
lógico, cerca de 250 mil volumes bibliográficos.

O Instituto é responsável, ainda, por dezenove 
monumentos culturais e naturais considerados pela 
Unesco como Patrimônio Mundial, como, por exemplo, 
pelo Arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das 
Rocas, o Centro histórico de Salvador, de Diamantina, 
de Olinda e de São Luis, e outros.

No Rio Grande do Sul os servidores estão indigna-
dos com a sua atual situação econômica, inclusive com 
o ínfimo percentual de 0,01% de reajuste salarial.

Fui procurado também pelos servidores do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
estão reivindicando um Plano de Cargos e Salários e 
uma Gratificação de Desempenho Técnico-Adminis-
trativo Agropecuária.

Esses servidores que são responsáveis pela ex-
celência no agronegócio brasileiro, um sucesso para a 
nossa economia, estão em estado de penúria.

As reivindicações têm o apoio do Ministro Ro-
berto Rodrigues, mas não encontram respaldo junto 
as demais áreas do governo.

Os servidores públicos tanto do Executivo, como 
do Judiciário e do Legislativo já fizeram a sua parte su-
portando anos sem aumento salarial, tendo que arcar 
com os reajustes de tarifas e impostos.

Diante deste quadro seria prudente que anali-
sássemos com cuidado as reivindicações salariais das 

diversas categorias, evitando assim uma provável mo-
bilização geral de servidores públicos federais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de dizer também que São João do Polêsine está em 
festa, uma festa com sabor muito especial, que lem-
bra comida farta e saborosa, famílias encontrando-se 
na praça ou no salão paroquial e a benção de poder 
agradecer pelo alimento que a terra fértil e as mãos 
trabalhadoras produzem.

Posso imaginar que beleza singular enfeita São 
João do Polêsine nestes dias! Essa cidade que já é 
tão bonita em seu dia a dia, fica ainda mais radiante 
quando reúne seus 3000 mil habitantes e também di-
versos moradores de cidades vizinhas ou distantes, em 
torno das delícias preparadas para as comemorações 
da Festa do Arroz.

Posso tentar voltar no tempo e imaginar os pri-
meiros imigrantes italianos chegando e avistando essa 
terra belíssima que lhes trazia à lembrança as planícies 
fecundas do norte da Itália. Certamente sentiram-se 
em casa!

Posso imaginar a primeira hora do dia de São 
João do Polêsine, quando grande parte de suas famí-
lias está despertando e se prepara para o cultivo do 
arroz, do milho ou do feijão.

São João do Polêsine é conhecida por produzir 
um excelente arroz, de altíssima qualidade.

As dificuldades que temos enfrentado, como a 
entrada de arroz oriundo da Argentina e do Uruguai 
em postos de fiscalização sem pesagem gerando car-
ga maior do que o registrado na documentação fiscal, 
o custo do implemento agrícola maior devido à alta 
tributação brasileira; a exportação de colheitadeiras a 
um preço inferior ao praticado no mercado interno, e 
também o fato de que o preço praticado para a venda 
da saca não cobre o custo de produção, isso tudo, com 
força e garra, nós vamos vencer.

Os plantadores de arroz estão reivindicando aca-
bar com as vantagens tributárias para as importações 
de arroz da Argentina e do Uruguai na fronteira do 
Estado, impondo salvaguardas para o grão nacional 
em relação à entrada do cereal estrangeiro; incentivos 
à exportação do arroz e apoio à comercialização por 
contrato de opção, em que poderá ser obtido um preço 
maior que o preço mínimo.

O Governo tem implementado algumas ações e 
o Leilão de Prêmio de Risco do dia 27/de abril foi um 
ponto positivo para o aquecimento dos negócios, um 
paliativo utilizado para garantir um preço compatível 
com o custo da produção.

A primeira fase do processo de comercialização 
ocorreu entre governo e empresários, onde foi obtido 
bom resultado, considerando-se que foram negociados 
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1.142 contratos dos 3.148 existentes no Rio Grande 
do Sul.

Na segunda fase, será a vez do pregão entre 
empresários e produtores.

É importante que nos dediquemos a buscar no-
vos mercados para o arroz produzido no Mercosul. 
A Tailândia, maior exportador mundial de arroz, está 
com problemas de oferta do produto, talvez seja a 
oportunidade que faltava para avançarmos no merca-
do internacional.

É importante também que consigamos diminuir 
a carga tributária de forma a fomentar a agricultura e 
incentivemos as exportações criando mecanismos de 
divulgação do nosso produto no mercado externo.

Frente à crise enfrentada pelos orizicultores gaú-
chos, que estão muito preocupados em relação ao es-
coamento da safra, que se apresenta com cotações 
que não satisfazem as expectativas dos produtores, 
uma vez que o preço de venda não cobre os custos 
de produção,

Frente à representatividade do agronegócio, tra-
duzida em cerca de 1/3 do PIB brasileiro, além de ser 
responsável por 18 milhões de empregos, o que cor-
responde a 30% da população economicamente ativa, 
tenho pedido ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
que, junto a sua equipe ministerial, encontre uma solu-
ção rápida para os prejuízos sofridos pelos produtores 
gaúchos de arroz, diante da concorrência crescente 
de grãos de países vizinhos.

Nossos agricultores, nossa produção, nosso ar-
roz merecem ser comemorados e festejar a 50ª Festa 
do Arroz de São João do Polêsine é sem dúvida uma 
honra e uma alegria.

Sinto imensamente não poder estar presente 
neste momento, mas estejam certos de que meu pen-
samento está com vocês e posso sentir em meu cora-
ção o mesmo orgulho que eu sei que vocês sentem, 
de fazer parte da gente gaúcha, de ter nossas raízes 
plantadas nessa terra magnífica.

Vocês, cidadãos e cidadãs polesinenses, junta-
mente com o Monumento à primeira máquina a vapor, 
a Igreja Matriz São João Batista, o Monumento a Nossa 
Senhora da Salete, a reserva das Pedras Brancas, o 
artesanato de sua cidade, o Coral Voci Polesane são 
estrelas que dão brilho à cidade.

A religiosidade, tão presente em suas vidas, faz 
com que valores como solidariedade, fraternidade e 
paz se tornem perceptíveis. 

Esse é o nosso Rio Grande do Sul, terra fértil, 
amorosa, plena em seus encantos e sua gente. Terra 
que recebeu imigrantes de diversos lugares e que con-
tou com eles para tornar-se a beleza que é.

Essa é São João do Polêsine, terra fecunda traba-
lhada com muito amor por seus agricultores, que cuidam 
das plantações com todo esmero e que respeitam os 
recursos naturais com que ela foi presenteada. 

Que São João Batista continue abençoando o 
Município de São João do Polêsine,

Que Nossa Senhora da Salete, Padroeira dos 
Agricultores, esteja sempre com vocês acompanhan-
do-os em sua jornada e

Que todos sejamos sempre gratos a Deus pela 
terra, pelo trabalho e pelo alimento que Ele, com Suas 
mãos generosas nos concede! 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para cobrar 
do governo federal providências urgentes para evitar 
a eclosão de grave crise entre os produtores de arroz 
em nosso país. quero chamar a atenção do ministro 
da agricultura, Roberto Rodrigues, homem sensível 
e conhecedor dos problemas do campo, para o que 
está acontecendo em mato grosso e deverá acontecer 
em todo o país.

Recebi hoje pela manhã do prefeito de Sinop, Nil-
son Leitão, informações preocupantes sobre a situação 
do meio rural de mato grosso. sinop é um dos municí-
pios de mato grosso que depende do agronegócio. é 
uma cidade de extraordinário dinamismo, cuja renda 
provem integralmente da agricultura, em especial do 
arroz, do milho e da soja.

O Prefeito Nilson Leitão decretou estado de emer-
gência em sinop e aguarda do governo estadual e do 
governo federal a confirmação dessa situação jurídica. 
a razão da emergência é a crise na produção do arroz. 
não é apenas em sinop, mas em todo o Estado de Mato 
Grosso, que o problema está ocorrendo.

Na região de Sinop, os sinais da crise são evi-
dentes. registrou-se um aumento de 78 por cento na 
inadimplência na Serasa. no Banco do Brasil, o núme-
ro de cheques devolvidos aumentou em mais de 70%. 
os produtores de arroz, desesperados, já dispensaram 
90% de seus trabalhadores. E dispensaram porque 
não tem como pagá-los. porque não têm dinheiro para 
manter os empregos e para honrar os compromissos 
junto aos bancos.

    153ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 14565 

E sabem de quem é a culpa? Não é dos produ-
tores de arroz. não.

A culpa é do Governo Federal, mais especifica-
mente da companhia nacional do abastecimento, a 
Conab, que rebaixou a classificação do arroz produ-
zido em mato grosso, deixando os produtores literal-
mente no sereno.

Agora, na hora de vender a produção, o preço 
da variedade Cirad 141, dos mais plantados em mato 
grosso, caiu de R$26,00 para R$12,00 a saca, em 
função da queda na classificação de qualidade feita 
pela Conab.

A Conab está matando o produtor de arroz de 
mato grosso, quando age de maneira inflexível na clas-
sifica do arroz da variedade cirad 141.

O Estado de Mato Grosso produziu nesta sa-
fra cerca de 1 milhão e 900 mil toneladas de arroz 
e quase a metade é da variedade cirad 141. com os 
preços em baixa e já sem espaço nos armazéns para 
guardar essa produção, os produtores estão à beira 
do desespero.

Os produtores de sete municípios no extremo 
norte do Estado interromperam durante dois dias o 
tráfego na rodovia BR-163, entre Matupá e Peixoto 
de Azevedo, para chamar a atenção do governo para 
a situação.

A Conab não está comprando o arroz desta safra. 
o produtor não tem a quem vender e não consegue 
mais do que R$8,00 ou R$9,00 por saca de arroz de 
60 quilos; R$8,00 ou R$9,00, Srªs e Srs. Senadores., 
por uma saca de arroz.

É o mesmo que vale um saquinho de cinco qui-
los de arrroz já industrializado no supermercado. Ou 
seja, o produtor entra com 60 quilos de arroz in natura 
e sai com quatro ou cinco quilos de arroz empacotado 
e pronto para o consumo.

Não é preciso ser economista e nem produtor de 
arroz para saber que os R$8, 00 R$9,00 ou R$11,00 
pagos pela saca não cobrem o custo de produção 
desse arroz. e que a indústria está embolsando um 
lucro fabuloso no processamento do arroz à custa do 
prejuízo e do sofrimento do produtor.

O agricultor que financiou o plantio da atual safra 
não vai conseguir pagar o banco. Não vai conseguir 
pagar a mão-de-obra que trabalhou no plantio e na co-
lheita. não vai ter o suficiente para pagar o adubo, as 
sementes, as máquinas utilizadas no plantio.

Os prefeitos das regiões produtoras estão de-
cretando estado de emergência em seus municípios 

para que o Banco do Brasil prorrogue o pagamento 
das dívidas agrícolas. foi o que me disse o prefeito de 
Sinop, Nilson Leitão.

Mas o prefeito também foi claro, ao me dizer que 
a rolagem desses débitos não vai adiantar, tal a gra-
vidade da situação.

O comércio já está sentindo os efeitos da crise 
do arroz. as vendas já estão caindo e a inadimplência 
já aumentou. Mas o pior ainda está por vir...

Para solucionar a crise do arroz, é preciso que a 
Conab melhore a classificação do produto e compre a 
produção mato-grossense. fora daí, não há salvação.

A solução da crise do arroz depende, portanto, 
de uma decisão política do Governo Federal. Depen-
de da sensibilidade do Ministro Roberto Rodrigues, da 
Agricultura, e depende dos recursos a serem liberados 
pelo Ministro da Fazenda, Antonio Palocci.

Eu espero que o governo se sensibilize com esse 
quadro e que as providências sejam adotadas em 
tempo hábil, evitando uma tragédia em Mato Grosso 
e no Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Saldo Comercial do Pará 
no Primeiro Trimestre

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna celebrar um magnífico recorde conquis-
tado pela economia do meu Estado, o Pará, que se 
acostumou a romper limites nos últimos anos. Inicia-
mos este ano de 2005 a todo vapor: entre janeiro e 
março, nossas exportações superaram a marca de 
um bilhão de reais, um vigoroso aumento de 24,44% 
sobre o mesmo período do ano passado.

Com a força de nossas exportações, o saldo 
comercial do Pará chegou a 979 milhões de dólares 
no primeiro trimestre, um resultado impressionante. 
A contribuição do Estado para o comércio exterior do 
Brasil é fundamental. Sozinho, o Pará é responsável 
por 11% do superávit comercial do País. Nossas ex-
portações representam 66% das vendas externas na 
região Norte, onde somos líderes absolutos na con-
quista do mercado externo.

Os números refletem os tesouros guardados 
acima e abaixo do abençoado solo paraense. São 
jóias contidas na natureza, no povo e na cultura, aqui 
traduzidos em estatísticas, mas que revelam o suor, a 
habilidade de nossos trabalhadores e o espírito em-
preendedor de nossos empresários. São eles que fa-
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zem o progresso, que pode ser constatado de Norte a 
Sul, de Leste a Oeste, em todas as regiões do imenso 
Estado do Pará.

Esse brilhante desempenho é fruto também de 
uma vitoriosa parceria entre o setor privado e o go-
verno do Estado. Para o bem de nossa economia, o 
desenvolvimento e a busca do mercado externo têm 
sido prioridade para os governos estaduais recentes, 
desde a gestão do ex-governador Almir Gabriel e agora 
sob o comando do governador Simão Jatene.

As riquezas minerais são as estrelas de nossas 
exportações e um dos principais tesouros do Pará. 
Neste primeiro trimestre, as vendas de minério de 
ferro, alumínio, ferro-gusa, cobre, bauxita, manganês, 
caulim e silício somaram US$815 milhões. O principal 
produto, o minério de ferro, ou hematita, como também 
é conhecido, rendeu sozinho 244 milhões de dólares 
ao Pará.

Uma das maiores empresas exportadoras do País, 
a Companhia Vale do Rio Doce, aposta nesse potencial 
e traz cada vez mais investimentos para o Estado. A 
Vale quer consolidar, próximo a Marabá, o maior pólo 
de ferro-gusa da região Norte. A empresa anunciou in-
vestimentos da ordem de 20,3 milhões de dólares em 
uma nova planta de sinterização, a Ferro Gusa Carajás. 
A siderúrgica deverá entrar em funcionamento a partir 
de janeiro de 2007 e significará empregos, oportuni-
dades e desenvolvimento para a região.

As exportações paraenses não se resumem à 
extração mineral. A cada momento, os empresários 
do Estado criam novos produtos, oferecem novas 
mercadorias, muitas derivadas do imenso oásis que 
é a floresta amazônica. Para o exterior, as vendas de 
pimenta, dendê, castanha-do-pará, móveis, madeira, 
sucos e palmito, entre outros, crescem a taxas extraor-
dinárias. No primeiro trimestre, as exportações desse 
grupo de mercadorias somaram 217 milhões de dólares, 
um aumento de 31,91% sobre o ano passado.

A cultura do dendê, por exemplo, representa 
a vanguarda na busca pela diversificação da matriz 
energética, síntese perfeita do que imaginamos como 
desenvolvimento sustentável. O modelo foi atestado 
pelo Presidente Lula, que compareceu recentemente 
à inauguração da Agropalma, a maior fábrica de Bio-
diesel do País e a primeira da Amazônia, localizada 
na região de Moju e Tailândia. O Presidente foi verifi-
car que o uso do Biodiesel como combustível significa 
geração de riqueza em harmonia com a preservação 
do meio ambiente.

O projeto do Biodiesel transformou um sonho em 
uma realidade: os veículos a diesel que trafegam na 
região metropolitana de Belém são abastecidos com 
uma mistura do diesel tradicional, que vem do petró-
leo, com o diesel renovável, que vem de óleos vege-
tais. Cerca de 2% da mistura é subproduto do óleo de 
dendê, extraído por famílias e pequenos produtores de 
Moju e Tailândia. É um exemplo para o Programa de 
Agricultura Familiar, uma feliz parceria entre o Governo 
Federal e o Estadual, e conta com o apoio inestimável 
do governador Simão Jatene.

Outras regiões do Pará também demonstram po-
tencialidades. Em Paragominas, Sudeste do Estado, a 
principal atividade é a cultura de grãos, principalmente 
soja, arroz e milho. A produtividade dos agricultores 
cresce a cada ano e, nesta safra, os agricultores es-
peram colher 350 mil toneladas, 20% a mais do que 
no ano passado. A vastidão e a fertilidade daquelas 
terras tem sido um eldorado que atrai agricultores de 
todo o Brasil.

No Sudeste do Estado também está localizada a 
maior parte do rebanho bovino do Pará, que totaliza 20 
milhões de cabeças de gado. É maior do que o rebanho 
de países como o Uruguai e o quinto maior do País. A 
gama de produtos derivados da atividade pecuarista 
é extensa. As vendas de couros, por exemplo, figuram 
entre os principais itens da pauta de exportações do 
Pará. Agora, nossos empresários e trabalhadores in-
vestem na agregação de valor às mercadorias. Os nú-
meros da balança comercial revelam essa evolução: no 
ano passado, as exportações de calçados, que exigem 
maior atividade manufatureira, figuraram pela primeira 
vez na pauta de exportações do Estado.

Outro derivado da atividade pecuária, as carnes, 
infelizmente, ainda encontram problemas para ganhar 
mercado no exterior. Alguns países, como a Rússia, 
evitam adquirir nossa carne alegando a existência de 
focos de febre aftosa no Estado do Pará. Sabemos 
que essas barreiras são controversas e muitas vezes 
escondem interesses de outra natureza, como evitar 
a concorrência de igual para igual com o produto bra-
sileiro. Contudo, o Governo do Estado não tem pou-
pado esforços para solucionar a questão, com o apoio 
do Doutor Carlos Xavier, Presidente da Federação de 
Agricultura do Estado do Pará. Tenho certeza de que o 
problema em breve será resolvido e se abrirão novos 
mercados compradores da carne paraense.

O dinamismo do setor exportador não se resu-
me à venda de mercadorias. Há inúmeras atividades 
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derivadas desses negócios, como o comércio e ser-
viços, que ganham impulso para crescer. Um deles é 
o turismo, e a vocação da Amazônia para esse ofício 
dispensa apresentações. A atividade turística é outro 
modelo de desenvolvimento sustentável, em que é 
preciso preservar para auferir os proveitos da nature-
za. Quando recebemos o turista estrangeiro, é como 
se estivéssemos “exportando” nossos serviços: eles 
trazem dólares, euros, moedas estrangeiras, e tro-
cam por reais, multiplicando riquezas aqui dentro de 
nosso País.

Além dos tesouros naturais, o turista é atraído 
por outro tesouro inestimável do Estado, a cultura 
paraense. Temos muito a mostrar em costumes, 
roupas, danças e culinária para turistas de todo o 
mundo. Há poucos dias, tive o privilégio de acom-
panhar o governador Jatene em uma visita oficial à 
cidade de Santarém, na região oeste do Estado. Lá, 
o turismo é um dos grandes responsáveis pelo de-
senvolvimento da região. Sensível a esta aptidão, o 
governador anunciou a construção de uma Orla e de 
terminais de passageiros na beira do rio. Tudo para 
receber e atender bem o turista, seja ele paraense, 
brasileiro ou estrangeiro, que terá melhor infra-es-
trutura e poderá aproveitar todas as maravilhas da 
Amazônia.

Sr. Presidente, Srªs e srs. Senadores, essas trans-
formações por todo o Pará promovem mudanças e dis-
tribuem a riqueza gerada no Estado, ainda concentra-
da na região metropolitana de Belém. As estatísticas 
começam a evidenciar esse processo, e a participação 
da capital no Produto Interno Bruto do Estado está di-
minuindo. Segundo dados do IBGE, em 1999, Belém 
respondia por 27,61% do total de riquezas produzi-
das no Pará, percentual que recuou para 25,67% em 
2002. Na outra ponta, várias cidades apresentaram 
elevado crescimento econômico, como Barcarena, 
Oriximiná e São Félix do Xingu, que ampliaram suas 
participações.

Nós, parlamentares da bancada paraense, sa-
bemos que a responsabilidade do desenvolvimento 
não está apenas nas mãos dos empresários e dos 
trabalhadores. O setor público tem papel fundamen-
tal em enxergar oportunidades, descobrir talentos, 
impulsionar o crescimento. Nós, Senadores e Depu-
tados do Pará, trabalhamos duro nas discussões do 
Orçamento da União para garantir 443,7 milhões de 
reais em recursos federais, que serão destinados ao 
Estado. Esse esforço contou com o máximo de mi-

nha dedicação, de um grande empenho da Bancada 
paraense do Senado e da Câmara dos Deputados. 
Nosso desafio agora é brigar para que o dinheiro seja 
efetivamente liberado, porque, como sabemos, a eco-
nomia do Pará muito precisa da contribuição federal 
para continuar o progresso.

Nesse sentido, quero fazer um pedido ao Governo 
Federal, que, tenho certeza, acredita muito no potencial 
exportador do Pará. Quero conclamar o Presidente Lula 
e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a continuar 
a propor mudanças para estimular o crescimento e a 
conquista do mercado externo pelos produtos brasi-
leiros. Mudanças como a edição da Medida Provisó-
ria 237, que foi muito importante para compensar os 
Estados exportadores pelo imposto que deixou de ser 
arrecadado em benefício das vendas para o exterior. 
É um dispositivo que, tenho certeza, será importante 
para garantir o ressarcimento previsto na Lei Kandir e 
que, até então, encontrava dificuldades para ser ope-
racionalizado.

O comércio exterior tem sido um indutor do de-
senvolvimento, ampliando a demanda e as oportuni-
dades para os brasileiros e paraenses. O Estado do 
Pará, com sua natural vocação exportadora, muito 
necessita do mercado externo. E o Brasil sabe que 
muito precisa do Pará e sua enorme contribuição para 
a saúde econômica da economia brasileira, ao trazer 
moeda estrangeira e auxiliar na redução da dependên-
cia externa. Quero felicitar o recorde das exportações 
paraenses felicitando trabalhadores, empresários e o 
Governo Estadual pela conquista. Que a economia do 
Pará continue a se superar, para bem do povo e para 
o crescimento do Estado.

Hoje, Sr. Presidente, o jornal paraense O Liberal, 
traz no seu caderno Painel, uma interessante maté-
ria sobre este tema, com o título “Industria Paraense 
Cresceu 4,8% no Trimestre”, que demonstra de forma 
bem clara, os dados divulgados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE, que comprovam 
o potencial da indústria do meu Estado do Pará. Sr. 
Presidente, solicito que esta matéria seja incorporada 
ao meu discurso.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210. inciso I 
e§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Com o fim da Guerra Fria e a decomposição da 
União Soviética, os Estados Unidos da América tor-
naram-se a única superpotência. Dotados de um po-
der econômico, militar e político muitas vezes superior 
ao das demais unidades do sistema e auto-legitima-
dos pela convicção da superioridade de seus valores 
morais, políticos e econômicos, os Estados Unidos 
sentem-se no direito de estabelecer as normas e im-
plementá-las para todo o conjunto do sistema. Como 
todo império, ainda que no sentido figurado do termo, 
os EUA confundem sua ordem interna com a ordem 
internacional: atribuem a seus valores e a suas normas 
primazia sobre todo o demais e, nesse entendimento, 
consideram que devem prevalecer acima de qualquer 
outra consideração.

Mas os Estados Unidos não estão sozinhos. Re-
presentam o ápice de uma estrutura de convergências 
de interesses fundamentais, da qual participam as gran-
des potências européias, juntamente com aquelas que 
aspiram a integrar-se ao sistema europeu; o Japão; o 
Canadá; a Austrália e a Nova Zelândia; assim como os 
novos países industrializados da Ásia. Esse agrupa-
mento de nações está dotado de um imenso poder.

Essa é, em linhas muito gerais, a perspectiva 
histórica sob a qual se torna possível compreender o 
funcionamento do atual sistema internacional. Sob essa 
perspectiva, há dois fatores que são percebidos pelos 
EUA como ameaças mais diretas a sua estrutura de 
poder: (1) os fundamentalismos religiosos e naciona-
listas; e (2) a ascensão da China, pelo que representa 
para as grandes nações industriais na competição por 
matérias primas e mercados.

Devido às vinculações que está desenvolvendo 
mais ativamente em diferentes planos com a China 
e com a Índia, o Brasil passou a despertar certa in-
quietação.

Nas instruções a Ruy Barbosa sobre a Conferên-
cia de Paz da Haia, Rio Branco estabeleceu a linha 
que, de uma forma ou de outra, continua a nortear 
nossa política exterior. Escreveu o Barão: na defesa 
de nossos direitos devemos atuar com “firmeza, mode-
ração e brilho, atraindo para nosso país as simpatias 
dos fracos e o respeito dos fortes”. Quão simples e ao 
mesmo tempo quão profundo o sentido desta admirá-
vel sentença de Rio Branco!

Não tem sido outra a linha seguida pelo Brasil 
nos grandes momentos de sua participação nos even-
tos internacionais. Cito, a título de exemplo, a I Guerra 
Mundial; nossa altiva política na Liga das Nações; nos-
sa participação na II Guerra Mundial; nosso distancia-
mento (interrompido apenas ocasionalmente) da con-
frontação ideológica entre os EUA e a URSS; nossa 
recusa em integrar alinhamentos automáticos; nosso 
comprometimento profundo com as grandes causas 
do desenvolvimento econômico e social; nosso ativo 

envolvimento no debate dos chamados temas globais; 
nossa atuação no tema da dívida externa; nossa par-
ticipação nos debates sobre comércio internacional 
desde os primórdios do GATT. E assim por diante.

E sob esse pano de fundo que devemos inter-
pretar as grandes linhas da política externa brasileira 
ora em curso e, em particular, duas iniciativas que tem 
merecido ampla repercussão: a renovada postulação 
do Brasil a um assento permanente no Conselho de 
Segurança da ONU e nossa candidatura ao cargo de 
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio 
(OMC).

A pretensão brasileira de assento permanente no 
Conselho encontra suas origens remotas na atuação 
do Brasil na Liga da Nações, da qual nos retiramos em 
1926 por termos sido pretetícios pela Alemanha (jus-
tamente o país que viria a deflagrar a II Guerra Mun-
dial) na reforma do Conselho. Voltamos ao tema por 
ocasião do estabelecimento da ONU em 1945. Nossas 
pretensões foram frustradas na Conferência de São 
Francisco devido à oposição da União Soviética, ao 
empenho da França (apoiada pelo Reino Unido) de 
manter seu status de Grande Potência, assim como 
às reticências dos Estados Unidos.

Ao longo das décadas que se seguiram, propug-
namos pela reforma da Carta para adaptar a ONU às 
novas realidades que emergiam no mundo. Eu mes-
mo, em meu último discurso como Presidente do Brasil 
perante a Assembléia Geral, em 1989, propugnei pela 
criação de novos assentos de membros permanentes, 
para que a multipolaridade do mundo que então se 
desenhava fosse refletida no Conselho de Seguran-
ça, habilitando-o a exercer mais adequadamente suas 
responsabilidades.

Da mesma forma, o pleito do Brasil de ocupar a 
Diretoria Geral da OMC reflete nosso interesse perma-
nente na estabilidade e no aprimoramento do sistema 
multilateral de comércio, assim como nossa determi-
nação de assegurar que os temas do desenvolvimento 
sejam adequadamente contemplados.

Desde a criação da OMC, em 1995, estamos con-
victos da necessidade do cargo ser ocupado por um 
representante dos países em desenvolvimento, como 
o Brasil. Nos dois Governos anteriores o Brasil já ha-
via manifestado interesse no cargo de Diretor Geral da 
Organização. No Governo Itamar Franco, acenamos 
com a indicação do Embaixador Rubens Ricupero. 
No Governo Fernando Henrique Cardoso, sondamos 
a possibilidade de que o então Chanceler Luiz Felipe 
Lampreia se postulasse ao cargo.

Ano passado, aberto o processo sucessório na 
OMC, o Governo lançou a candidatura do nosso Re-
presentante em Genebra, o Embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa. Diplomata experiente, Embaixador no 
México, na Espanha e na Argentina, com duas passa-
gens pela Secretaria Geral do Itamaraty, o embaixador 
Seixas Corrêa participara das negociações que con-
duziram ao estabelecimento do Mandato de Doha e 
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fora, juntamente com o Ministro Celso Amorim, um dos 
principais articuladores do G-20, esta grande coalizão 
de países em desenvolvimento, liderada pelo Brasil, na 
companhia de Índia, China e África do Sul.

É bom lembrar que o G-20 se formou justamente 
para evitar que, sob pressão do então Presidente do 
Conselho Geral da OMC e atual candidato do governo 
do Uruguai ao cargo de DG, tosse concluído, em Can-
cun, um acordo sobre agricultura negociado a portas 
fechadas pelos EUA e pela UE, totalmente lesivo aos 
interesses dos países em desenvolvimento.

O anúncio da candidatura do Brasil fez com que 
a UE desistisse de apoiar um intermediário como era 
o representante uruguaio e que a França lançasse, em 
nome da LTE e, certamente, com o beneplácito dos 
EUA, o nome do ex-Comissário de Comércio tia União 
Européia Pascal Lamy.

A França e um país amigo e grande parceiro do 
Brasil, mas, ao mesmo tempo, um dos mais protecio-
nistas e mais resistentes a progressos na negociação 
agrícola, e o senhor Lamy foi o negociador do acor-
do, a portas fechadas, com os EUA nas vésperas de 
Cancun. Recentemente, também, andou insinuando 
a necessidade de se colocar a Amazônia sob gestão 
coletiva da comunidade internacional. Por outro lado, 
antes de anunciar formalmente o nome francês, Bru-
xelas instigou o anúncio da candidatura do Ministro 
do Comércio das Ilhas Maurício, país totalmente de-
pendente das preferências da UE e, por sinal, grande 
adversário do Brasil no pleito que suscitamos na OMC 
sobre o açúcar. O objetivo do lançamento do candidato 
de Maurício era claro: afastar a África e o Caribe do 
candidato brasileiro.

Mais uma vez, as grandes potências se uniram 
ao perceber que sua hegemonia, no caso sobre o sis-
tema multilateral de comércio, poderia ser ameaçada 
pela indicação de representante de um grande país 
em desenvolvimento, apoiado pela China e pela Índia, 
imune a pressões e comprometido com as grandes cau-
sas do desenvolvimento. Fizeram uso de artimanhas 
processuais para afastar o candidato brasileiro logo 
no primeiro turno. Tudo ocorreu como de costume na 
OMC. Com pouca transparência, mediante uma con-
sulta concebida e interpretada sob uma metodologia 
dedutiva: havendo-se fixado objetivo de eleger o Se-
nhor Pascal Lamy, porque representa a continuação 
da hegemonia dos interesses das grandes potências, 
ajustaram-se aos fins pré-concebidos os métodos de 
consulta e a avaliação de seus resultados que, de resto, 
não foram divulgados sequer aos candidatos.

Como os organismos financeiros internacionais 
estão em mãos dos representantes dos países desen-
volvidos, dado que o Banco Mundial é sempre controla-
do por um norte-americano e o FMI por um europeu, a 
se concretizar a eleição do representante francês para 
a OMC, amplia-se o desequilíbrio de poder. E isto num 
momento crucial para a implementação dos grandes 
objetivos que partilhamos de erradicação da pobreza 

e promoção do desenvolvimento econômico e social 
em escala planetária. Prevaleceria, mais uma vez, a 
lógica do poder e da estratificação da macroestrutura 
internacional.

Era sabido que, se o candidato brasileiro pas-
sasse o primeiro turno, chegaria à final em posição 
de ganhar a eleição. A imprensa européia, até então 
reticente quanto às possibilidades do candidato da 
França, comentou, nos últimos dias, que a eliminação 
do candidato brasileiro tornou Pascal Lamy favorito. 
Aqui, no entanto, insiste-se em críticas imediatistas, 
sem levar conta que, em política, quando se acredita 
numa causa, quando se defende um ideal, uma apa-
rente derrota é, muitas vezes, o prenúncio de vitórias 
que não tardarão em chegar.

O Brasil fez o que deveria ter feito. Testamos, no-
vamente, os limites do sistema e sua permeabilidade 
para absorver no plano institucional a emergência dos 
grandes países em desenvolvimento. Fomos fiéis aos 
nossos interesses, coerentes com a nossa história e 
consistentes na visão do lugar que o Brasil deve ocu-
par no mundo. Este foi o nosso êxito.

A condução de nossa política externa pelo Pre-
sidente Lula tem seguido o caminho traçado por Rio 
Branco. Lula é hoje uma referência tanto diante da 
opinião pública mundial quanto diante das grandes 
lideranças internacionais. Ele tem sido a voz das rei-
vindicações por uma nova ordem, da solução do pro-
blema da dívida ao encaminhamento da paz. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a solene sessão coordenada por nosso 
Secretário Executivo, Raimundo Carreiro Silva.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 
minutos.)

DISCURSOS PROFERIDOS PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2005, QUE, 
RETIRADOS PARA REVISÃO PELO ORA-
DOR, ORA SE PUBLICA.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, inicio dizendo que sinto muito 
orgulho de ser Líder do Governo neste Plenário. E se 
por outra razão não o fosse, solicitaria ao Presidente 
da República para aqui continuar, porque aqui se tra-
va um debate de alto nível, um debate duro e político. 
Creio que a essência da democracia está exatamente 
nessa pluralidade, na qualidade das discussões e, so-
bretudo, na possibilidade de o Senado Federal formular 
soluções e alternativas para tantos problemas graves 
e estruturais que o País enfrenta.

Se não fossem essas as razões, apenas por 
poder conviver com o Senador Antonio Carlos Maga-
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lhães cotidianamente, em sua longa vivência pública, 
eu demandaria, mais uma vez, continuar nesta Casa. 
Creio que a opção que fizemos, juntamente com o 
Presidente Lula, foi o melhor para mim. Agradeço a 
Sua Excelência essa possibilidade.

Inicio meu pronunciamento respondendo sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Con-
juntamente com o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
lutei muito para que esse Fundo fosse constituído. É 
uma grande conquista das finanças públicas instituir 
tal Fundo, cuja razão fundamental era o financiamento 
do chamado Programa Bolsa Família. Esse era o as-
pecto mais importante. Ao longo do Governo anterior, 
esse Fundo nunca foi vinculado exclusivamente a essa 
finalidade. E, no início deste Governo, também não o 
foi. No entanto, acredito que o Fundo deve financiar 
exclusivamente essa finalidade, visto que o Bolsa Fa-
mília é o programa de maior alcance social.

Há sete milhões de famílias sendo atendidas e, 
junto com o Estatuto do Idoso e com a complemen-
tação dos benefícios continuados da Previdência So-
cial, estamos investindo, hoje, no Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, R$17 bilhões, 
cinco vezes mais do que o referido Fundo. O Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza deve ter uma 
vinculação exclusiva, mas estamos aplicando recursos 
cinco vezes maiores do que os do Fundo.

Penso que qualquer despesa que não seja vin-
culada exclusivamente a essa finalidade deve sair do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. No 
entanto, o Governo deve, sim, patrocinar encontros 
de todos os setores da sociedade, dos cidadãos que 
pagam impostos. A luta pelos direitos humanos, pelo 
reconhecimento à diversidade cultural, étnica e social, 
significa a convivência com a diferença. O preconcei-
to não deve ser estimulado de qualquer forma, mes-
mo na ironia tantas vezes utilizada em relação aos 
homossexuais. Esse não é um bom caminho para a 
democracia. Os homossexuais têm todo o direito de 
se reunir à luz do dia, com apoio das políticas públi-
cas, o que faz parte da construção de uma sociedade 
democrática. Tenho certeza de que, em nenhum mo-
mento, qualquer Senador tentou tratar o assunto de 
outra forma. Insisto que o respeito a esse segmento 
da sociedade brasileira é uma dimensão fundamental 
da democracia no País.

Para concluir, em relação aos juros, o Brasil e 
a sociedade civil brasileira, os empresários e os tra-
balhadores têm hoje uma insatisfação muito grande. 
Estamos vindo de um longo período de taxas de juros 
extremamente elevadas. No Governo anterior, algumas 
chegaram a 45%. O mesmo Governo entregou o País 
com uma taxa básica de juros de 25%.

Os juros chegaram a essa altura, porque, des-
de Pedro Álvares Cabral até Itamar Franco, a dívida 
pública do Brasil era de apenas 34% do PIB. Em oito 
anos, a dívida alcançou 61% do PIB. Foi um cresci-
mento exponencial, ficando em mais de 30% da dívida 

indexada ao câmbio. O Presidente José Sarney afirma 
que, em seu Governo, a dívida atingiu 24% do PIB. 
Nota-se, então, que o crescimento foi explosivo nos 
últimos oito anos do Governo anterior. Foi um período 
em que o País não apenas se endividou, como o perfil 
da dívida era pior.

Nós desdolarizamos a dívida, alongamos o seu 
perfil, reduzimos de 61% para 51% do PIB, mas ela 
ainda é muito alta. A taxa de juros de 19,5% também 
é. Por isso, o programa de microcrédito, uma nova 
fonte de financiamento para a economia informal, é 
um instrumento poderoso, necessário e indispensável. 
Também o programa de crédito consignado em folha 
de pagamento é muito importante. São treze bilhões 
de reais que os assalariados estão recebendo com 
taxa de juros bem mais baixos. Outro instrumento de 
redução da taxa de juros é o crédito consignado em 
folha para os aposentados e pensionistas. O Presidente 
está estimulando a população no sentido de procurar 
exatamente as novas modalidades de crédito, muito 
importantes para a economia nacional.

Concluo com duas afirmações. A primeira, que as 
estatísticas oficiais são as mesmas da história recen-
te do Brasil; os indicadores do IBGE sempre foram os 
mesmos da Fiesp. Esses indicadores mostram que o 
crescimento econômico do País em 5,2%, ano passado, 
foi o maior dos últimos dez anos; que o crescimento da 
indústria no meu Estado, São Paulo, foi o maior dos 
últimos dezoito anos da história recente do Brasil. Os 
mesmos indicadores demonstram que, no Governo 
anterior, a média de criação de emprego mensal era 
de nove mil empregos com carteira de trabalho assina-
da. A média do Governo atual é noventa mil empregos. 
Portanto, a criação de empregos formais organizados é 
dez vezes maior que os últimos oito anos do Governo 
anterior. Os dados a que me refiro são estatísticos e 
oficiais, portanto, absolutamente confiáveis.

É verdade que, no início do ano, a sazonalida-
de leva a um pequeno aumento de desemprego, que 
tende a cair com a recuperação do nível de atividade, 
sobretudo se o cenário internacional permitir.

Por último, quero dizer que o Presidente Lula não 
se faz de popular! Ele veio do povo! Veio da região 
mais pobre deste País! Viveu as condições sociais 
mais degradantes: o desemprego, a pobreza! Traba-
lhou na economia informal, entrou numa fábrica, me-
nor de idade, e perdeu o dedo numa máquina! Essa 
é a história de vida dele! É por isso que o povo olha 
para ele, sim! Olha e diz: “Esse é um de nós! Esse 
sabe o que sinto! Esse vive como vivi!” E sabem que 
tem um compromisso de vida, de luta e de governo, 
para atender as demandas sociais mais profundas da 
nossa sociedade.

Muito obrigado!
O SR ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de 
reafirmar uma dimensão desse debate que me parece 
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a mais importante. O atraso educacional no Brasil, seja 
do ponto de vista da cobertura da rede de ensino, em 
especial a rede pública, seja pela qualidade do ensi-
no, continua sendo o problema estrutural mais grave 
da nossa sociedade.

O Século XXI será um século do conhecimento, 
do saber, da ciência, da tecnologia. E as nações só 
terão lugar importante na História se tratarem a di-
mensão do conhecimento com a exigência histórica 
que está posta.

Pensar o conhecimento, a ciência e a tecnologia; 
pensar a cidadania e a participação na sociedade co-
meça desde o primeiro momento da vida. Na verdade, 
deveria começar antes mesmo de a vida acontecer, no 
período da gravidez, no atendimento das parturientes, 
mas, sobretudo, no primeiro momento. É ali que se 
conforma a criança, é ali que se define se ela terá ou 
não capacidade de crescer e se desenvolver na sua 
plenitude. A alimentação nessa faixa etária é absolu-
tamente essencial, e o aprendizado é indispensável 
para que esse cidadão possa participar ativamente 
do futuro da sociedade.

Por isso, tudo que vem ao encontro da educação 
como prioridade das prioridades das políticas públicas 
é absolutamente meritório. E penso que essa emenda 
contribui para esse debate.

Não entendo que a Constituição não tratasse 
desse tema. 

Diz o art. 208:
O dever do Estado com a educação será efetiva-

do mediante a garantia de: 
IV – atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade. 
Então, está na Constituição desde 1988, como 

estava na Constituição também a obrigatoriedade do 
Ensino Fundamental, que deveria ser alcançada no 
prazo de 10 anos. Não conseguimos conquistar essa 
meta no prazo previsto – 10 anos -, por isso, o prorro-
gamos por mais 10 anos. Agora estamos atingindo a 
meta de, finalmente, universalizarmos o Ensino Fun-
damental.

Mas, a Constituição também nos diz que essa 
meta é responsabilidade dos prefeitos. Diz o § 2º do 
art. 208:

E o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 
poder público, ou sua oferta irregular, importa respon-
sabilidade da autoridade competente.

Portanto, estabelecemos que compete fundamen-
talmente ao prefeito atender a essa demanda. Só que 
vivemos em um País em que, hoje, três mil Municípios 
estão inadimplentes junto à Previdência Social; 73% 
dos Municípios têm menos de vinte mil habitantes e 
não têm receita própria. Portanto, mais do que colocar 
na Constituição, precisamos criar políticas sólidas que 
permitam alcançar essa dimensão.

A emenda é meritória porque coloca a necessi-
dade de atendimento da demanda. Temos 23 milhões 
de crianças de zero a seis anos; de zero a três 3 anos, 

são 13 milhões. Mas só estão nas creches, hoje, 1 
milhão e 600 mil crianças. Repito: são 13 milhões de 
crianças de zero a três anos e só estão nas creches 
1 milhão e 600 mil crianças.

A Constituição, sabiamente, estabeleceu no art. 
214 – parabenizo o Senador Demóstenes Torres por 
resgatar essa dimensão, bem como o Senador José 
Jorge por haver mencionado a Constituição, a LDB e o 
Plano Nacional de Educação, e é muito bom que não 
haja alteração, porque isso não é política de Governo, 
mas sim do Estado – no Plano Nacional de Educação 
que até janeiro de 2006, 30% das crianças teriam que 
estar nas creches. Isso significa que faltam, para es-
ses meses de 2005, 2 milhões e 300 mil crianças para 
alcançarmos a modesta meta dos 30%. 

Na faixa de quatro a seis anos, são 10 milhões 
de crianças. Somente 5 milhões e 400 mil crianças 
estão sendo atendidas. Para essa faixa etária, a meta 
é 60%. Faltam 600 mil crianças. Portanto, na faixa de 
quatro a seis anos, seguramente vamos cumprir a meta 
do Plano Nacional de Educação, e podemos inclusive 
superá-la. E é muito importante que isso esteja ocor-
rendo, mesmo com todas as dificuldades dos nossos 
Municípios, com o apoio dos Governos estadual e fe-
deral – e o Fundeb é muito importante para viabilizar 
essa dimensão.

Na faixa de crianças de zero a três anos, não 
basta entregá-la ao poder público local. É preciso ter 
condições, treinamento, especialização por se tratar de 
uma imensa responsabilidade para com uma criança 
de seis a oito meses de idade para ser atendida por 
uma creche. 

Precisamos continuar esse debate, porque se os 
recursos não forem definidos, se não houver o envolvi-
mento inclusive por parte das empresas para com essa 
responsabilidade, parte do compromisso da creche tem 
de ser das empresas. Se não houver uma discussão 
das políticas municipal, estadual e federal no sentido 
de um financiamento a essa meta, não basta simples-
mente imaginar que a demanda do direito virará direito. 
Existem outras dimensões fundamentais na Constitui-
ção que não foram integralmente cumpridas. 

Por isso, precisamos, mais do que colocar esse 
princípio, resgatar o Plano Nacional de Educação e 
debatê-lo com intensidade – esse o mérito maior des-
sa emenda como está – porque essa emenda consti-
tucional recoloca a necessidade de cumprimento do 
Plano Nacional de Educação.

É preciso um mutirão – dos prefeitos, dos go-
vernadores, da União, do Senado, da Câmara, das 
Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais 
– para que essa meta seja alcançada.

Nesses oito meses, colocar três milhões e du-
zentas mil crianças na escola não será uma tarefa 
fácil, na faixa de zero a três anos, como não será fácil 
dar continuidade ao Plano Nacional de Educação, que 
vai aumentando essas metas progressivamente, para 
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que elas possam viver realmente essa dimensão que 
estamos procurando dar hoje.

Portanto, no meu ponto de vista, demos um pas-
so muito importante, mas é um passo que, se não for 
seguido, conseqüentemente de outras políticas públi-
cas nos três níveis, ainda estaremos distantes da meta 
extremamente modesta, de apenas 30% das crianças 
estarem nas creches até janeiro de 2006.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Com revisão do orador.) – O Ministro José 
Dirceu. Eu disse: “Primeiro, o Ministro José Dirceu...” É 
um problema de retórica, de vernáculo e de português. 
É um pena que não tenhamos o Parlamentarismo, por-
que lutei bastante por esse regime.

Em primeiro lugar, o Ministro José Dirceu tem um 
longo passado de luta, de resistência democrática, de 
coragem política e tem demonstrado isso ao longo de 
toda a vida pública. Devemos tratar as divergências em 
outro plano, que é o plano da política. Não creio que 
seja esse o sentimento do Senador Arthur Virgílio, e 
não é tampouco o do Ministro José Dirceu.

Em segundo lugar, ninguém quer calar ou silen-
ciar a Oposição. A Oposição tem o mais amplo estado 
de direito, de liberdade, de fiscalização, de cobrança 
e de oposição, ainda mais um Plenário como este. É 
sempre um privilégio a qualidade do debate e das in-
tervenções nesta Casa. Portanto, não existe tipo algum 
de atitude deste Governo que não seja o mais amplo 
respeito às liberdades democráticas, ao pluralismo, à 
liberdade de manifestação.

Peço a ponderação para que encontremos uma 
solução. Inclusive, recomendei ao Senador Arthur 
Virgílio, dizendo que esse não é um bom caminho, de 
quem quer que seja; ponderei ao Deputado Zarattini, 
também na mesma direção, para que retomemos o cli-
ma de respeito mútuo, de agenda positiva para o País, 
de discussão do mérito dos projetos, com o objetivo 
de solucionar os problemas, que não são poucos, de 
prefeitos, de governadores, do Presidente da República 
e da sociedade brasileira como um todo.

Essa é a ponderação que faço, Sr. Presidente.

DISCURSOS PROFERIDOS PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 04 DE MAIO DE 2005, QUE, RE-
TIRADOS PARA REVISÃO PELO ORADOR, 
ORA SE PUBLICA.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje o 
País contempla cinco anos da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

E é absolutamente inquestionável que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal tem sido muito importante 
para o País. Não é verdade que esta lei tenha sido 
construída sem a participação da Oposição. Aqueles 
que eram Parlamentares de então, nós que éramos da 

Oposição, participamos da negociação e da construção 
desta lei com muito empenho, com várias emendas e 
contribuições.

No entanto, o processo de negociação não permi-
tiu que alguns aspectos que nos pareciam essenciais 
e indispensáveis, especialmente a forma de transição 
da propositura anterior para a nova lei, pudesse ser 
contemplada. De fato, votamos contra, mas defenden-
do a necessidade, eu diria, inadiável de uma Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, parabenizo todos os Parlamenta-
res que votaram a favor, porque é inquestionável que 
essa lei se fazia indispensável, necessária, oportuna 
contribuindo muito para o Brasil.

É verdade que muitos dos que votaram a favor 
hoje impelem mudanças na lei; e nós temos defendi-
do manter a integralidade da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a sua aplicação de forma exemplar, porque é 
muito importante para o equilíbrio das finanças públi-
cas e para tantas dificuldades que o País atravessa 
em relação às finanças dos Municípios, dos Estados 
e da União.

A responsabilidade fiscal é indispensável para 
que possamos ter sustentabilidade no Governo, para 
que não tenhamos mais no Brasil um Governo que 
gasta muito e que faz obras com dívidas para o outro 
pagar. Nós temos vácuos de paralisação da adminis-
tração pública, de crise administrativa e dificuldades 
de toda ordem.

Por isso, é uma grande conquista e deve, sim, 
ser comemorada.

Se a Oposição de hoje contribuiu decisivamente 
para a Lei de Responsabilidade Fiscal – e parabenizo-a 
novamente por isso – não se pode dizer a mesma coisa 
da responsabilidade fiscal propriamente dita. Essa é 
a questão fundamental. Qual era a situação da dívida 
pública do País quando o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso venceu as eleições? Se não fizermos 
uma discussão quantificada, racional, incorreremos 
em uma análise superficial que pouco contribui para 
a discussão de mérito dessa questão.

Tínhamos R$61,8 bilhões de dívida mobiliária, a 
chamada dívida mobiliária fora do Banco Central, que é 
a dívida que conta, que correspondia, à época, a 17,7% 
do Produto Interno Bruto, quando o Fernando Henrique 
Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda. 

Quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
saiu do governo, em 2002, essa dívida tinha atingido 
R$623,2 bilhões – um crescimento nominal de mais 
de 1.000% ao longo de um período de oito anos. E ela 
reapresentava – e esse é o indicador mais importante 
– não mais 17,7% do PIB, mas 46,3% do PIB.

Portanto, a dívida pública, na sua relação com 
o Produto Interno Bruto, mais do que dobra em valo-
res reais. Em valores nominais, cresce mais do que 
1.000% nesse período.

Alguns dirão, com razão, que o componente fun-
damental dessa dívida era a repactuação da dívida 
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dos Estados e Municípios. E é verdade! Isso foi feito! 
Estados e Municípios – sobretudo as capitais – tinham 
títulos estaduais, que pagavam spreads muito altos, 
sendo que a repactuação da dívida permitiu fixar o limi-
te de comprometimento da receita líquida dos Estados 
e Municípios, transferindo essa dívida mediante troca 
por títulos federais. E foi um componente importante 
de crescimento da dívida.

Mas o elemento mais decisivo desse processo 
foi a taxa de juros. O erro da âncora cambial, especial-
mente no primeiro governo Fernando Henrique Cardo-
so, levou a uma taxa média de juros desse período até 
1988, de 22% real ao ano. Descontando a inflação, a 
taxa real média de juros desse período foi 22%. É ver-
dade que a taxa de juros hoje é muito alta, de 19,5% 
nominal. Ela embute a inflação. Estou falando de taxa 
real de juros de 22%, média durante esse período.

Assim, o componente mais decisivo no endivi-
damento do setor público foi o equívoco da âncora 
cambial, ainda que pudesse ter sido utilizada no início 
do Plano Real, não tinha por que ter sido mantido o 
câmbio sobrevalorizado por quatro anos e meio. Aju-
dava a deflacionar, mas comprometeu as contas ex-
ternas. Saímos de um superávit comercial de US$10,4 
bilhões, em 1994, para um déficit de US$8,5 bilhões, 
em 1998.

O déficit de transações correntes desse período, 
que é o déficit com o resto do mundo aumenta espeta-
cularmente: US$186 bilhões nos oito anos do governo 
Fernando Henrique Cardoso. Como foi financiado esse 
passivo dolarizado? Foi financiado predominantemente 
com juros altos, foi financiado com as privatizações. O 
governo anterior vendeu 76% do patrimônio público do 
País para ajudar a financiar esse processo.

Aquele caminho insustentável levou ao ataque 
especulativo que culminou em janeiro de 1999. O mer-
cado impôs um ajuste na taxa de câmbio e, a partir 
daí, começamos a construir novos mecanismos: câm-
bio flutuante, meta de inflação e um novo regime de 
administrar a política econômica. Aí, sim! São instru-
mentos que poderiam amenizar o impacto desse cus-
to que nós herdamos: nós, Nação; nós, Estado; nós, 
Governo; nós, povo...

Não procede a afirmação de que este Governo 
gasta demais com pessoal. Vamos aos dados, vamos 
analisar a contabilidade oficial – os dados estão dis-
poníveis. Mesmo na evolução de despesas da União, 
todos dados encontram-se disponíveis a qualquer 
analista. Usarei aqui o deflator, o IPCA de dezembro 
de 2004. Em 1995, gastávamos R$79,8 bilhões com 
folha de pagamento. Em 2002, o Brasil gastava R$94,9 
bilhões com folha de pagamento. Foi de R$79,8 para 
R$ 94,9 bilhões durante o Governo Fernando Henrique 
Cardoso, em termos reais.

No nosso governo, em 2003, passou de R$87,1 
bilhões – uma queda significativa da folha – e, em 1994, 
R$92,5 bilhões. Portanto, mais de R$2,5 bilhões abai-
xo do que recebemos em 2002. Quer dizer, a folha de 

pagamento do final do governo do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso para o final de 2004, nos dois 
primeiros anos do Governo Lula – cujos dados estão 
disponíveis –, foi reduzida em R$2,5 bilhões.

Dessa forma, não houve inchaço da máquina; 
houve recuperação salarial de várias categorias que 
tiveram reajuste nesse período. Houve, sim, uma re-
dução de custos.

No governo anterior, esse crescimento, sobretudo 
da folha de pagamento, ocorreu com trabalhadores ter-
ceirizados. Eram R$5 bilhões no início do governo, em 
1995, e R$14 bilhões no final do governo. Houve uma 
grande terceirização e aumento explosivo dos gastos 
com pessoal. O nosso governo reduziu a folha de pa-
gamento em dois anos e, portanto, parte do custeio.

Vejo que se levantam outros aspectos do ponto 
de vista da estrutura de gasto público do Brasil. É evi-
dente que temos um Estado inchado, um Estado gor-
do, principalmente quando se fala de dívida pública, 
quando se fala de custo financeiro, quando se fala de 
pagamento de juros. Mas ele continua sendo um Es-
tado fraco, fragilizado, quando se fala em investimento 
em infra-estrutura e quando se fala de políticas sociais; 
quando se fala de educação, saúde e de políticas de 
combate à pobreza e inclusão social.

Pergunto sinceramente a este Plenário: o Progra-
ma Bolsa Família é um grande programa ou não para 
um País com o nível de pobreza absoluta que temos? 
Está correto ou não ter integrado o programa em um 
único cadastro, que foi discutido e aprimorado, a fim 
de permitir que sete milhões de famílias tivessem uma 
complementação de renda em torno de R$74,00?

Quanto à condicionalidade da educação, hoje, 
metade dessas crianças está prestando contas da 
sua freqüência na escola. Esse é um processo em 
construção no País, e 94% dessas crianças estão indo 
para a escola.

O passaporte para o futuro dessas crianças po-
bres é a educação; é o único passaporte que a socie-
dade brasileira pode oferecer para tirar essa geração 
da miséria absoluta.

Existem problemas no cadastro? Se houver 1% de 
problema, isso representa 70 mil famílias. Mas o progra-
ma deve ajudar essa sociedade tão desigual, que per-
tence a um dos países mais desiguais do planeta.

Não se admite que o Estado brasileiro deixe de 
olhar com generosidade para esse segmento da po-
pulação.

Fala-se que o Presidente Lula está gastando 
demais no combate à pobreza. Está e deve fazê-lo! 
Está e deve continuar perseguindo essa meta de in-
clusão social.

O nosso esforço fiscal foi brutal. Todos nós, que 
discutimos o Orçamento, sabemos que o superávit pri-
mário é muito alto e que ele prejudica o investimento e 
o gasto público. Contudo, foi assim que a dívida pública 
parou de crescer e diminuiu; foi assim que passamos 
a desendividar o Estado brasileiro e foi assim que re-
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tiramos o componente da dívida que estava totalmen-
te indexado ao dólar. A dívida pública era indexada à 
taxa de câmbio. E hoje, não; ela é predominantemente 
indexada pela taxa de juros, inclusive uma parte sig-
nificativa da dívida tem juros prefixados.

Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Líder, 

Senador Aloizio Mercadante, acompanho com muita 
atenção o pronunciamento de V. Exª, que responde 
com grande elegância às críticas feitas pelos nobres 
Senadores da Oposição, Parlamentares que dão uma 
contribuição efetiva ao debate nacional neste momento. 
Concordo com V. Exª de maneira muito objetiva, prin-
cipalmente quando fala que é uma crítica infundada a 
afirmação de que os gastos são indevidos e exagera-
dos. Analisando a questão da saúde, lembramos que 
a Argentina gasta US$450.00 per capita com saúde; o 
Uruguai, US$600.00 per capita; e o Brasil, US$200.00. 
Querem subtrair mais o que se gasta com saúde, ou 
temos de encontrar caminhos para financiar melhor um 
setor tão vital como esse? O Governo Lula tem grande 
capacidade de estender o braço da solidariedade aos 
que estão abaixo da linha de miséria. Seis milhões de 
pessoas estão cobertas pelo Programa Bolsa-Famí-
lia, com proteção; é um programa que unifica a tese 
do Comunidade Solidária, que foi tratada com respei-
to. Entendo que a Oposição, que cumpre com grande 
mérito o seu papel ao criticar o nosso Governo, erra 
um pouco quando tenta substituir toda a sua compe-
tência e a sua grandeza, fazendo a crítica apenas no 
“denuncismo”. Há tanta proposição a partilhar conos-
co! Parabenizo V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Concluo dizendo que considero uma vitória a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Termino como comecei: 
parabenizando especialmente aqueles que hoje são 
Oposição e que se empenharam. Contribuímos para 
esse processo. Não chegamos a um acordo final, mas 
contribuímos, negociamos, participamos, emendamos, 
discutimos. O estatuto legal é indispensável ao Brasil. 
Eu o considero uma grande contribuição.

Reconheçam, porque os dados são públicos, os 
dados são oficiais. Podemos discuti-los, mas não pode-
mos brigar com eles. Não aumentamos a carga tributá-
ria do País. Não aumentamos! Durante esses últimos 
dois anos, não houve aumento de carga tributária nem 
global, nem da União. E, em 1995, a carga tributária 
era de 27% do PIB e foi para 35,5% do PIB. Nós não 
a aumentamos; fizemos um ajuste fiscal, desendivida-
mos o País. Concluo: sem aumentar a carga tributária, 
não vendemos uma única empresa estatal para fazer 
o ajuste fiscal, que é indispensável à Nação. 

É por isso que agradeço o debate e tenho a cer-
teza de que ele ilustra a discussão indispensável de 
que o País precisa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Com revisão do orador.) – Acho que o 
debate democrático é sempre o melhor caminho para 

que possamos esclarecer os fatos e as diversas inter-
pretações da história recente do Brasil.

Vamos discutir alguns pontos que são indispen-
sáveis. Primeiro, fico contente que a Oposição reco-
nheça que os dados são inquestionáveis e que o nos-
so Governo não aumentou os gastos com pessoal. Ao 
contrário, a folha de pagamento da União é menor hoje 
do que era em 2002.

Assim sendo, e para que não haja qualquer dú-
vida, quando o PSDB e o PFL governavam o Brasil, 
em 1995, o total de gastos com pessoal era R$79,6 
bilhões; os gastos com pessoal terceirizado – e aí vou 
responder ao nobre Líder – era de R$5,4 bilhões; em 
2002, o gasto com pessoal era de R$94,945 bilhões 
e o gasto com pessoal terceirizado era de R$14,3 bi-
lhões, e os ativos praticamente se mantiveram com os 
mesmos valores ao longo dos oito anos. O que cres-
ceu no governo anterior foi a terceirização, em termos 
de pessoal. Agora, a folha cresceu expressivamente e 
foi para R$94,900 bilhões. O nosso Governo reduziu a 
folha de pagamentos em 2003. Ela cresceu em 2004, 
mas continua abaixo de 2002.

Segunda questão: argumentou-se que os ban-
cos estaduais estavam todos em dificuldades. Alguns, 
é verdade, pela irresponsabilidade administrativa do 
passado, as operações ARO (Antecipação de Recei-
tas Orçamentárias) e outras. Outros bancos estaduais 
sobreviveram, bem como aqueles que sobreviveram 
por falta de controle, houve também uma imensa difi-
culdade pela política de juros de 1994 a 1998, espe-
cialmente. O que a Oposição não consegue responder 
é se a média da taxa de juros real foi ou não 22% ao 
ano, de 1995 a 1998. Foi de 22% real a taxa de juros 
da economia, e isso comprometeu o endividamento 
dos Estados, dos Municípios e da União.

O componente fundamental do endividamento 
foi a irresponsabilidade da gestão do Banco Central 
no período do Sr. Gustavo Franco, que manteve uma 
âncora cambial, apreciou o câmbio e comprometeu as 
exportações do País. Perdemos quatro anos e meio 
de história econômica, com baixo crescimento. Deixa-
mos de exportar.

Está aí o resultado no Brasil: ontem, chegamos 
a US$104 bilhões de exportações e a US$37 bilhões 
de saldo comercial. Quando o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso assumiu o governo, o saldo comer-
cial era de US$10,5 bilhões. Quatro anos depois, havia 
um déficit de US$8,5 bilhões. Além de arrebentar as 
contas externas, impôs-se uma política de juros altos 
que levou a essa situação.

Quanto ao mais importante, que é o debate so-
bre carga tributária, o governo anterior vendeu a mi-
neração, boa parte do setor energético, parte do setor 
financeiro, o setor petroquímico, o setor siderúrgico e 
todo o setor de telecomunicações. Com todas essas 
privatizações, a carga tributária ainda aumentou. Men-
cionando somente 1997, 11,68% do PIB era a carga 
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tributária do Governo Federal em 1997 e, em 2002, 
ela foi para 16,34% do PIB.

– Sei que é difícil ouvir os dados, que falam por 
si só; o Líder da Oposição fica nervoso. Vou repeti-los 
para que possam ser bem compreendidos.

A carga tributária do Governo Federal subiu de 
11,68% do PIB para 16,34% do PIB. A nossa carga 
tributária em nenhum momento passou de 16,2% do 
PIB em 2004 e, em 2005, está em 16,04%. Estamos 
abaixo do que herdamos de carga tributária, sem ven-
der nenhum patrimônio. E o mais importante é que a 
dívida pública, que cresceu de forma exponencial no 
governo anterior, não só não cresceu, como caiu. En-
tão, sem privatizar, sem aumentar a carga tributária, 
estamos reduzindo o estoque de dívida pública no seu 
percentual, em relação ao PIB.

A relação dívida/PIB caiu. Isso significa respon-
sabilidade fiscal. Significa, portanto, compromisso com 
o futuro. Significa um esforço fiscal brutal que este Go-
verno fez e está fazendo, em todos os níveis, em todos 
os Governos dessa sociedade, para manter o equilí-
brio das contas públicas nessa trajetória de redução 
da relação dívida/PIB, que é o principal indicador da 
saúde financeira do Governo, da saúde financeira do 
Estado brasileiro.

Ora, se melhoramos a relação dívida/PIB, esta-
remos melhorando, no futuro, a capacidade de inves-
timento, de gasto e, principalmente, a redução susten-
tável da taxa de juros. Este é o grande esforço fiscal 
que o Governo e o País estão fazendo.

Entretanto, em meio a esse grande esforço fis-
cal, é muito importante entender a necessidade de in-
vestimento nas políticas sociais. A Oposição continua 
atacando as políticas que representam compromisso 
dessa sociedade de promover a inclusão social. No 
governo anterior havia a bolsa-escola, o vale-gás, a 
bolsa-alimentação, cadastros diferenciados sem com-
patibilização alguma entre eles que levavam ao des-
perdício de recursos públicos. Integramos programas, 
construímos um único cadastro e estamos construindo 
indicadores de qualidade do gasto.

Transferir recursos para o combate à pobreza é 
fundamental para uma sociedade mais generosa, mais 
civilizada, mais equânime.

Por último, apesar de todo o esforço fiscal que 
fizemos, a capacidade de investimento do País conti-
nua muito fragilizada. Por isso, o objetivo do projeto de 
Parceria Público-Privada é atrair o investimento privado, 
complementar com o investimento público e permitir 
que a infra-estrutura do País continue.

Sr. Presidente, termino o meu pronunciamento, 
fazendo uma homenagem ao meu companheiro de 
tantas lutas, o Senador Arthur Virgílio. Creio que as 
desculpas são sempre bem-vindas. No entanto, quem 
deve uma verdadeira desculpa a esta Nação sobre 
responsabilidade fiscal são vocês. Com esse endivi-
damento, com a venda de 76% do patrimônio, com o 
aumento da carga tributária, penso que devem vir a 

esta Casa com humildade e dizer: “Erramos na políti-
ca de câmbio, erramos na política de juros, deixamos 
uma herança fiscal absolutamente perversa e de di-
fícil administração e, portanto, pedimos desculpas à 
Nação”. Seria muito bem recebido, em homenagem a 
esses cinco anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
esse pedido generoso, cordato e necessário à socie-
dade brasileira.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO DO 
DIA 11 DE MAIO DE 2005, QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE 
PUBLICA.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Cúpula América do Sul e Países 
Árabes é, sem dúvida, uma idéia relevante, que nasce 
em 2000 e que apresentou resultados que são, no mí-
nimo, discutíveis, e que aqui serão, portanto, discutidos 
por mim como Líder do PSDB.

Para começar, Brasília não era, a meu ver, a ci-
dade mais adequada para o evento. O Sr. Adalberto da 
Silva faleceu, porque não teve atendimento médico em 
função de todo o transtorno que se causou na infra-es-
trutura da cidade. Em São Paulo ou no Rio de Janeiro, 
seria mais adequado, sem dúvida alguma.

Segundo: o Brasil monta o projeto da reunião 
de Cúpula para crescer diplomaticamente, Senador 
Demóstenes Torres. Na verdade, terminou abrindo 
um contencioso com a Inglaterra em torno das Ilhas 
Falklands, das Ilhas Malvinas; terminou abrindo um 
contencioso com Israel – e o Brasil, ao longo da sua 
História, mesmo durante o período da ditadura, sem-
pre se deu correta e diplomaticamente com Israel, tra-
dição que vem desde Osvaldo Aranha, uma espécie 
de patrono da criação do Estado de Israel. E o Brasil 
jamais escondeu de Israel que tinha compromisso 
com o estabelecimento do Estado Palestino. O Brasil 
abriu um contencioso com Israel. O Brasil abriu mais 
um contencioso com os Estados Unidos da América, 
primeiro, pela indelicadeza de negar a presença de um 
observador norte-americano – que atitude brava, que 
atitude corajosa, que coisa mais altaneira! Sem dúvida 
alguma, permitiu-se, pelo descontrole da diplomacia 
brasileira, que aquilo virasse um palanque anti-Israel 
e anti-Estados Unidos.

O Brasil exibiu algo – percebemos nós – que vem 
se aprofundando: o cisma, a cisão, a fratura no seio 
do Mercosul. O Brasil – que não está bem com o Uru-
guai; que apóia de má vontade o Embaixador Rodrí-
guez para a OMC – deixou evidente, até no enfado do 
Presidente argentino, Néstor Kirchner, deixou patente 
à Cúpula que havia algo de muito tenso ocorrendo, 
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Senador Presidente José Sarney, na relação entre os 
dois países. O Brasil não consolida o Mercosul e ainda 
houve propostas esdrúxulas do Presidente Hugo Chá-
vez, da Venezuela, que fala que vai criar uma grande 
estatal, tripartite, multinacional...Aliás, eu não consigo 
concordar com nenhuma das idéias de S. Exª. De an-
temão, já não concordo com mais essa pela tradição; 
não concordo com as outras e, de antemão, repudio 
essa. O Presidente Hugo Chávez propôs substituirmos 
o Mercosul por uma tal Unasul, que, de início, deslo-
caria do centro de decisões o Uruguai e o Paraguai e 
partiria para um novo eixo em torno de Brasil, Vene-
zuela e Argentina. Um absurdo!

As ausências. Muita gente importante, Sr. Presi-
dente, deixou de comparecer a essa reunião de Cú-
pula. Muita gente: a Arábia Saudita e, portanto, o es-
vaziamento pelo Presidente da Colômbia. Presenças 
significativas não se fizeram sentir nessa reunião, que, 
sem dúvida alguma, é uma boa idéia, mas deixou de 
apresentar bom resultado quando o Brasil sai daquilo 
que no Governo passado era tentativa de ampliação do 
espectro de relações internacionais do País para uma 
reunião sul-sul, propondo, o que na verdade se viu na 
nota final, um confronto com os países do norte.

Mais ainda: o Presidente Lula dizia:”É uma reunião 
de negócios”; o Presidente Hugo Chávez replicava: “É 
uma reunião política, ideológica”. Quero concordar com 
o Presidente Chávez, porque o Sr. José Alencar, Vice-
Presidente da República, não recebeu os árabes que 
o procuraram para discutir acerca de compra e venda 
de produtos árabes e de produtos brasileiros.

Mais ainda: – e isso me chama a atenção, Sr. 
Presidente – terrorismo. O Senador José Agripino foi 
muito feliz em trazer à baila esse tema. Não foi sufi-
cientemente firme a condenação ao terrorismo. E mais 
ainda: os meios políticos internacionais haverão de in-
terpretar como um certo “passar a mão na cabeça” do 
Hezbollah e do Hamaz. Teríamos que ter sido enfáticos 
em relação ao terrorismo e não ficarmos usando re-
soluções da ONU para justificar algo que tem que ser 
condenado em todo e qualquer Estado democrático.

Na hora em que saúdo um ex-presidente da 
Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Depu-
tado Antonio Carlos Pannunzio, lembro-me de um ou-
tro ponto, também muito ressaltado pela imprensa: a 
questão democrática. Segundo li, ia-se falar bastante 
em democracia. Mas alguns dos próceres, geralmente 
representando ditaduras sanguinárias por esse mundo 
que ali estavam reunidos, exigiram que se relativisasse 
o apoio à democracia, e pouco se falou de democracia. 
Virou um pouquinho de linha e, portanto, deixamos, 
nós, de apresentar em um foro – e é nossa obrigação 
fazê-lo em qualquer foro – o compromisso brasileiro 

inarredável com a democracia como valor universal, 
como valor inarredável, como valor irretocável.

Sr. Presidente, não quero ser um opositor mal-
humorado. Pecaram quanto à diplomacia e pecaram 
quanto à ortografia. Um País que propõe um passa-
porte, Sr. Presidente, em espanhol, e que comete em 
poucas linhas três erros em espanhol – já não basta 
errar em português, agora estão errando em espanhol! 
Erraram ao escrever “a lo titular”, quando o correto é 
“al titular”; erraram quando esqueceram o acento em 
proteción; e erraram quando colocaram dois “s” em 
necesidad – não há necessidade de dois “s” quando 
se trata da palavra necesidad em espanhol. 

E do espanhol volto para o português. Recebi um 
convite, não pude atendê-lo, até porque não sabia onde 
seria a reunião. Supus que seria no Centro de Con-
venções, mas não era, era no Centro de “Conveções” 
(sem o “n”) Ulysses Guimarães. Eu disse assim: fico 
perdido; era militar por tudo que é lado. Eu me sen-
ti de volta aos tempos de 64, militar para tudo que é 
lado. Quase houve um acidente fatal no primeiro dia. 
Aí pensei: se eu for ao Centro de Convenções e não 
for lá a reunião, porque deve ter um Centro de Conve-
ções, sem o “n”, que não encontrei.

Portanto, Sr. Presidente, devo dizer que essa boa 
idéia apresentou maus resultados. Essa boa idéia era 
para ampliar – já concluo a minha fala – o espectro das 
relações internacionais brasileiras e não para propor 
essa política terceiro-mundista, medíocre, canhestra, 
sul-sul, que visa a juntar pobres para enfrentarem os 
ricos, condenando os pobres à pobreza eterna, quando 
temos é que compreender a essência da economia glo-
balizada, para, a partir daí, montarmos nosso arsenal 
de estratégias e de jogo tático político para inserirmos 
o Brasil, pela porta da frente, na globalização.

Este Governo causa os prejuízos de curto prazo, 
e este mesmo Governo será capaz de dar enormes 
prejuízos de longo e de médio prazos se não nos aler-
tamos para erros que, no longo e no médio prazos, po-
derão significar muito atraso econômico, muito atraso 
social, muito atraso político e muito atraso conceitual 
para este País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ata da 4ª Reunião, em 13 de maio de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência do Sr. Tião Viana

(Inicia-se a reunião às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– No plenário não há número regimental para a aber-
tura da sessão, não podendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento 
Interno, o Expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência, independente-
mente de leitura.

É o seguinte o Expediente despachado:

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 134, de 2005 (nº 254/2005, na origem), de 5 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2005 (proveniente da Medida 
Provisória nº 228, de 2004), que regulamenta a par-
te final do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 
5º da Constituição Federal e dá outras providências, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.111, de 5 de 
maio de 2005.

A Mensagem nº 134, de 2005, juntada 
ao processado do Projeto de Lei de Conver-
são nº 3, de 2005 (proveniente da  Medida 
Provisória nº 228, de 2004), vai à Comissão 
Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 
1, de 2002-CN.

OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 705/2005, de 6 do corrente, da Ministra de Estado 
do Meio Ambiente, encaminhando resposta ao Reque-
rimento nº 1.478, de 2004, de iniciativa da Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura; e

– Nº 3.888/2005, de 6 do corrente, do Ministro de Estado 
da Defesa, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 272, de 2005, do Senador Arthur Virgílio.

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.

AVISOS DO MINISTRO DE ESTADO  
DAS COMUNICAÇÕES

– Nº 51/2005, de 3 do corrente, encaminhando res-
posta ao Requerimento nº 150, de 2005, do Senador 
Alberto Silva;

– Nº 54/2005, de 4 do corrente, encaminhando res-
posta ao Requerimento nº 43, de 2005, de iniciativa 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa.

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.

OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PS-GSE nº 190/05

Brasília, 11 de maio de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com 
o § 4º do art. 164 do Regimento Interno desta Casa, a 
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo ar-
quivamento, em virtude de prejudicialidade, do Projeto 
de Lei nº 2.812, de 2000 (PLS nº 679/99), que “Acres-
centa parágrafo único ao art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 
1º de janeiro de 1916 (Código Civil)”.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O ofício será juntado ao processo do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 679, de 1999.

PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA  
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 35, DE 2005 

(Nº 4.183/2004, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a transformação do Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica do Pa-
raná em Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, nos termos do parágrafo 
único do art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, com natureza jurídica de autarquia, mediante 
transformação do Centro Federal de Educação Tecno-
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lógica do Paraná, organizado sob a forma de Centro 
Federal de Educação Tecnológica pela Lei nº 6.545, 
de 30 de junho de 1978.

Paragrafo único. A UTFPR é vinculada ao Mi-
nistério da Educação, tem sede e foro na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, e detém autonomia admi-
nistrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar.

Art. 2º A UTFPR reger-se-á pelos seguintes prin-
cípios:

I – ênfase na formação de recursos humanos, no 
âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis 
e modalidades de ensino, para os diversos setores da 
economia, envolvidos nas práticas tecnológicas e na 
vivência com os problemas reais da sociedade, volta-
dos, notadamente, para o desenvolvimento socioeco-
nômico local e regional;

II – valorização de lideranças, estimulando a pro-
moção social e a formação de cidadãos com espírito 
crítico e empreendedor;

III – vinculação estreita com a tecnologia, desti-
nada à construção da cidadania, da democracia e da 
vida ativa de criação e produção solidárias;

IV – desenvolvimento de cultura que estimule as 
funções do pensar e do fazer, associando–as às ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão;

V – integração da geração, disseminação e utili-
zação do conhecimento para estimular o desenvolvi-
mento socioeconômico local e regional;

VI – aproximação dos avanços científicos e tec-
nológicos com o cidadão trabalhador, para enfrentar a 
realidade socioeconômica em que se encontra;

VII – organização descentralizada mediante a 
possibilidade de implantação de diversos campi, inse-
rindo-se na realidade regional, oferecendo suas contri-
buições e serviços resultantes do trabalho de ensino, 
da pesquisa aplicada e extensão;

VIII – articulação e integração verticalizada entre 
os diferentes níveis e modalidades de ensino e integra-
ção horizontal com o setor produtivo e os segmentos 
sociais, promovendo oportunidades para a educação 
continuada;

IX – organização dinâmica e flexível, com enfoq-
ne interdisciplinar, privilegiando o diálogo permanen-
te com a realidade local e regional, sem abdicar dos 
aprofundamentos científicos e tecnológicos; e

X – maximização quanto ao aproveitamento dos 
recursos humanos e uso da infra–estrutura existente 
pelos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Art. 3º A UTFPR tem por finalidade:
I – desenvolver a educação tecnológica, enten-

dida como uma dimensão essencial que ultrapassa as 
aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como 

processo educativo e investigativo para gerá-la e adap-
tá-la às peculiaridades regionais;

II – aplicar a tecnologia compreendida como ciên-
cia do trabalho produtivo e o trabalho como categoria 
de saber e produção; e

III – pesquisar soluções tecnológicas e desenvol-
ver mecanismos de gestão da tecnologia, visando a 
identificar alternativas inovadoras para resoluções de 
problemas sociais nos âmbitos local e regional.

Art. 4º A UTFPR tem os seguintes objetivos:
I – ministrar em nível de educação superior:

a) cursos de graduação e pós-graduação, 
visando à formação de profissionais para as 
diferentes áreas da educação tecnológica; e

b) cursos de licenciatura, bem como pro-
gramas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores e es-
pecialistas para as disciplinas nos vários níveis 
e modalidades de ensino de acordo com as 
demandas de âmbito local e regional;

II – ministrar cursos técnicos prioritariamente 
integrados ao ensino médio, visando à formação de 
cidadãos tecnicamente capacitados, verificadas as 
demandas de âmbito local e regional;

III – oferecer educação continuada, por diferentes 
mecanismos, objetivando a capacitação, o aperfeiço-
amento, a especialização e a atualização de profis-
sionais, em todos os níveis de ensino, nas áreas da 
educação tecnológica;

IV – realizar pesquisas, estimulando atividades 
criadoras e estendendo seus benefícios à comunida-
de, promovendo desenvolvimento tecnológico, social, 
econômico, cultural, político, ambiental; e

V – desenvolver atividades de extensão de acor-
do com os princípios e finalidades da educação tec-
nológica, em articulação com o setor produtivo e os 
segmentos sociais.

Art. 5º A UTFPR, observado o princípio de in-
dissociabilidade entre o ensino, pesquisa aplicada e 
extensão, organizará sua estrutura e forma de funcio-
namento, nos termos desta lei e das normas legais 
pertinentes.

Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o 
estatuto e o regimento da UTFPR, será ela regida pelo 
estatuto e pelo regimento do Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica do Paraná, no que couber, e pela 
legislação federal de ensino.

Art. 6º Passam a integrar a UTFPR, sem solução 
de continuidade, independentemente de qualquer for-
malidade, as unidades do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná com os respectivos cursos, de 
todos os níveis, atualmente ministrados.
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Parágrafo único. Os alunos regularmente matricu-
lados nos cursos ora transferidos passam igualmente a 
integrar o corpo discente da UTFPR, independentemen-
te de adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art. 7º Ficam redistribuídos para a UTFPR todos 
os cargos e funções, ocupados e vagos, pertencentes 
ao Quadro de Pessoal do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná.

Art. 8º Os cargos de Diretor e Vice-Diretor do 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
ficam transformados nos cargos de Reitor e Vice-Rei-
tor da UTFPR.

Parágrafo único. Fica criado um cargo de Direção, 
CD-1, destinado ao Reitor da UTFPR.

Art. 9º A administração superior da UTFPR será 
exercida pelo reitor e pelo conselho universitário, no 
âmbito de suas respectivas competências.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo Reitor da UTFPR.

§ 2º O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas 
faltas ou impedimentos legais ou temporários.

§ 3º O estatuto da UTFPR disporá sobre a com-
posição e as competências do Conselho Universitário, 
de acordo com a legislação pertinente.

Art. 10. O patrimônio da UTFPR será constitu-
ído:

I – pelos bens e direitos que integram o patrimô-
nio do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná, os quais ficam automaticamente transferidos, 
sem reservas ou condições, à UTFPR;

II – pelos bens e direitos que vier a adquirir;
III – pelas doações ou legados que receber; e
IV – por incorporações que resultem de serviços 

realizados pela UTFPR.
Parágrafo único. Os bens e direitos da UTFPR 

serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, para 
a consecução de seus objetivos, não podendo ser 
alienados a não ser nos casos e condições permiti-
dos em lei.

Art. 11. Os recursos financeiros da UTFPR serão 
provenientes de:

I – dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União, créditos especiais e transferências e repasses 
que lhes forem conferidos;

II – auxílios e subvenções que lhes venham a ser 
feitos ou concedidos pela União, Estados e Municípios 
ou por quaisquer entidades, públicas ou privadas;

III – recursos provenientes de convênios, acordos 
ou contratos celebrados com entidades e organismos 
nacionais e internacionais;

IV – resultados de operações de crédito e juros 
bancários, nos termos da lei;

V – receitas eventuais a título de retribuição por ser-
viços de qualquer natureza prestados a terceiros; e

VI – saldo de exercícios anteriores, observado o 
disposto na legislação específica.

Art. 12. As dotações orçamentárias necessárias 
ao atendimento dos encargos decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta do orçamento aprovado para 
o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 
neste exercício, ficando o Poder Executivo autorizado 
a transferi-las à UTFPR.

Art. 13. Enquanto não se efetivar a implantação 
da estrutura organizacional da UTFPR, os cargos de 
Reitor e de Vice-Reitor serão providos pro tempore por 
designação do Ministro de Estado da Educação.

Art. 14. O Poder Executivo aprovará o estatuto 
da UTFPR, o qual disporá sobre a organização, reor-
ganização, denominação de cargos e funções e fun-
cionamento dos órgãos universitários.

Art. 15. O Ministério da Educação tomará as pro-
vidências necessárias para a elaboração do Estatuto 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a ser 
aprovado pela instância própria.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.183, DE 2004

Dispõe sobre a transformação do Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica do Pa-
raná em Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, nos termos do parágra-
fo único da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
com natureza jurídica de autarquia, mediante transfor-
mação do Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Paraná, organizado sob a forma de Centro Federal 
de Educação Tecnológica pela Lei nº 6.545, de 30 de 
junho de 1978.

Parágrafo único. A UTFPR é vinculada ao Mi-
nistério da Educação, tem sede e foro na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, detém autonomia admi-
nistrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar.

Art. 2º A UTFPR reger-se-á pelos seguintes prin-
cípios:

I – ênfase na formação de recursos humanos, no 
âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis 
e modalidades de ensino, para os diversos setores da 
economia, envolvidos nas práticas tecnológicas e na 
vivência com os problemas reais da sociedade, volta-
dos, notadamente, para o desenvolvimento socioeco-
nômico local e regional;
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II – valorização de lideranças, estimulando a 
formação de cidadãos com espírito crítico e empre-
endedor;

III – vinculação estreita com a tecnologia, desti-
nada à construção da cidadania, da democracia e da 
vida ativa de criação e produção solidárias;

IV – desenvolvimento de cultura que congregue 
as funções do pensar e do fazer, associando-as às ati-
vidades de ensino, pesquisa aplicada e extensão;

V – integração da geração, transmissão e utiliza-
ção do conhecimento para estimular o desenvolvimento 
socioeconômico local e regional;

VI – aproximação das relações entre os avan-
ços científicos e tecnológicos e o cidadão-trabalhador, 
para enfrentar a realidade socioeconômica em que se 
encontra;

VII – organização descentralizada mediante a 
possibilidade de implantação de diversos campus, 
inserindo-se na realidade regional, oferecendo suas 
contribuições e serviços resultantes do trabalho de 
ensino, da pesquisa aplicada e extensão;

VIII – articulação e integração verticalizada entre 
os diferentes modalidades de ensino e horizontal com 
o setor produtivo e os segmentos promovendo oportu-
nidades para a educação continuada;

IX – organização dinâmica e flexível, com enfoque 
interdisciplinar, privilegiando o diálogo permanente com 
a realidade local e regional, sem abdicar dos aprofun-
damentos científicos e tecnológicos; e

X – maximização quanto ao aproveitamento dos 
recursos humanos e uso da infra-estrutura existente 
pelos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Art. 3º A UTFPR tem por finalidade:
I – desenvolver a educação tencnológica, enten-

dida como uma dimensão essencial que ultrapasse as 
aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como 
processo educativo e investigativo para gerá-la e adap-
tá-la às peculiaridades regionais;

II – aplicar a tecnologia compreendida como ciên-
cia do trabalho produtivo e o trabalho como categoria 
de saber e produção; e

III – pesquisar soluções tecnológicas e desenvol-
ver mecanismos de gestão da tecnologia, visando a 
identificar alternativas inovadoras para resoluções de 
problemas locais e regionais.

Art. 4º A UTFPR tem os seguintes objetivos:
I – ministrar em nível superior:
a) cursos de graduação e pós-graduação, visando 

à formação de profissionais para as diferentes áreas 
da educação tecnológica; e

b) cursos de licenciatura, bem como programas 
especiais de formação pedagógica, com vistas à forma-
ção de professores e especialistas para as disciplinas 

dos vários níveis e modalidades de ensino no âmbito 
da educação tecnológica;

II – ministrar cursos técnicos de nível médio, vi-
sando à formação de técnicos para os diferentes se-
tores da economia;

III – oferecer educação continuada, por diferentes 
mecanismos, objetivando a capacitação, o aperfeiço-
amento, a especialização e a atualização de profis-
sionais, em todos os níveis de ensino, nas áreas da 
educação tecnológica;

IV – realizar pesquisas aplicadas no âmbito da 
educação tecnológica, estimulando atividades criadoras 
e estendendo seus benefícios à comunidade; e

V – desenvolver atividades de extensão de acor-
do com os princípios e finalidades da educação tec-
nológica, em articulação com o setor produtivo e os 
segmentos sociais.

Art. 5º A UTFPR, observado o princípio de in-
dissociabilidade entre o ensino, pesquisa aplicada e 
extensão, organizará sua estrutura e forma de funcio-
namento, nos termos desta lei e das normas legais 
pertinentes.

Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o 
estatuto e o regimento da UTFPR, será ela regida pelo 
estatuto e pelo regimento do Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica do Paraná, no que couber, e pela 
legislação federal de ensino.

Art. 6º Passam a integrar a UTFPR, sem solução 
de continuidade, independentemente de qualquer for-
malidade, as unidades do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná com os seus respectivos cursos, 
de todos os níveis, atualmente ministrado.

Parágrafo único. Os alunos regularmente matricu-
lados nos cursos ora transferidos passam igualmente a 
integrar o como discente da UTFPR, independentemen-
te de adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art. 7º Ficam redistribuídos para a UTFPR todos 
os cargos e funções, ocupados e vagos, pertencentes 
ao Quadro de Pessoal do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná.

Art. 8º Os cargos de Diretor e Vice-Diretor do 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
ficam transformados nos cargos de Reitor e Vice-Reitor 
da UTFPR.

Parágrafo único. Fica criado um cargo de Direção, 
CD-1, destinado ao Reitor da UTFPR.

Art. 9º A administração superior da UTFPR será 
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no 
âmbito de suas respectivas competências.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo Reitor da UTFPR.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 14601 

§ 2º O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a le-
gislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas 
ou impedimentos legais ou temporários.

§ 3º O estatuto da UTFPR disporá sobre a com-
posição e as competências do Conselho Universitário, 
de acordo com a legislação pertinente.

Art. 10. O patrimônio da UTFPR será constituído:
I – pelos bens e direitos que integram o patrimô-

nio do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná, os quais ficam automaticamente transferidos, 
sem reservas ou condições, à UTFPR;

II – pelos bens e direitos que vier a adquirir;
III – pelas doações ou legados que receber; e
IV – por incorporações que resultem de serviços 

realizados pela UTFPR.
Parágrafo único. Os bens e direitos da UTFPR 

serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, para 
a consecução de seus objetivos, não podendo ser 
alienados a não ser nos casos e condições permiti-
dos em lei.

Art. 11. Os recursos financeiros da UTFPR serão 
provenientes de:

I – dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União, créditos especiais e transferências e repasses, 
que lhes forem conferidos;

II – auxílios e subvenções que lhes venham a ser 
feitos ou concedido pela União, Estados e Municípios 
ou por quaisquer entidades, públicas ou privadas;

III – recursos provenientes de convênios, acordos 
ou contratos celebrados com entidades e organismos 
nacionais e internacionais;

IV – resultados de operações de crédito e juros 
bancários, nos termos da lei;

V – receitas eventuais a título de retribuição por ser-
viços de qualquer natureza prestados a terceiros; e

VI – saldo de exercícios anteriores, observado o 
disposto na legislação específica.

Art. 12. As dotações orçamentárias necessárias 
ao atendimento dos encargos decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta do orçamento aprovado para 
o Centro Federal de Educação Tecnológica do Para-
ná, no presente exercício, ficando o Poder Executivo 
autorizado a transferi-las à UTFPR.

Art. 13. Enquanto não se efetivar a implantação 
da estrutura organizacional da UTFPR, os cargos de 
Reitor e de Vice-Reitor serão providos pro tempore, por 
designação do Ministro de Estado da Educação.

Art. 14. O Poder Executivo aprovará o estatuto 
da UTFPR, o qual disporá sobre a organização, reor-
ganização, denominação de cargos e funções e fun-
cionamento dos órgãos universitários.

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

Brasília,

MENSAGEM Nº 628, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Dispõe sobre a transformação 
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Para-
ná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
e dá outras providências”.

Brasília, 24 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EMI Nº 62

Brasília, 21 de setembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à deliberação de Vossa Exce-

lência o anexo projeto de lei que transforma o Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Paraná – CEFET 
– PR, em Universidade Tecnológica Federal do Para-
ná – UTFPR.

2. O Cefet – PR foi criado como autarquia em 
regime especial nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de 
junho de 1978, mediante a transformação da Escola 
Técnica Federal do Paraná, sendo um dos três primei-
ros Centros a serem implantados. O modelo de gestão 
aplicado transformou-o em centro de excelência no 
âmbito da educação tecnológica.

3. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
introduziu o conceito de universidade especializada, 
conforme parágrafo único do art. 52. O Decreto nº 
3.860, de 9 de julho de 2001, em seu art. 8º, condicio-
na a criação de tal espécie de instituições de ensino 
superior à comprovação da existência de atividades 
de ensino e pesquisa, tanto em áreas básicas como 
nas áreas aplicadas. O Cefet – PR, por sua vocação, 
por sua história, pelas suas características e pelo nível 
de excelência, reúne amplas condições para tornar-se 
uma Universidade Especializada na Área Tecnológica 
e julgamos ser este o momento adequado para plei-
tear o seu credenciamento como tal, sugerida como 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

4. O Cefet – PR, mantém as características bá-
sicas preconizadas pela Lei nº 6.545, de 1978 que o 
criou, juntamente com os Cefet do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais, e que enfatizou o conceito de Educação 
Tecnológica como inovação a ser introduzida nesse 
novo tipo de instituição de ensino, permeando todos os 
níveis de ensino e cursos a serem por ele oferecidos, 
proporcionando a integração vertical entre eles, bem 
como induzindo a realização de atividades de pesquisa 
aplicada e extensão, em seu âmbito, em íntimo contato 
com o setor produtivo e outras entidades, com vistas 
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ao seu desenvolvimento tecnológico, notadamente, de 
abrangência local e regional.

5. No decorrer de duas décadas e meia, o Cefet 
– PR, destacou-se dos demais Cefet que se originaram 
da transformação de Escolas Técnicas Federais, parti-
cularmente pelo notável incremento ocorrido em suas 
atividades de ensino em nível de pós-graduação e nas 
atividades de pesquisa aplicada e extensão no campo 
tecnológico. Esta é fundamentalmente a característica 
que passou a diferenciá-lo, aproximando-o do modelo 
de Universidade Especializada introduzido pela Lei de 
Diretrizes e Bases em seu art. 52, e descrito no § 2º 
do art. 82 do Decreto nº 3.860, de 2001.

6. Hoje, o Cefet – PR, conta com cerca de 12.500 
alunos regulares, 1.300 docentes, 560 técnicos admi-
nistrativos,  distribuídos em sete unidades no Estado 
do Paraná (Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, 
Medianeira, Pato Branco, Cornélio Procópio e Dois 
Vizinhos), oferecendo cursos nos vários níveis da edu-
cação tecnológica, incluindo cursos de pós-graduação 
de lato sensu e stricto sensu.

7. Essa expansão deve ser creditada ao esforço 
da Instituição na capacitação de seus recursos huma-
nos, contando hoje com mais de 150 doutores, 500 
mestres e 700 especialistas dentre os membros de 
seu corpo docente. Acrescente-se que, atualmente, 
mais de 130 docentes encontram-se em programas 
de doutorado e 100 em programas de mestrado. Ao 
lado da progressiva capacitação de seus recursos hu-
manos, o Cefet – PR, buscou também ampliar e con-
solidar sua infra-estrutura de equipamentos, o que lhe 
permitiu gerar significativos benefícios à comunidade 
em que está inserido.

8. A competência adquirida pelo Cefet – PR, po-
siciona a Instituição na vanguarda da educação tecno-
lógica do País, com atuação desde o nível básico ao 
nível da pós-graduação stricto sensu. O Cefet – PR, 
por desenvolver predominantemente o ensino em nível 
superior, a pesquisa aplicada e extensão, se assemelha 
às melhores universidades especializadas do exterior 
que atuam no âmbito da educação tecnológica, tais 
como as Universidades de Ciências Aplicadas da Ale-
manha e as Universidades de Tecnologia da França. A 
transformação em universidade tecnológica aumentará 
sua autonomia, permitindo seu enquadramento como 
instituição de ensino superior, melhor acesso junto 
aos órgãos de fomento à pesquisa e maior autonomia 
pedagógica, especialmente em relação ao registro de 
diplomas dos cursos superiores.

Essa transformação permitirá expandir sua atu-
ação e melhorar sua capacidade de responder ade-
quadamente às solicitações advindas no curto e médio 

prazo de uma sociedade em rápida evolução, pelos 
seguintes fatores principais:

a) aceleradas transformações tecnológi-
cas, provocando grande mutação no mundo 
produtivo, fortemente impactado pelos pro-
cessos de globalização da economia, princi-
palmente quando se consideram setores tra-
dicionalmente atendidos por profissionais for-
mados no Cefet – PR, nas áreas de eletrônica, 
eletrotécnica, telecomunicações, construção 
civil, informática, mecânica, desenho indus-
trial, alimentos, ambiental, química industrial, 
radiologia, entre outras;

b) o esforço nacional dirigido ao aprimora-
mento do ensino fundamental e do ensino mé-
dio, aliado à premente necessidade de ampliar 
o percentual da população com formação de 
nível superior, vem resultando em uma consi-
derável redução dos níveis de repetência e de 
evasão escolar e em uma rápida ampliação do 
número de candidatos aos cursos superiores, 
o que tem demandado a expansão de vagas 
em instituições públicas;

c) uma longa tradição de parceria tec-
nológica entre o Cefet – PR e diversas em-
presas e entidades públicas e privadas, tra-
duzida principalmente no desenvolvimento de 
cursos, consultorias e projetos de pesquisa 
cooperativa; e

d) o envolvimento e participação do Ce-
fet – PR, em inúmeros projetos de desenvol-
vimento local e regional baseados em ciência 
e tecnologia, bem como em conselhos delibe-
rativos, com grande repercussão nas comuni-
dades estadual e nacional e que contam com 
forte apoio político e empresarial.

9. Pela descrição dessa realidade entendemos 
chegado o momento de propor a transformação do 
Cefet – PR, incluindo suas unidades descentralizadas, 
em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A res-
posta a todos esses desafios só pode provir de plena 
autonomia, ampliando a capacidade de inovação e fle-
xibilização que permita a rápida adaptação de cursos e 
programas de pesquisa aplicada a extensão às novas 
demandas do mundo produtivo e da sociedade.

10. Do ponto de vista orçamentário, a proposta 
está em conformidade com a Lei Orçamentária Anual, 
uma vez que os recursos para arcar com as despesas 
decorrentes do remanejamento dos cargos em comis-
são já estão previstos em funcional programática es-
pecífica no âmbito do Cefet/PR.
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11. A transformação do Cefet – PR, em Universi-
dade Tecnológica Federal do Paraná acarretará acrés-
cimo de R$31.067,92 (trinta e um mil, sessenta e sete 
reais e noventa e dois centavos), para o exercício cor-
rente e R$95.643,28 (noventa e cinco mil, seiscentos 
e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) para os 
exercícios de 2005 e 2006, em função da criação de 
um cargo de direção, CD-1, e constituirá um reconhe-
cimento da excelência de suas atividades de ensino, 
pesquisa aplicada e extensão, no campo específico do 
desenvolvimento tecnológico.

Respeitosamente, – Tarso Fernando Herz Gen-
ro, Guido Mantega.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.545, DE 30 DE JUNHO DE 1978

Dispõe sobre a transformação das Es-
colas Técnicas Federais de Minas Gerais, 
do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em 
Centros Federais de Educação Tecnológica 
e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 52. As universidades são instituições pluridis-

ciplinares de formação dos quadros profissionais de 
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio 
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
(Regulamento)

I – produção intelectual institucionalizada median-
te o estudo sistemático dos temas e problemas mais 
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional;

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III – um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de uni-
versidades especializadas por campo do saber. (Re-
gulamento)
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Educação.)

PARECERES

PARECER Nº 464, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 134, de 2005 (PDC nº 
992/2003, na origem) que aprova o texto 
do Acordo, por Troca de Notas, de Vistos 
Gratuitos aos Estudantes e Docentes, en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argenti-
na, celebrado em Buenos Aires, em 14 de 
agosto de 2001.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso 
I, da Constituição, o Poder Executivo, por meio da 
Mensagem nº 50, de 7 de maio de 2002, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo, por Troca de 
Notas, de Vistos Gratuitos aos Estudantes e Docentes, 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina, celebrado em Bue-
nos Aires, em 14 de agosto de 2001.

O acordo foi apreciado pela Câmara dos Depu-
tados, que aprovou o projeto de decreto legislativo 
decorrente da mensagem, formulado por sua Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
após ser distribuído, também, para as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto. A mensagem foi também aprovada 
na Representação Brasileira da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, onde tramitou tendo em vista a 
natureza da matéria.

Aos interesses nacionais contribui ademais, para 
o incremento das relações entre universidades e do-
centes de pós-graduação, bem como fomenta o inter-
câmbio de estudantes não só de graduação, buscando 
mesmo facilitar estudos de nível secundário, o que é 
decisivo para o bom encaminhamento da integração 
regional.

Haja vista seu caráter adjetivo ou complemen-
tar, o acordo em tela se deu por troca de notas, o que 
em nada compromete sua legalidade, eficiência e im-
portância.

Sendo, como já situado, consentâneo com as 
exigências constitucionais, o acordo sob exame é re-
comendável sob todos os pontos de vista.

II – Análise

Trata-se de ato internacional celebrado no marco 
do processo de integração regional, de natureza com-
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plementar a acordos previamente existentes, funda-
mente os tratados institutivos do Mercosul.

Visa à facilitar a presença de cidadãos provenien-
tes dos países signatários do Tratado de Assunção, 
de 26 de março de 1991, em espaço jurisdicional dos 
demais parceiros, com a concessão multilateral de 
gratuidade dos vistos, dentro de limites estipulados 
no âmbito do próprio acordo.

Medida de total adequação ao que intenta a inte-
gração regional, de resto tutelada pelo art. 4º da Consti-
tuição Federal, que apregoa a vocação ao regionalismo 
latino-americano da República Federativa do Brasil, o 
presente Acordo é de todo conveniente.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser conve-
niente e oportuna aos interesses do País a ratificação 
do acordo em análise, concluo este parecer opinando 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
134, de 2005.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Cristo-
vam Buarque, Presidente – Eduardo Azeredo, Autor 
– Eduardo Suplicy – Serys Slhessarenko – Roberto 
Saturnino – Pedro Simon – Hélio Costa – Romeu 
Tuma – Marco Maciel – João Baptista Motta

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-

se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:

I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não-intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e cul-
tural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações.
....................................................................................

PARECER N° 465, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores 
e defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo n° 137, de 2005 (PDC n° 
1.267/2001, na origem), que aprova Acordo 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil o Governo da República da Co-
réia para Cooperação dos Usos Pacíficos 
da Energia Nuclear; celebrado em Seul, em 
18 de janeiro de 2001.

Relator: Senador José Jorge
Relator Ad Hoc Senador Eduardo Suplicy

I – Relatório

Esta comissão é chamada a se pronunciar sobre 
o projeto de decreto legislativo que aprova o Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Coréia para Cooperação 
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado em 
Seul, em 18 de janeiro de 2001.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso 1, 
concorrente com o art. 84, inciso VIII, todos da Cons-
tituição Federal, o texto foi encaminhado pela Presi-
dência da República à Câmara dos Deputados por 
intermédio da Mensagem n° 399, de 2001, tendo sido 
analisado e aprovado pelas Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional; de Minas e Energia; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Ple-
nário daquela Casa e, subseqüentemente remetido 
ao Senado Federal.

Acompanha a proposição além da mensagem do 
Poder Executivo ao Congresso, mensagem do Senhor 
Ministro das Relações Exteriores, na qual é destacada 
a importância do programa nuclear coreanos e a se-
melhança entre os reatores instalados nos dois países 
e, por conseqüência, a conveniência de promover e 
ampliar a troca de experiência entre Brasil e Coréia do 
Sul no campo dos usos pacíficos de energia nuclear. 
Prevê a possibilidade de ajustes complementares ao 
acordo, com vistas a melhor enquadrá-lo nas neces-
sidades mútuas de cooperação. Para coordenar as 
atividades de cooperação previstas, impõe às partes 
o estabelecimento de um comitê conjunto, composto 
por representantes por elas designados.

O acordo possui 17 artigos e três anexos, os quais 
integram o texto principal. Seu objetivo precípuo é o 
de promover a cooperação para os usos pacíficos da 
energia nuclear, em conformidade com as respectivas 
leis e regulamentos, nacionais e internacionais, aplicá-
veis. Para tanto, prevê-se a cooperação em pesquisa 
básica e aplicada e no desenvolvimento com respeito 
aos usos pacíficos da energia nuclear; pesquisa, de-
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senvolvimento, desenho, construção, operação e ma-
nutenção de usinas nucleares e reatores de pesquisa; 
fabricação e fornecimento de elementos combustíveis 
nucleares para serem utilizados em usinas nucleares 
ou reatores de pesquisa; ciclo de combustível nuclear, 
inclusive gerenciamento de rejeitos radioativos; produ-
ção e aplicação de radioisótopos na indústria, agricul-
tura e medicina; segurança nuclear; proteção radioló-
gica e ambiental; salvaguardas nucleares e proteção 
fisica; política nuclear e desenvolvimento de recursos 
humanos. O rol de áreas de cooperação poderá ser 
aditado pela anuência das partes.

A cooperação será implementada pelo intercâm-
bio e treinamento de pessoal técnico e científico e de 
informações e dados científicos e tecnológicos; pela 
organização de simpósios, seminários e grupos de 
trabalho; pela transferência de material nuclear, equi-
pamento e tecnologia; pelo fornecimento de consulto-
ria e serviços tecnológicos pertinentes; pela pesquisa 
conjunta ou por projetos sobre temas de interesse 
mútuo. Outras modalidades de cooperação poderão 
ser aventadas pelas partes.

As informações intercambiadas serão utilizadas 
livremente pelas partes, a menos que a que as forneceu 
tenha feito explícita restrição ou reserva à disseminação 
delas; caso em que a outra parte deverá tomar todas 
as providências administrativas e legais necessárias 
para respeitar o desígnio daquela parte.

As transferências e retransferências de material 
nuclear, equipamento e tecnologia devem ser feitas 
diretamente entre as partes, ou por meio de pessoas 
autorizadas, sendo proibida a transferência para uma 
terceira parte fora da jurisdição da parte receptora, a 
menos que assim as partes determinem.

É vedado o uso militar dos materiais, equipamen-
tos e tecnologia intercamhiados por meio do acordo 
em tela. Esse compromisso será monitorado, no caso 
da República da Coréia do Sul, pela Agência Interna-
cional de Energia Atômica, por força do acordo entre a 
República da Coréia e a agência para a Aplicação de 
Salvaguardas relativas ao Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares; no caso brasileiro, pela Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares (ABACC) e a Agência Internacio-
nal de Energia Atômica, por força do celebrado entre 
Brasil, Argentina e essas agências.

O acordo é aplicável até que os itens transferidos e 
intercambiados saiam da jurisdição da parte receptora; 
e que o material nuclear tenha sido dado por inutilizado 
ou praticamente irrecuperável para qualquer atividade 
nuclear. Outras hipóteses podem ser incluídas nesse 
rol, desde que acordadas entre as partes.

A cooperação é suspensa e dada por finda se 
qualquer das partes não cumprir os dispositivos dos 
artigos IX, X, XI ou XII, respectivamente, acerca das 
retransferências; da proibição do uso militar; das salva-
guardas; e da proteção física. Ainda é causa de finali-
zação da cooperação a violação grave dos acordos de 
salvaguardas mantidos com a Agência Internacional 
de Energia Atômica.

As controvérsias surgidas em razão do acordo 
deverão ser solucionadas pela forma da negociação 
e da consulta direta, não sendo ventilada a hipótese 
de recurso litigioso.

O acordo entra em vigor na data da segunda nota 
diplomática pela qual a parte informa a outra sobre o 
cumprimento de todos os quesitos legais necessários 
para sua entrada em vigor. O acordo permanecerá em 
vigor por 10 anos e será prorrogado automaticamente 
por períodos adicionais de 5 anos, a menos que qual-
quer das partes notifique a outra sobre a vontade de 
denunciá-lo.

Por fim, os três anexos visam classificar os termos 
“equipamento”, “material” e outros conceitos técnicos 
de interesse muito específico.

II – Análise

Apesar da contínua adoção de políticas antinu-
cleares por parte de países como Alemanha, Suécia, 
Bélgica e Holanda, em razão dos altos custos para 
a construção, a implementação e a manutenção dos 
reatores atuais (com retorno econômico a longo pra-
zo), do desaquecimento dos investimentos no setor 
em função de problemas ligados à geração e ao es-
toque de rejeitos nucleares, e do preconceito gerado 
por essa fonte de energia, percebe-se a retomada do 
interesse pela implementação de projetos nucleares 
de natureza pacífica e civil.

No ano 2000, dez países chegaram a se reunir, 
entre eles o Brasil e a Coréia do Sul, com vistas a 
lançar projeto de pesquisa de reatores nucleares de 
quarta geração, tecnologia que seria implementada 
somente a partir de 2030. Esse grupo, chamado de 
Fórum Internacional da Quarta Geração, pretende 
idealizar e concretizar pianos de reatores que gera-
rão eletricidade e hidrogênio, que poderá ser usado 
em veículos automotores, e que poderão dessalinizar 
a água marinha. Além disso, o Grupo estuda formas 
para reciclar os metais resultantes da reação nuclear, 
reinserindo-os no reator como combustível.

O Acordo é extremamente favorável à persecução 
desses e de outros objetivos de cooperação na área do 
uso pacífico de energia nuclear, dispõe de boa metodo-
logia para a entabulação da cooperação, e demonstra 
ser oportuno e conveniente ao Brasil, cujo atual Gover-
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no tem adotado política externa favorável à ampliação 
do conhecimento da tecnologia nesse setor.

III – Voto

Por tudo quanto explicitado, somos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2005.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2005. – Cristo-
vam Buarque, Presidente – Eduardo Suplicy, Relator 
ad hoc – José Jorge – Hélio Costa – João Batis-
ta Motta – Romeu Tuma – Pedro Simon – Roberto 
Saturnino – Eduardo Azeredo – Sérgio Zambiasi 
– Heráclito Fortes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 

da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 466, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 186, 
de 2005, de autoria do Senador Arthur Vir-
gilio que requer, sejam solicitadas ao Mi-
nistro de Estado da Fazenda informações 
sobre os valores dependidos pelo Banco 
Popular do Brasil com diárias, passagens 
aéreas e cartões corporativos, nos anos 
de 2003 a 2005.

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão o Re-
querimento nº 1.86, de 2005, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Pretende o referido Requerimento que o Ministro 
da Fazenda preste as seguintes informações relativas 
a gastos do Banco Popular do Brasil:

1) Quais os valores despendidos pelo 
Banco Popular do Brasil com diárias, passa-
gens aéreas e cartões corporativos nos anos 
de 2003 a 2005?

2) Quantos cartões corporativos existem 
no Banco Popular do Brasil, entre diretores e 
demais funcionários?

3) Quais são os funcionários beneficiados e quais 
são os critérios de utilização de tais benefícios?

A finalidade do Requerimento é instruir a votação 
da Medida Provisória nº 226, de 2004 (PLV nº 1/2005), 
que institui o Programa Nacional de Microcrédito Pro-
dutivo Orientado – PNMPO e altera dispositivos da Lei 
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que trata do apoio 
ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas, 
da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que insti-
tui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira – CPMF, da Lei nº 9.872, de 23 
de novembro de 1999, que trata do Fundo de Aval para 
a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, da 
Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe 
sobre a instituição de Sociedades de Crédito ao Micro-
empreendedor, e da Lei nº 10.735, de 11 de setembro 
de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de de-
pósitos à vista captados pelas instituições/financeiras 
para operações de crédito destinadas à população de 
baixa renda e a microempreendedores, e dá outras 
providencias.

A Justificação do Requerimento baseia-se em 
declarações do Presidente do Banco Popular do Bra-
sil, que admitiu, entre outras coisas, que o retomo dos 
investimentos do banco somente se dará em 2007, 
havendo, no momento, prejuízo operacional de R$46 
milhões.

II – Analise

O Requerimento nº 1.186, de 2005, é dirigido ao 
Ministro da Fazenda, atendendo, assim, o que precei-
tua o § 2º do art. 50 da Constituição Federal.

Ele está também de acordo com as condições 
expressas no Regimento Interno do Senado Federal, 
encontrando amparo, em particular, em seus arts. 215 
e 216, I, que exigem sejam observados, preliminarmen-
te, os seguintes critérios para a sua admissibilidade, 
entre outras limitações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

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

Afora o cumprimento e o atendimento dessas 
formalidades preliminares, condições essas imprescin-
díveis à admissibilidade dos requerimentos de informa-
ções, há a necessidade de entendimento e verificação 
da natureza e alcance das informações solicitadas. São 
esses aspectos de conteúdo que demarcam e definem 
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a sua tramitação e a sua forma de apreciação enquanto 
proposição legislativa.

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, além de definir as 
questões atinentes à tramitação e apreciação de re-
querimentos dessa natureza pelo Plenário da Casa, 
impõe a necessidade de que evidenciem o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob aprecia-
ção no Senado Federal ou atinente à sua competência 
fiscalizadora. Seus fundamentos para admissibilidade 
pressupõem, assim, matéria específica e fato deter-
minado.

Como visto, as questões solicitadas no reque-
rimento abrangem matéria atinente à competência 
fiscalizadora da Casa: a Medida Provisória nº 226, de 

2004. O Requerimento, portanto, abrange matéria es-
pecífica e fato determinado.

Entretanto, considerando que a medida provisó-
ria em questão já foi aprovada e regulamentada, o re-
querimento perdeu sua oportunidade. Nos termos do 
que dispõe o art. 334, inciso I do Regimento Interno da 
Casa, deve ser declarada prejudicada matéria legisla-
tiva que tenha perdido sua oportunidade.

III – Voto

Diante do exposto, consideramos que o Requeri-
mento nº 186, de 2005, está prejudicado, devendo ser 
definitivamente arquivado.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2005.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-
GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO ART. 250, PA-
RÁGRAFO ÚNICO DO RISF.

 RELATÓRIO

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão o Requeri-
mento n° 186, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, que 
solicita informações do Ministro de Estado da Fazenda 
sobre os valores dispendidos pelo Banco Popular do 
Brasil com diárias, passagens aéreas e cartões cor-
porativos, nos anos de 2003 a 2005.

O autor justifica sua solicitação referindo-se a 
depoimento, perante a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado, do Presidente do referido Banco, 
que trouxe a público informações sobre prejuízo opera-
cional da instituição, da ordem de 46 milhões de reais, 
acrescidos de gastos com publicidade de cerca de 24 
milhões de reais. Tudo isso, com previsão de retorno 
dos investimentos apenas em 2007.

II – Análise

Trata-se de expediente legislativo destinado a 
instruir o exame da Medida Provisória nº 226, altera-
da nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 1, 
de 2005.

O autor da proposição visa a obter do Ministro da 
Fazenda esclarecimentos quanto a gastos realizados 
pelo Banco Popular do Brasil na cobertura de despe-
sas de viagens de funcionários e pelo uso de cartão 
de crédito corporativo, nos anos de 2003 a 2005.

Requer, também, informações relativas ao número 
de cartões de crédito corporativo, sobre os funcionários 
que fazem jus a esse benefício, e se existem critérios 
para sua concessão.

A matéria encontra-se amparada pelo art. 50, § 
2°, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
bem como pelo art. 216, I, do Regimento Interno desta 
Casa. Não afronta, também, qualquer dispositivo do 
Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina internamente 
o encaminhamento de requerimento de informações. 
Inscreve-se, também, no rol das competências do 
Senado Federal, especialmente a competência fis-
calizadora, conforme dispõe o inciso X do art. 49 da 
Cada Magna.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação, sem 
reservas, do Requerimento n° 186, de 2005.

Sala da Comissão, – César Borges.

PARECER Nº 467, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 
187, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, 
que solicita informações ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre as atividades do 
Banco Popular do Brasil, a fim de instruir 
a Medida Provisória nº 226, que dispõe so-
bre o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado.

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Apresenta-se a esta Comissão, para exame e 
decisão, o Requerimento nº 187, de 22 de março de 
2005, em que o Senador Arthur Virgílio, com funda-
mento no art. 50, § 2º da Constituição Federal, com-
binado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, e com a finalidade de instruir a 
votação da Medida Provisória nº 226, (PLV nº 1/05), 
requer sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fa-
zenda as seguintes informações sobre as atividades 
do Banco Popular do Brasil:

1) Mais da metade das contas simplifi-
cadas foram abertas pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), sem a criação de uma estrutu-
ra adicional. Por que Banco do Brasil teve de 
criar o Banco Popular do Brasil e a CEF não 
teve de criar um banco para emprestar para 
pessoas de baixa renda?

2) O Banco do Brasil fez uma capitali-
zação do Banco Popular, em 2004, de R$92 
milhões. Mais da metade desse recurso, ao 
invés de ser emprestado, foi direcionado para 
aplicações no mercado financeiro. Apenas em 
títulos e valores mobiliários, o Banco Popular 
investiu R$52 milhões, enquanto emprestou 
apenas R$20 milhões. Afinal, para que foi cria-
do o Banco Popular e por quê o Banco do Bra-
sil vai fazer uma nova capitalização de R$65 
milhões neste banco em 2005, se o banco 
não consegue emprestar nem mesmo o que 
já está disponível?

3) Apesar dos recursos do Banco Popu-
lar do Brasil serem recursos que vêm do re-
colhimento compulsório dos depósitos à vista 
do Banco do Brasil a um custo zero, existe um 
custo de transação para manter a estrutura 
do Banco Popular e para pagar os agentes 
de rede que fazem as aberturas de conta. A 
taxa de 2% de empréstimo cobre o custo de 
operação do Banco Popular do Brasil?
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4) Ao invés de gastar R$25 milhões com 
propaganda e publicidade do Banco Popular 
do Brasil, não teria sido mais eficiente para o 
Governo formar parcerias com as ONG a cus-
to zero para que elas divulgassem junto aos 
pobres que estes poderiam ter acesso a con-
tas simplificadas seja no Banco do Brasil, no 
Banco Popular do Brasil ou mesmo na Caixa 
Econômica Federal?

5) Até quando o Banco Popular do Brasil 
apresentará prejuízo, qual o valor esperado 
deste prejuízo e quais as premissas para que 
este banco apresente lucro?

6) O Banco Popular do Brasil chegou a 
adquirir algum tipo de cadeira, cartão de cré-
dito, ou alguma lista de clientes de alguma 
instituição financeira ou não financeira?

7) De que forma foi gasto com propa-
ganda e publicidade do Banco Popular do 
Brasil?

8) Em entrevista à Folha de S.Paulo no 
dia 26 de fevereiro de 2005, o vice-presidente 
de controladoria da CEF, João Dornelles, ar-
gumentou que as operações de empréstimo 
para baixa renda diminuiram o ganho finan-
ceiro da CEF no exercício de 2004. Não seria 
verdade que a taxa de 2% para empréstimo 
é uma taxa muito e que não cobre o custo da 
operação seja do Banco Popular do Brasil 
seja da CEF?

9) Faz sentido o Banco Popular do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal competirem para 
conceder crédito para consumo para pessoas 
de baixa renda?

10) Desde seu início o Grameen Bank 
de Bangladesh incentivou que seus clientes 
abrissem contas de poupança. Por que até 
dezembro de 2004 o Banco Popular do Brasil 
não abriu uma única conta de poupança para 
pessoas de baixa renda?

11) O Banco Popular teve uma despesa 
administrativa, excluindo gastos com publicida-
de e propaganda, de cerca de R$26,3 milhões 
em 2004. Esse valor é maior do que o valor 
emprestado pelo banco. Como esse banco 
poderá ser lucrativo com um custo operacio-
nal tão elevado?

12) Por que o Banco Popular não seguiu 
o mesmo modelo de negócios do Grameen 

Bank de conceder crédito de início apenas 
para operações produtivas?

13) Qual a opinião do Presidente do Ban-
co Popular sobre o público alvo das operações 
de microcrédito? Essas operações não deve-
riam ser apenas para pessoas pobres ou mais 
vulneráveis?

14) O limite de R$5.000,00 de emprés-
timo não seria muito elevado, haja vista que 
as maiores instituições que trabalham com 
microcrédito no Brasil emprestam menos de 
R$1.000,00 na média?

15) Hoje, mais da metade dos recursos 
do Banco Popular do Brasil estão aplicados 
no mercado financeiro. Mesmo assim o banco 
teve um prejuízo de R$25,5 milhões em 2004. 
Como esse banco poderá dar lucro empres-
tando a 2% ao mês em empréstimos que não 
passam de R$600,00?

II – Análise

Em conformidade com o art. 9º do Ato da Mesa 
do Senado Federal nº 1, de 2001, compete a esta Co-
missão emitir parecer quanto à constitucionalidade, 
juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos 
da solicitação.

O Requerimento nº 187, de 2005, atende às 
exigências do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa 
do Senado Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001. 
Sua matéria é relevante quanto ao mérito por vin-
cular-se ao exercício da competência atribuída ao 
Congresso Nacional pelo inciso X do art. 49 da 
Constituição Federal, de fiscalizar e controlar, di-
retamente ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta.

Entendo, entretanto, que o Requerimento, cujo 
objetivo era instruir a votação de uma medida provi-
sória que já foi aprovada pelo Senado Federal, perdeu 
sua oportunidade. Nos termos do que dispõe o artigo 
334, inciso I, do Regimento Interno da Casa, deve ser 
declarada prejudicada matéria legislativa que tenha 
perdido sua oportunidade.

III – Voto

Diante do exposto, considero que o Requerimento 
nº 187, de 2005, está prejudicado, devendo ser defini-
tivamente arquivado.

Sala das Sessões, 4 de maio de 2005.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-
GERAL DA MESA NOS TERMOS DO ART. 250 PARÁ-
GRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão o Re-
querimento nº 187, de 2005, do Senador Arthur Vir-
gílio, que solicita informações do Ministro de Estado 
da Fazenda sobre as atividades do Banco Popular do 
Brasil, a fim de instruir a Medida Provisória nº 226, que 
dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado.

O autor justifica sua solicitação afirmando ser 
necessário um aprofundamento da discussão acerca 
da referida medida provisória, haja vista a complexi-
dade da matéria e as inúmeras questões levantadas 
durante a audiência pública realizada na Comissão 
de Assuntos Econômicos sobre a atuação do banco 
Popular do Brasil e a descrição, feita pelo presidente 
daquela instituição financeira, sobre seu funcionamento 
e sua política de investimentos.

Trata-se de expediente legislativo destinado a 
instruir o exame da Medida Provisória nº 226, de 2004, 
alterada nos termos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 1, de 2005, que institui o Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO e altera 
dispositivos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
que trata cio apoio ao desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas, da Lei nº 9.311, de 24 de ou-
tubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, 
da Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999, que tra-
ta do Fundo de Aval para a Geração de Emprego e 
Renda – FUNPROGER, da Lei nº 10.194, de 14 de 
fevereiro de 2001, que dispõe sobre a instituição de 
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, e da 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe 
sobre o direcionamento de depósitos à vista captados 
pelas instituições financeiras para operações de crédito 
destinadas à população de baixa renda e a microem-
preendedores, e dá outras providências.

O autor da proposição visa a obter do Ministro da 
Fazenda esclarecimentos quanto a diversos aspectos 
da atuação do Banco Popular do Brasil.

A primeira indagação é sobre a necessidade de 
o Banco do Brasil criar o Banco Popular do Brasil, haja 
vista que a Caixa Econômica Federal não teve que criar 
um banco para emprestar a pessoas de baixa renda.

Na segunda indagação, questiona-se para que 
foi criado o Banco Popular do Brasil, e por que o Ban-
co do Brasil vai fazer uma nova capitalização de R$65 
milhões naquela instituição em 2005, considerando 
que o Banco Popular não consegue emprestar nem 
mesmo o que já está disponível.

A terceira indagação questiona se a taxa de 2% 
de empréstimo, praticada pelo Banco Popular do Bra-
sil, cobre o custo de sua operação.

A quarta indagação questiona se, ao invés de 
gastar R$25 milhões com propaganda e publicidade do 
Banco Popular do Brasil, não teria sido mais eficiente 
para o governo formar parcerias com as ONG a cus-
to zero para que elas divulgassem junto aos pobres 
que estes poderiam ter acesso a contas simplificadas 
seja no Banco do Brasil, Banco Popular do Brasil, ou 
mesmo na Caixa Econômica Federal.

Na quinta indagação tem por objetivo saber até 
quando o Banco Popular do Brasil vai apresentar pre-
juízo, qual o valor esperado desse prejuízo e quais as 
premissas para que esse banco tenha lucro.

Na sexta indagação, questiona-se se o Banco 
Popular do Brasil adquiriu algum tipo de cadeira, car-
tão de crédito ou lista de clientes de alguma instituição 
financeira ou não financeira.

Na sétima indagação, pergunta-se de que forma 
foram gastos recursos com propaganda e publicidade 
do Banco Popular do Brasil.

Na oitava indagação, pergunta-se se é verdade 
que a taxa de 2% para empréstimo é muito baixa e não 
cobre o custo da operação, seja do Banco Popular do 
Brasil seja da Caixa Econômica Federal.

A nona indagação questiona se faz sentido que 
o Banco Popular do Brasil e a Caixa Econômica Fe-
deral compitam para conceder crédito para consumo 
de pessoas de baixa renda.

A décima indagação pergunta por que o Banco 
Popular do Brasil não abriu, até dezembro de 2004, 
nenhuma conta de poupança para pessoas de baixa 
renda.

Na questão 11, indaga-se como o Banco Popular 
do Brasil pode ser lucrativo com um custo operacional 
de R$26,3 milhões (em 2004), além das despesas com 
propaganda, valor esse maior que o valor emprestado 
pelo banco.

Na questão 12, pergunta-se por que o Banco 
Popular do Brasil não seguiu o modelo de conceder 
crédito de início apenas para operações produtivas, 
como fez o Grameen Bank de Bangladesh.

A questão 13 é sobre a opinião do presidente 
do Banco Popular do Brasil sobre o público alvo das 
operações de microcrédito. Questiona-se, ainda, se 
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essas operações não deveriam ser apenas para pes-
soas pobres ou mais vulneráveis.

Na questão 14, indaga-se se o limite de R$5 mil 
não é muito elevado, em comparação com o praticado 
por outras instituições que trabalham com microcrédito, 
que emprestam menos de mil reais em média.

Por fim, a questão 15 indaga se o banco pode ser 
lucrativo emprestando a 2% ao mês em empréstimos 
que não passam de R$600,00.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, por envolver a possibilidade de entrega, ao Se-
nado Federal, de informações protegidas por sigilo.

No entanto, verificamos que o pedido não implica 
quebra de sigilo bancário de indivíduos e, conseqüen-
temente, a ruptura da esfera da intimidade, que tem 
proteção constitucional, mas tão-somente a obtenção 
de informações institucionais, estritamente vinculadas 
à atuação de empresa controlada pela União.

Além disso, não nos parece haver dúvida sobre 
a relevância das informações solicitadas e sobre a sua 
pertinência às competências do Poder Legislativo e, 
especialmente, desta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, entendemos não haver neces-
sidade de pronunciamento desta Comissão, podendo a 
matéria ser decidida pela Mesa do Senado Federal, na 
forma do art. 216, III, do Regimento Interno da Casa, 
haja vista não haver sigilo bancário a ser rompido.

Sala da Comissão,

PARECER Nº 468, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 250, de 2004, de autoria do Se-
nador José Sarney, que altera o art. 2.038 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para permitir a cobrança de 
laudêmio ou prestação análoga nas trans-
missões de bens aforados.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado nº 250, de 2004, de autoria do Senador 
José Sarney, que altera o art. 2.038 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permi-
tir a cobrança de laudêmio ou prestação análoga nas 
transmissões de bens aforados.

A proposição, ao dar nova redação ao art. 2.038 
do Código Civil, extirpa desse Diploma Legal a veda-
ção à cobrança do laudêmio ou prestação análoga 
nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das 
construções ou plantações.

Na justificativa da matéria, o Senador José Sarney, 
após tecer considerações acerca da redação do art. 
2.038 do Código Civil em cotejamento com o vetusto 
Código de 1916, pondera que, sem dúvida, o texto da 
disposição principal rege, também, o acessório.

Assim, se ele manda aplicar às enfiteuses já 
existentes a regência normativa estipulada no Código 
revogado, não poderia o parágrafo conter disposição 
secundária em antagonismo com aquela que disciplina. 
A restrição constante no § 1º, inciso I, inexiste no ins-
tituto da enfiteuse, consoante as regras contempladas 
no Código de 1916, que continuam a reger as enfiteu-
ses já existentes, por expressa disposição do Código 
Civil. Em suma, o comando legal não pode afirmar e 
negar ao mesmo tempo.

A proposição chega a esta Comissão para deci-
são terminativa e não recebeu emendas.

II – Análise

Os requisitos formais e materiais de constitucio-
nalidade são atendidos pelo Projeto de Lei do Senado 
nº 250, de 2004, tendo em vista que compete privati-
vamente à União legislar sobre direito civil, a teor do 
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, 
bem como por não violar qualquer cláusula pétrea in-
serta no art. 60, § 4º, da Carta Magna.

No atinente a juridicidade e técnica legislativa, a 
proposta não merece reparos.

Quanto ao mérito, considero louvável a iniciativa 
do nobre Senador José Sarney, porquanto, de fato, o 
vigente Código Civil está a merecer o reparo apontado 
por Sua Excelência.

De fato, como muito bem expôs o autor do PLS, 
a lei não pode conter disposições contraditórias e a 
modificação sugerida vai ao encontro do respeito ao 
ato jurídico perfeito, corolário que é do princípio da 
segurança das relações jurídicas, pilar supremo do 
Estado Democrático de Direito.

Em substancioso parecer sobre o tema, em res-
posta a consulta formulada por Sua Excelência Re-
verendíssima Dom Arnaldo Ribeiro, Arcebispo Me-
tropolitano da Arquidiocese de Ribeirão Preto — SP, 
o renomado advogado paulista, Ovídio Rocha Barros 
Sandoval, concluiu que:

O § lº, I do art. 2.038, do Código Civil de 2002, 
carece de validade e, conseqüentemente não tem con-
dições de aplicação, não só pela contradição entre a 
disposição secundária em relação à principal, como 
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também pela eiva da inconstitucionalidade a atingi-lo 
de forma plena. Ademais, referido dispositivo acaba 
por atingir direito adquirido do senhorio, que veio a se 
construir durante o longo tempo de vigência das re-
gras concernentes à enfiteuse e consagradas no Có-
digo Civil de 1916 e que, por força do art. 2.038, caput 

do novo Código, continuam a reger os aforamentos, 
já existentes.

III – Voto

Do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 250, de 2004.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2005.
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Ofício nº 59/05 – Presidência/CCJ

Brasília, 5 de maio de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em 
4 de maio de 2005, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 250, de 2004, que “Altera o artigo 2.038 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para permitir a cobrança de laudêmio ou prestação 
análoga nas transmissões de bens aforados”, de au-
toria do Senador José Sarney.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. compete privativamente à União legislar 

sobre:
I – direito civil, comercial, penal, v processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;
....................................................................................

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

§ 49. Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

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

PARECER Nº 469, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 362, de 2004, 
de autoria do Senador Gerson Camata, que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Esco-
la Técnica Federal do Petróleo de Cacho-
eiro de Itapemirim, no Estado do Espírito 
Santo”.

Relator: Senador João Batista Motta
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão

I – Relatório 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 362, de 
2004, em seu art. 1º, concede ao Poder Executivo a 
autorização para que seja criada a Escola Técnica 
Federal do Petróleo de Cachoeiro de Itapemirim, no 
Estado do Espírito Santo.

O art. 2º da proposição determina que a referida 
escola técnica federal será uma instituição de ensino 
médio profissionalizante, destinada à formação de téc-
nicos para atender às necessidades socioeconômicas 
do setor petroquímico da região.

O art. 3º dispõe que a lei proposta entrará em 
vigor na data de sua publicação.

O Autor da iniciativa destaca a importância do Mu-
nicípio de Cachoeiro de Itapemirim no desenvolvimento 
do sul do Estado do Espírito Santo. Aponta, também, 
o caráter estratégico da educação tecnológica para as 
políticas públicas, bem como a importância da rede de 
escolas técnicas no aperfeiçoamento da mão-de-obra 
em um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 
Por fim, a título de contribuição, lista uma série de 
cursos que poderiam ser oferecidos pela escola cuja 
criação é autorizada.

II – Análise

A formação de recursos humanos bem qualifi-
cados constitui uma das chaves do desenvolvimento 
econômico e social. Essa constatação elementar pa-
rece não ter sido bem compreendida pelas políticas 
públicas brasileiras, pois inúmeras localidades do País 
ainda padecem com a falta de escolas ou sua existên-
cia apenas nominal.

O Brasil possui abundantes recursos naturais 
e energéticos. No entanto, o potencial de desenvol-
vimento nacional permanece em grande parte com-
prometido pela escassez de formação educacional e 
profissional adequada.

Como muito bem informa o Autor da iniciativa 
em exame, Cachoeiro de Itapemirim constitui um dos 
principais pólos de desenvolvimento da região meri-
dional do Estado do Espírito Santo. Seu papel poderia 
ser reforçado pela criação de uma escola de educação 
profissional voltada para uma área de reconhecido va-
lor estratégico: a petroquímica.

Recomendamos, no entanto, um ajuste na reda-
ção do art. 2º, para adaptá-lo aos termos utilizados com 
o advento da Lei nº 9.394, de 1996, conhecida como 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Cumpre-nos, para finalizar, tecer alguns comen-
tários sobre os projetos autorizativos como o PLS nº 
362, de 2004.

Na verdade, a constitucionalidade de matérias 
autorizativas, como as relativas à criação de escolas, 
tem sido objeto de interpretações divergentes. Há quem 
aponte, como obstáculo para a sua admissibilidade, o 
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disposto nos arts. 61, § 1º, II, e, e 84, da Constituição 
Federal, que prevêem a prerrogativa exclusiva do Pre-
sidente da República na iniciativa de leis que tratem da 
criação de órgãos da administração pública.

É outro, todavia, o entendimento do Senado Fe-
deral. A constitucionalidade da matéria sustenta-se no 
Parecer nº 527, de 1998, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Segundo esse parecer, da 
lavra do Senador Josaphat Marinho, “o efeito jurídico 
de uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poda Execu-
tivo, como forma de colaboração, a prática de ato de 
sua competência”.

Portanto, à luz desse documento, não seria pos-
sível argüir a inconstitucionalidade, por vício de iniciati-
va, de projetos de lei que autorizem o Poder Executivo 
a criar escolas.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 362, de 2004, acolhida a 
emenda a seguir.

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 362, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 2º A Escola Técnica Federal do Pe-
tróleo de Cachoeiro de Itapemirim oferecerá 
cursos de educação profissional técnica de 
nível médio e de formação inicial e continua-
da de trabalhadores, com o fim de atender às 
necessidades do setor petroquímico.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2005. 
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TEXTO FINAL

PROJETO DF LEI DO SENADO  
Nº 362, DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal do Petróleo de Ca-
choeiro de Itapemirim, no Estado do Espí-
rito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a criação da Escola Téc-

nica Federal do Petróleo de Cachoeiro de Itapemirim, 
no Estado do Espírito Santo.

Art. 2º A Escola Técnica Federal do Petróleo de 
Cachoeiro de Itapemirim oferecerá cursos de educação 
profissional técnica de nível médio e de formação inicial 
e continuada de trabalhadores, com o fim de atender 
às necessidades do setor petroquímico.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, em 26 de abril de 2005, – Se-
nador Helio Costa, Presidente, Senador Edison Lo-
bão, Relator ad hoc.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

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

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

II – disponham sobre:

e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, observado 
o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

a) organização e funcionamento da ad-
ministração federal, quando não implicar au-
mento de despesa nem criação ou extinção 

de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

b) extinção de funções ou cargos públi-
cos, quando vagos; (Incluída Pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de-
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................

OFÍCIOS

Ofício nº 59/05 –PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 5 de maio de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em 
4 de maio de 2005, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 250, de 2004, que “Altera o artigo 2.038 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para permitir a cobrança de laudêmio ou prestação 
análoga nas transmissões de bens aforados”, de au-
toria do Senador José Sarney.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Of. Nº CE/046/2005.

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, em reunião realizada no dia de hoje, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Gerson Camata que, “Autoriza o Poder Excutivo a criar 
a Escola Técnica Federal do Petróleo de Cachoeiro de 
Itapemirim, no Estado do Espírito Santo”.
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Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

AVISOS DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
250 e 362, de 2004, sejam apreciados pelo Plenário.

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plená-
rio, do Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2004, de 
autoria do Senador Maguito Vilela, que “institui o Dia 
Nacional da Alimentação”.

Tendo sido aprovada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Educação, a matéria vai à Câmara 
dos Deputados.

A Presidência recebeu parecer preliminar da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Aviso nº 
20, de 2005, cio Presidente do Banco Central do Bra-
sil, concluindo pela apresentação de requerimento de 
diligência com o objetivo de apurar os motivos pelos 
quais não foram encaminhados àquela Comissão os 
processados referentes às Programações Monetárias 
do terceiro e quarto trimestre de 2004 e do primeiro 
trimestre de 2005. 

Nesse sentido, a Presidência recebeu a Men-
sagem nº 262, de 2005, na origem, de 9 do corrente, 
pela qual o Presidente da República, nos termos do 
§ 1º do inciso II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, 
encaminha a Programação Monetária relativa ao ter-
ceiro trimestre de 2004, e ao primeiro e segundo tri-
mestres de 2005.

A Presidência determina a autuação das Pro-
gramações Monetárias relativas ao quarto trimestre 
de 2004 e ao primeiro trimestre de 2005 como Men-
sagens nos 135 e 136, de 2005.

A Programação Monetária relativa ao segundo 
trimestre de 2005, autuada como Aviso nº 10, de 2005, 
será reautuada como Mensagem nº 137, de 2005.

As Mensagens nos 135 a 137, de 2005 vão à Co-
missão de Assuntos Econômicos, em regime de urgên-
cia, tendo em vista o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, 
de 25 de junho de 1995, que preceitua: “O Congresso 
Nacional poderá, com base em parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a 
programação monetária a que se refere o caput deste 
artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez 
dias a contar do seu recebimento.”

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está encerrada a sessão.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 14735 

(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB Nº 186/2005

Brasília, 11 de maio de 2005 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de enca-

minhar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto 
nos §§ 1º e 2º do artigo 1º da Resolução nº 40, de 1995, 
o nome do Senador Amir Lando, como representante 
do PMDB, para compor a Procuradoria Parlamentar 
do Senado Federal.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa o Senador Amir Lando para 
compor a Procuradoria Parlamentar do Senado Fede-
ral, nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício nº 285/2005 – GLDBAG

Brasília, 16 de maio de 2005 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Fá-

tima Cleide, para compor a Procuradoria Parlamentar 
do Senado Federal.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração. – Senador Delcídio Amaral, Lí-
der do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio 
ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Expediente lido, que substitui o Ofício nº 274, de 
2005 – GLDBAG, vai à publicação. A Presidência de-
signa a Senadora Fátima Cleide para compor a Pro-
curadoria Parlamentar do Senado Federal, nos termos 
do ofício que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.411, de 
2004 (nº 1.180, de 2004, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Evangélica de Comunicação – Funec – para exercer 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Educação, a matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

Ata da 61ª Sessão Não Deliberativa,  
em 16 de Maio de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Tião Viana, da Srª Serys Slhessarenko,  
e dos Srs. Rodolpho Tourinho e Mão Santa
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PARECER Nº 470, DE 2005 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 937, de 
2004 (nº 550/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Sociedade Oeste 
Catarinense Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 937, de 
2004 (nº 550, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Sociedade Oeste Catarinense Ltda., para explorar o 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 13 de maio de 1997, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-

torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 937, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 937, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspec-
tos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica le-
gislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova 
a concessão da Rádio Sociedade Oeste Catarinense 
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 471, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 194, 
de 2002, de autoria do Senador Bernardo 
Cabral, que altera a Lei nº 8.899, de 29 de 
junho de 1994, que ‘concede passe livre às 
pessoas portadoras de deficiência no sis-
tema de transporte coletivo interestadual 
para estender o benefício aos serviços de 
transporte aéreo.

Relator: Senador Ney Suassuna

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2002, de 
autoria do Senador Bernardo Cabral, pretende esten-
der aos serviços regulares de transporte aéreo o passe 
livre a que os podadores de deficiência comprovada-
mente carentes já fazem jus em outras modalidades 
de transporte. Para isso, altera a redação da ementa 
e do art. 1º da Lei nº 8.899, de 1994, que concedeu 
benefício análogo à categoria, para utilização no “sis-
tema de transporte coletivo interestadual”.

Na justificação que apresenta, o autor reporta-se 
ao dever do Estado, previsto no art. 227 da Constitui-
ção Federal, quanto à criação de programas voltados 
para o atendimento especializado, a integração social 
e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos 
das pessoas portadoras de deficiência.

Distribuída a esta Comissão de Assuntos So-
ciais para decisão em caráter terminativo, a matéria 
esteve anteriormente sob exame do Senador Eduar-
do Siqueira Campos, sem, todavia, ter sido objeto de 
qualquer deliberação.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

A proposição demonstra sensibilidade em relação 
ao problema dos portadores de deficiência, cujo dia-
a-dia é marcado por sucessivas dificuldades e limita-
ções. Sabe-se que, para superá-las, eles dependem 
da atenção dos governantes, do apoio da sociedade 
e, em especial, da dedicação da própria família, não 
raro acompanhada do aporte de recursos financeiros 
– necessários, por exemplo, para custeio da educação, 
da assistência ou do tratamento médico especializado 
que o deficiente não encontra à sua disposição gra-
tuitamente.

Assim, é intenção do autor do PLS nº 194, de 
2002, contribuir para reduzir o nível das privações e 
aumentar o grau de atendimento às necessidades dos 
portadores de deficiência. Os elevados propósitos que 
motivaram a iniciativa não eliminam, todavia, a neces-
sidade de se analisarem objetivamente outros desdo-
bramentos que poderão advir da eventual adoção da 
medida preconizada. Cumpre, assim, examinar dois 
pontos de vista independentes – o dos transportadores 
e o dos demais usuários dos serviços –, sem prejuízo 
da avaliação da real importância do transporte aéreo 
na vida do deficiente.

Para os primeiros, a medida será vista como in-
terferência na economia interna da atividade que explo-
ram mediante concessão do poder público. O impacto 
financeiro resultante do cumprimento da nova obriga-
ção, supostamente levaria as empresas a buscarem, 
na prática de tarifas mais altas, a compensação das 
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receitas operacionais que deixasse de arrecadar. Ocorre 
que, na crise atualmente vivida pelo setor aéreo, em 
que faltam passageiros e sobram custos, o aumento 
de tarifas dificilmente seria uma solução que os trans-
portadores estariam dispostos a adotar.

A medida tem também um lado socialmente in-
justo. Ao estabelecer privilégio para uma determinada 
categoria sem a previsão de mecanismo de financia-
mento específico, o projeto admite que aos demais 
usuários do serviço caberá arcar com os ônus dele 
decorrentes. Com o agravante de que, uma vez con-
cedida, cada nova gratuidade tende, naturalmente, a 
estimular outras categorias, tão ou mais necessitadas, 
a pleitear benefício idêntico ou similar.

Por fim, cabe lembrar que, diferentemente de ou-
tras gratuidades já vigentes – aplicáveis aos próprios 
deficientes, ou a outras categorias, em segmentos di-
versos do sistema de transportes –, é difícil reconhecer, 
no transporte aéreo, para esse ou outro grupo, a mesma 
essencialidade que assume, por exemplo, o transporte 
coletivo urbano na vida das pessoas de modo geral. 

Acrescente-se a isso, o fato de que outros privilégios 
já foram conquistados pela categoria, a exemplo do 
passe livre no transporte coletivo interestadual, institu-
ído em 1994, e da isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na compra de veículos especial-
mente adaptados às condições do motorista podador 
de algum tipo de deficiência física.

Sendo assim, não nos parece correto que pre-
valeçam, sobre as reais condições de aplicabilidade 
da medida, as boas intenções que nortearam a sua 
concepção, inobstante as reconhecidas dificuldades 
suportadas pelas pessoas portadoras de deficiência 
e o preceito constitucional de que o Estado lhes deve 
assistência, proteção e meios para acesso a uma vida 
digna e íntegra.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 194, de 2002, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Es-

tado assegurar à criança e ao adolescente, com abso-
luta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.
....................................................................................

OF. nº 39/2005 – PRES/CAS

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta, Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2002, que “Altera 
a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que concede 
passe livre às pessoas portadoras de deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual, para es-
tender o benefício aos serviços de transporte aéreo”, 
de autoria do Senador Bernardo Cabral.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Presidente.

PARECERES Nos 472 E 473, DE 2005

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
174, de 2003, de autoria do senador Paulo 
Otávio, que institui o Programa de Alfabeti-
zação e Cidadania na Empresa – PACE.

PARECER Nº 472, DE 2005, 
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 174, de 
2003, institui o Programa de Alfabetização e Cidada-
nia na Empresa (PACE).

Trata-se de iniciativa do Senador Paulo Octávio, 
encaminhada à Comissão de Educação (CE), para de-
cisão terminativa, em 8 de maio de 2003. No âmbito da 
CE, a relatoria coube ao Senador Eurípedes Camargo, 
que apresentou parecer favorável ao projeto, com três 
emendas, em 7 de outubro de 2003.

Antes que o parecer citado acima fosse apreciado, 
entretanto, o Senador Aloizio Mercadante apresentou ao 
Plenário o Requerimento nº 1.012, de 2003, solicitando 
o encaminhamento do PLS nº 174, de 2003, à Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE), para que fossem 
analisados os seus aspectos econômico-financeiros. 

Com a aprovação do requerimento em 20 de novembro 
de 2003, o projeto seguiu para a CAE, para posterior 
reencaminhamento à CE, a qual permanece incumbida 
da decisão terminativa sobre a proposição.

O projeto é composto por oito artigos. O art. 1º 
estabelece que as empresas de construção civil pode-
rão, por meio do PACE, oferecer aulas de alfabetização 
gratuitas a seus empregados.

As aulas do Pace, conforme o art. 2º, destinam-
se aos empregados que desejarem ser alfabetizados. 
O art. 3º, por sua vez, estipula que as aulas serão 
ministradas por professor ou alfabetizador, preferen-
cialmente em recinto coberto, localizado no próprio 
canteiro de obras.

As empresas interessadas poderão, nos termos 
do art. 4º, firmar contrato ou convênio com instituição 
pública ou privada dedicada ao ensino para a execu-
ção e acompanhamento do Pace.

A oferta de aulas do Pace, de acordo com o art. 
5º, não terá natureza salarial, não acarretará incor-
poração de remuneração para quaisquer efeitos, não 
constituirá base de incidência de contribuição previ-
denciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) e não configurará rendimento tributável 
do empregado.

Ademais, segundo o art. 6º, as empresas que 
aderirem ao Pace terão preferência para obter recursos 
dos programas executados pelos estabelecimentos de 
crédito federais, especialmente pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O art. 7º, a seu tempo, institui o selo “Empresa 
Construtora da Cidadania”, a ser concedido pelo Go-
verno Federal às empresas que aderirem ao Pace. 
Essas empresas são autorizadas a usar o referido 
selo em publicidade, placas informativas e papéis 
timbrados, como meio de mostrar o exercício de sua 
ação social.

O art. 8º, por fim, determina que a lei decorrente 
do PLS em comento entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Foram apresentadas ao PLS nº 174, de 2003, as 
duas emendas a seguir, ambas de autoria do Senador 
César Borges:

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
174, de 2003, a seguinte redação:

Art. 1º Fica criado o Programa de Alfabetização e 
Cidadania na Empresa (PACE), pelo qual as empresas 
poderão fornecer, gratuitamente, aulas de alfabetização 
aos empregados, nos termos desta Lei.

EMENDA Nº 2 – CAE

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 
174, de 2003, a seguinte redação:
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Art. 3º As aulas serão ministradas por 
professor ou alfabetizador, preferencialmente 
no local do trabalho.

II – Análise

As contribuições do PLS nº 174, de 2003, para a 
melhoria do nível educacional dos trabalhadores bra-
sileiros serão examinadas no âmbito da CE. À CAE 
compete, nos termos do art. 99, I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, avaliar o impacto econômico-
financeiro da proposição. Impõe-se, portanto, avaliar a 
compatibilidade da proposição com o plano plurianual 
(PPA) e as leis de diretrizes orçamentárias (LDO) e 
orçamentária anual (LOA). O PPA relevante refere-se 
ao período de 2004 a 2007, enquanto a LDO e a LOA 
referem-se ao exercício de 2004.

A LDO e a LOA para 2004 foram aprovadas, res-
pectivamente, na forma das Leis nº 10.707, de 30 de 
julho de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá outras 
providências, e 10.837, de 16 de janeiro de 2004, 
que estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2004. O projeto do PPA para 
2004-2007, correspondente ao Projeto de Lei do Con-
gresso Nacional nº 30, de 2003, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período 2004/2007, encontra-
se, por sua vez, em tramitação.

O PPA proposto contém o programa “Brasil alfa-
betizado”, cujo objetivo é criar oportunidade de alfabe-
tização para jovens e adultos analfabetos, com idade 
igual ou superior a quinze anos, que estejam fora da 
escola formal. O programa é composto por um proje-
to (fornecimento de óculos para alunos podadores de 
deficiência visual), seis atividades (alfabetização de jo-
vens e adultos na área de reforma agrária; capacitação 
de alfabetizadores de jovens e adultos; distribuição de 
obras literárias com linguagem própria para o recém-
alfabetizado; gestão e administração do programa; 
publicidade de utilidade pública; e serviço de bibliote-
cas itinerantes) e quatro operações especiais (apoio 
à distribuição de material didático para alfabetização; 
apoio à distribuição de merenda escolar aos alfabeti-
zandos jovens e adultos; apoio ao transporte escolar 
para alfabetizandos jovens e adultos; concessão de 
bolsa ao alfabetizador). A proposta prevê que esse 
programa despenderá R$822.696.343,00 no período 
de 2004 a 2007.

Coerentemente, o Anexo “Metas e Prioridades da 
LDO 2004” do PPA proposto também contém o pro-
grama citado acima. As ações que o compõem são: 
alfabetização de jovens e adultos nas áreas de refor-
ma agrária; apoio à distribuição de material didático 
para alfabetização; apoio à distribuição de merenda 
escolar aos alfabetizandos jovens e adultos; capacita-
ção de jovens e adultos; fornecimento de óculos para 
alunos portadores de deficiência visual e serviços de 
bibliotecas itinerantes. Ademais, a LDO, em seu art. 
49, procura facilitar as transferências voluntárias para 

Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito da 
ação “alfabetização solidária de jovens e adultos”, ao 
dispensá-las de observar diversas exigências aplicáveis 
às transferências voluntárias em geral. A LOA, por fim, 
é um mero detalhamento da LDO. As prioridades para 
2004, tanto quanto para o período de 2004 a 2007, dão 
destaque ao combate ao analfabetismo.

O PLS nº 174, de 2003, nesse sentido, deve ser 
entendido como uma contribuição para esse esforço. 
A proposição do Senador Paulo Octávio, no entanto, 
não é um mero desdobramento das ações públicas 
voltadas para a erradicação do analfabetismo. Trata-se, 
isto sim, de uma iniciativa de natureza complementar, 
que praticamente não requer recursos de natureza 
fiscal. Seu texto original constitui um programa a ser 
mantido por empresas do setor de construção civil e 
voltado para os trabalhadores desse setor, público-alvo 
não contemplado, de forma explícita, por qualquer das 
ações do programa “Brasil alfabetizado”.

Efetivamente, o PACE prevê apenas dois incen-
tivos para as empresas participantes: tratamento pre-
ferencial por parte dos estabelecimentos federais de 
crédito e obtenção do selo “empresa construtora da 
cidadania”, com valor promocional. O tratamento pre-
ferencial estipulado pelo projeto é suficientemente ge-
nérico para que regulamentação posterior resguarde o 
equilíbrio entre direitos e obrigações das instituições 
financeiras federais, sem prejuízo das suas compe-
tências específicas.

O único item a pressionar o orçamento fiscal 
será a concessão do selo supra mencionado. A esse 
respeito, porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) estipula, 
em seu art. 16, § 3º, que a criação, expansão ou aper-
feiçoamento da ação governamental poderá acarretar 
o aumento da despesa sem que seja preciso estimar 
o seu impacto orçamentário-financeiro por três exercí-
cios quando esse aumento for julgado irrelevante, nos 
termos em que dispuser a LDO.

O art. 110, II, da LDO para 2004 prevê que as 
despesas irrelevantes não devem exceder os limites 
para dispensa de licitação no caso de obras e servi-
ços de engenharia (conforme o inciso I do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), bem como no 
caso de outras compras e serviços (conforme o inciso 
II do já mencionado art. 24). Tratando-se da simples 
emissão de um selo, pode-se concluir que o segundo 
limite não será ultrapassado.

Acolho, de outra parte, as Emendas nºs 1 e 2 
– CAE, ambas de autoria do Senador César Borges. 
A Emenda nº 1 amplia o alcance da autorização con-
tida no art. 1 do PLS nº 174, de 2003, estendendo-a 
a todos os setores empresariais. A Emenda nº 2, por 
sua vez, altera a redação do art. 3º do projeto de lei, 
substituindo a previsão de que as aulas sejam minis-
tradas preferencialmente em recinto aberto, localiza-
do no canteiro de obras, constante do texto original, 
pela determinação de que as aulas sejam ministradas 
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preferencialmente no local de trabalho, tendo em vista 
compatibilizar o texto do art. 3º do projeto com a alte-
ração proposta pela Emenda nº 1.

III – Voto

Em face do exposto, destacando-se a natureza 
genérica do tratamento preferencial a sei dado às em-
presas que aderirem ao Programa de Alfabetização e 
Cidadania na Empresa (PACE), permitindo que regula-
mentação posterior resguarde o equilíbrio entre direitos 
e obrigações das instituições financeiras federais, sem 
prejuízo de suas competências específicas, e conside-
rando-se a inexistência de óbices de natureza consti-
tucional e regimental, manifesto-me favoravelmente à 
aprovação do PLS nº 174, de 2003, com as alterações 

introduzidas pelas Emendas nºs 1 e 2 – CAE, de auto-
ria do Senador César Borges e nº 3 – CAE, de autoria 
do Senador Fernando Bezerra.

Sala da Comissão,  16 de maio de 2005. 

EMENDA Nº 3 – CAE

Dê-se ao art. 6º do PLS nº 174, de 2003, a se-
guinte redação:

Art. 6º As empresas que aderirem ao 
PACE terão preferência na obtenção de re-
cursos no âmbito dos programas executados 
pelos estabelecimentos federais de crédito, 
ressalvado o cumprimento de outras exigên-
cias legais.

Senador Fernando Bezerra
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PARECER Nº 473 DE 2005,  
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 174, de 
2003, de iniciativa do Senador Paulo Octávio, cria o 
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
(PACE), mediante o qual as empresas de construção 
civil poderão oferecer aulas de alfabetização gratuitas 
a seus empregados.

As aulas do PACE, destinadas aos empregados 
que desejarem ser alfabetizados, serão ministradas por 
professor ou alfabetizador, preferencialmente em recinto 
coberto, localizado no próprio canteiro de obras.

A empresa poderá, para a execução e acompa-
nhamento do PACE, firmar contrato ou convênio com 
instituição pública ou privada dedicada ao ensino.

A oferta de aulas do PACE não terá natureza sala-
rial, não acarretará incorporação de remuneração para 
quaisquer efeitos, não constituirá base de incidência de 
contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e não configurará ren-
dimento tributável do empregado.

As empresas que aderirem ao PACE terão pre-
ferência para obter recursos dos programas executa-
dos pelos estabelecimentos de crédito federais, es-
pecialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica 
Federal (CEF).

Será instituído, ainda, o selo Empresa Construtora 
da Cidadania, a ser concedido pelo Governo Federal 
às empresas que aderirem ao PACE. Essas empresas 
são autorizadas a usar o referido selo em publicidade, 
placas informativas e papéis timbrados, como meio de 
mostrar o exercício de sua ação social.

A lei que o projeto intenta criar entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Lembra o autor do PLS, em sua justificação, que, 
no âmbito da construção civil, algumas empresas tem 
mantido exitosos programas para alfabetizar seus em-
pregados no próprio canteiro de obras e que essas ini-
ciativas, assim como o intenso trabalho desencadeado 
por reunião entre representantes desse setor empre-
sarial com o então Ministro da Educação, Cristóvam 
Buarque, o inspiraram a confeccionar a proposta.

De início, o projeto foi distribuído apenas para 
esta Comissão, na qual foi designado para a relatoria 
o Senador Eurípedes Camargo, que apresentou pa-
recer favorável à matéria, cujo texto em grande parte 
acolhemos. Antes da apreciação desta Comissão, o 
PLS foi enviado para a Comissão de Assuntos Econô-

micos (CAE), por força da aprovação de requerimento 
de autoria do Senador Aloizio Mercadante.

Na CAE, foi aprovado parecer de iniciativa do Se-
nador Almeida Lima, favorável ao projeto e às Emendas 
nº 1 e 2, de autoria do Senador César Borges, e nº 3, 
da lavra do Senador Fernando Bezerra.

Nesta Comissão, que tem decisão terminativa 
sobre a matéria, foi apresentada a Emenda nº1 – CE 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

II – Análise

A responsabilidade do poder público e da socie-
dade no combate ao analfabetismo tem como funda-
mentos constitucionais a inscrição da educação como 
direito social (art. 6º) e a norma que determina ser a 
educação direito de todos e dever do estado e da famí-
lia, a ser promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (art. 205). Além disso, 
a erradicação do analfabetismo foi eleita como uma das 
cinco linhas de ação do Plano Nacional de Educação 
(PNE, art. 214, I).

Assim, a Lei nº 9.394, de 1996, chamada Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), determina 
que os sistemas de ensino assegurem aos jovens e 
adultos que não puderam efetuar os estudos na ida-
de regular, oportunidades educacionais apropriadas 
e gratuitas, mediante cursos e exames, consideradas 
as características dos estudantes, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho (art. 37, § 1º). Já seu 
art. 87, ao instituir a Década da Educação, estipula 
que o poder público deve prover cursos presenciais 
ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados.

Segundo o Censo Demográfico de 2000, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exis-
tem no Brasil 16 milhões de analfabetos, o que perfaz 
13,6% da população de quinze anos ou mais de idade. 
As desigualdades regionais também são marcantes 
nesse aspecto. Se considerados os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2001, 
do IBGE, enquanto a taxa de analfabetismo nas regiões 
Sul e Sudeste eram de 7,1% e 7,5%, respectivamente, 
na região Nordeste atingia a marca de 24,3%.

O Mapa do Analfabetismo no Brasil, publicado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), revela outras particula-
ridades do analfabetismo no País. Foi constatado, por 
exemplo, que 125 municípios concentram um quarto 
do número de analfabetos e 586 municípios possuem 
a metade dos analfabetos de quinze anos ou mais. O 
estudo evidenciou que, em termos relativos, as maio-
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res taxas de analfabetismo aparecem em municípios 
localizados nas regiões Norte e Nordeste. Ao mesmo 
tempo, foi mostrada a grande concentração de anal-
fabetos nas principais cidades brasileiras, a começar 
por São Paulo, com 383 mil indivíduos.

Convém ressaltar, como lembra o Mapa do Inep, 
que o IBGE considera alfabetizada a pessoa capaz de 
ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma 
que conhece. Se, no entanto, for considerado o núme-
ro de analfabetos funcionais, que são as pessoas com 
menos de quatro anos de escolaridade, o número de 
analfabetos, considerada a população de quinze anos 
ou mais, pula para 30 milhões.

De qualquer modo, para combater o dilema do 
analfabetismo, o Plano Nacional de Educação, apro-
vado pela Lei nº 10.172, de 2001, estipula vinte e seis 
objetivos e metas para a educação de jovens e adul-
tos, entre as quais está a de estabelecer, a partir de 
sua aprovação, programas visando a alfabetizar dez 
milhões de jovens e adultos em cinco anos e, até o 
final da década, erradicar o analfabetismo.

Assim, louvamos a iniciativa da CAE, por meio da 
aprovação de sua Emenda nº 1, de ampliar o programa 
para todo o setor empresarial, e não o limitar, ao de 
qualquer modo importante, setor da construção civil.

Para vencer esse desafio, seria interessante des-
tacar duas conclusões da auditoria feita no final de 
2002 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no 
Programa Alfabetização Solidária, responsável pela 
oferta de educação supletiva aos jovens com mais de 
catorze anos e aos adultos, particularmente aqueles 
com até 24 anos, que não tiveram como estudar na 
idade própria. Ao mesmo tempo em que constatou a 
importância do modelo adotado de busca de parce-
ria entre o poder público, as instituições de educação 
superior e segmentos da sociedade na execução das 
ações do programa, a auditoria descobriu que, apesar 
de o programa ter proporcionado o início ou a retoma-
da do processo de alfabetização, não logrou garantir 
o seu pleno sucesso nem a continuidade dos estudos 
dos alunos mediante as alternativas fornecidas pela 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). As principais 
razões apresentadas para o abandono dos estudos 
foram as grandes distâncias entre as residências dos 
estudantes e os locais que possuíam cursos de EJA, 
e as contingências de trabalho. Muitos alunos recor-
reram à repetição de módulos de estudo como forma 
de dar continuidade à aprendizagem.

Essa situação revela a atenção que o poder pú-
blico deve conferir aos vínculos entre o processo de 
alfabetização e a EJA. Todavia, revela, ainda, o quanto 
é indispensável que todo processo educativo tenha a 
participação de profissionais qualificados e, ao mesmo 

tempo, seja acompanhado de avaliação, a fim de que 
se comprove a efetividade de seus resultados, bem 
como se criem condições para promover aperfeiçoa-
mentos em sua concepção e rumos.

Feitas essas considerações de natureza geral, 
cabe indicar as razões pelas quais apresentamos duas 
alterações à proposição.

A primeira indica a necessidade de que o profes-
sor e o alfabetizador sejam devidamente capacitados, 
conforme regulamentação da lei, com o objetivo de 
oferecer maiores garantias de sucesso ao processo 
de alfabetização.

A segunda alteração, por sua vez, vincula a prefe-
rência para a obtenção de crédito nos bancos oficiais, 
bem como a concessão do selo rebatizado para Em-
presa Formadora da Cidadania, à avaliação positiva 
das iniciativas empresariais. Caso contrário, corre-se 
o risco de adesão superficial ao programa, mais com 
o intuito de promover a imagem da empresa, por meio 
da publicidade, do que de contribuir para o combate 
ao analfabetismo.

Embora o texto que oferecemos não o explicite, 
para evitar vício de inconstitucionalidade, a tarefa de 
avaliação tende a ser atribuída ao Ministério da Edu-
cação, o qual poderia, eventualmente, recorrer à con-
tribuição das instituições de ensino superior.

Cumpre esclarecer que as duas emendas que 
apresentamos não desconsideram o conteúdo das 
Emendas nº 2 e 3 – CAE, que visam, respectivamen-
te, alterar a expressão canteiro de obras por local de 
trabalho e ressalvar a necessidade do cumprimento de 
outras exigências legais na preferência de obtenção 
de recursos em estabelecimentos federais de crédito, 
bem como da Emenda – CE, Senador Marcelo Crivella. 
Essas alterações propostas foram contempladas nas 
duas mudanças que efetuamos no PLS.

Por fim, uma vez que o projeto tem inegável al-
cance social, além de ser jurídico e constitucional, 
merece ser acolhido por esta Comissão.

III – Voto

Em vista das razões expostas, o voto é pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2003, 
com as três emendas abaixo apresentadas e rejeitada 
a Emenda – CE, do Senador Marcelo Crivella.

EMENDA Nº 4 – CE

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 174, de 2003, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica criado o Programa de Alfabetização e 
Cidadania na Empresa (PACE), pelo qual as empresas 
poderão fornecer, gratuitamente, aulas de alfabetização 
aos empregados, nos termos desta Lei.
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EMENDA Nº 5–CE

Dê-se ao art. 3º do PLS nº 174, de 2003, a se-
guinte redação:

Art. 3º As aulas serão ministradas por pro-
fessor ou alfabetizador devidamente capacita-
dos, preferencialmente no local de trabalho.

EMENDA Nº6 – CE

Dê-se ao art. 6º do PLS nº 174, de 2003, a reda-
ção abaixo, suprimindo-se o art. 7 e renumerando-se 
o artigo seguinte:

Art. 6º As empresas cujas iniciativas no 
PACE forem avaliadas positivamente:

I – terão preferência na obtenção de re-
cursos no âmbito dos programas executados 

pelos estabelecimentos federais de crédito, 
desde que a empresa e o projeto de financia-
mento atendam a todos os critérios e exigên-
cias estabelecidos pelas instituições federais 
de crédito;

II – receberão o selo “Empresa Forma-
dora da Cidadania”, a ser concedido pelo Go-
verno Federal.

Parágrafo único. As empresas que ob-
tiverem o selo disposto neste artigo poderão 
utilizá-lo em peças publicitárias, placas infor-
mativas e papéis timbrados, como forma de 
demonstrar à sociedade sua contribuição no 
combate ao analfabetismo.

Sala da Comissão, 12 de abril de 2005. – Patrí-
cia Saboya, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 174, DE 2003

Institui o Programa de Alfabetização 
e Cidadania na Empresa – PACE

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Programa de Alfabetização e 

Cidadania na Empresa (PACE) , pelo qual as empresas 
poderão fornecer, gratuitamente, aulas de alfabetização 
aos empregados, nos termos desta Lei.

Art. 2º Serão beneficiários do Pace os emprega-
dos das empresas referidas no caput do art. 1º, que 
se dispuserem a ser alfabetizado.

Art. 3º As aulas serão ministradas por professor 
ou alfabetizador devidamente capacitados, preferen-
cialmente no local de trabalho.

Art. 4º Para a execução e acompanhamento do 
Pace, a empresa poderá firmar contratos ou convênios 
com instituição pública ou privada, cuja atividade seja 
dedicada ao ensino.

Art. 5º O fornecimento das aulas, nos termos 
desta lei, caracterizar-se-á por:

I – não ter natureza salarial;
II – não se incorporar à remuneração para quais-

quer efeitos;
III – não constituir base de incidência de contri-

buição previdenciária ou do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço;

IV – não configurar rendimento tributável do tra-
balhador.

Art. 6º As empresas cujas iniciativas no PACE 
forem avaliadas positivamente:

I – terão preferência na obtenção de recursos no 
âmbito dos programas executados pelos estabeleci-
mentos federal s de crédito, desde que a empresa e o 
projeto de financiamento atendam a todos os critérios 
e exigências estabelecidos pelas instituições federais 
de crédito;

II – receberão o seio “Empresa Formadora da Ci-
dadania”, a ser concedido pelo Governo Federal.

Parágrafo único. As empresas que obtiverem o 
seio disposto neste artigo poderão utilizá-lo em peças 
publicitárias, placas informativas e papéis timbrados, 
como forma de demonstrar à sociedade sua contribui-
ção no combate ao analfabetismo.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 12 abril de 2005. – Senador 
Hélio Costa, Presidente – Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, Relatora.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÂD DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Cons-
tituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 26, de 2000)
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I 
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração plurianual, visando à articula-
ção e ao desenvolvimento do ensino em seus diver-
sos níveis e à integração das ações do Poder Público 
que conduzam à:

I – erradicação do analfabetismo;
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

SEÇÃO V 
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria.

§ lº Os sistemas de ensino assegurarão gratui-
tamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as caracterís-
ticas do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames.
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....................................................................................
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a ini-

ciar-se um ano a partir da publicação desta lei.
....................................................................................

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado 
e a União, deverá:

II – prover cursos presenciais ou a distância aos 
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;
....................................................................................

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Aprova o Plano Nacional de Educação 
e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2004 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 49. Ficam dispensadas das exigências pre-

vistas nos arts. 43, 44 e 45 desta Lei as transferências 
relativas às ações “Dinheiro Direto na Escola”, “Alimen-
tação Escolar” e “Alfabetização Solidária para Jovens 
e Adultos”, todas sob a responsabilidade do Ministério 
da Educação, ou outras que vierem substituí-las.
....................................................................................

Art. 110. Para os efeitos do art. 16 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000:
....................................................................................

II – Para fins do § 3º do artigo referido no caput, 
entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo 
valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites 
dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666. de 1993.
....................................................................................

LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2004.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-

to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ lº Para os fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a 
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de traba-
lho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de 
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput 
será acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizado.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a des-
pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis-
puser a lei de diretrizes orçamentárias.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, instituí normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 24. E dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
a, do inciso I do artigo anterior, desde que não se re-
firam a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998).

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos ca-
sos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).
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Documentos Anexados Pela Secretaria Geral 
da Mesa Nos Termos do Art. 250, Parágrafo Único, do 
Regimento Interno.

RELATÓRIO

Relator: Senador Eurípides Camargo

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 174, de 
2003, de iniciativa do Senador Paulo Octávio, cria o 
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
(PACE), mediante o qual as empresas de construção 
civil poderão oferecer aulas de alfabetização gratuitas 
a seus empregados.

As aulas do Pace, destinadas aos empregados 
que desejarem ser alfabetizado, serão ministradas por 
professor ou alfabetizador, referencialmente em recinto 
coberto, localizado no próprio canteiro de obras.

A empresa poderá, para a execução e acompa-
nhamento do Pace, firmar contrato ou convênio com 
instituição pública ou privada dedicada ao ensino.

A oferta de aulas do Pace não terá natureza sala-
rial, não acarretará incorporação de remuneração para 
quaisquer efeitos, não constituirá base de incidência de 
contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e não configurará ren-
dimento tributável do empregado.

As empresas que aderirem ao Pace terão pre-
ferência para obter recursos dos programas executa-
dos pelos estabelecimentos de crédito federais, es-
pecialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica 
Federal (CEF).

Será instituído, ainda, o selo Empresa Construtora 
da Cidadania, a ser concedido pelo Governo Federal 
às empresas que aderirem ao Pace. Essas empresas 
são autorizadas a usar o referido selo em publicidade, 
placas informativas e papéis timbrados, como meio de 
mostrar o exercício de sua ação social.

A lei que o projeto intenta criar entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Lembra o autor do PLS, em sua justificação, que, 
no âmbito da construção civil, algumas empresas têm 
mantido exitosos programas para alfabetizar seus em-
pregados no próprio canteiro de obras e que essas 
iniciativas, assim como o intenso trabalho desenca-
deado por reunião entre representantes desse setor 
empresarial com o Ministro da Educação, Cristovam 
Buarque, o inspiraram a confeccionar a proposta.

Não foram apresentadas emendas à proposição, 
que tem decisão terminativa desta Comissão.

II – Análise

A responsabilidade do poder público e da socie-
dade no combate ao analfabetismo tem como funda-
mentos constitucionais à inscrição da educação como 
direito social (art. 6º) e a norma que determina ser a 
educação direito de todos e dever do estado e da famí-
lia, a ser promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (art. 205). Além disso, 
a erradicação do analfabetismo foi eleita como uma das 
cinco linhas de ação do Plano Nacional de Educação 
(PNE, art. 214, I).

Assim, a Lei nº 9.394, de 1996, chamada Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), determina 
que os sistemas de ensino assegurem aos jovens e 
adultos que não puderam efetuar os estudos na ida-
de regular, oportunidades educacionais apropriadas 
e gratuitas, mediante cursos e exames, consideradas 
as características dos estudantes, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho (art. 37, § 1º). Já seu 
art. 87, ao instituir a Década da Educação, estipula 
que o poder público deve prover cursos presenciais 
ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados.

Segundo o Censo Demográfico de 2000, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exis-
tem no Brasil 16 milhões de analfabetos, o que perfaz 
13,6% da população de quinze anos ou mais de idade. 
As desigualdades regionais também são marcantes 
nesse aspecto. Se considerados os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2001, 
do IBGE, enquanto a taxa de analfabetismo nas regiões 
Sul e Sudeste eram de 7,1% e 7,5%, respectivamente, 
na região Nordeste atingia a marca de 24,3%.

O Mapa do Analfabetismo no Brasil, publicado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), revela outras particula-
ridades do analfabetismo no País. Foi constatado, por 
exemplo, que 125 municípios concentram um quarto 
do número de analfabetos e 586 municípios possuem 
a metade dos analfabetos de quinze anos ou mais. O 
estudo evidenciou que, em termos relativos, as maio-
res taxas de analfabetismo aparecem em municípios 
localizados nas regiões Norte e Nordeste. Ao mesmo 
tempo, foi mostrada a grande concentração de anal-
fabetos nas principais cidades brasileiras, a começar 
por São Paulo, com 383 mil indivíduos.

Convêm ressaltar, como lembra o Mapa do Inep, 
que o IBGE considera alfabetizada a pessoa capaz de 
ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma 
que conhece. Se, no entanto, for considerado o núme-
ro de analfabetos funcionais, que são as pessoas com 
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menos de quatro anos de escolaridade, o número de 
analfabetos, considerada a população de quinze anos 
ou mais, pula para 30 milhões.

De qualquer modo, para combater o dilema do 
analfabetismo, o Plano Nacional de Educação, apro-
vado pela Lei nº 10.172, de 2001, estipula vinte e seis 
objetivos e metas para a educação de jovens e adul-
tos, entre as quais está a de estabelecer, a partir de 
sua aprovação, programas visando a alfabetizar dez 
milhões de jovens e adultos em cinco anos e, até o 
final da década, erradicar o analfabetismo.

O Ministro Cristovam Buarque tem reiteradamente 
enfatizado a importância que sua gestão dará a esse 
desafio educacional, bem como a relevância da par-
ticipação de toda a sociedade nessa ação de cidada-
nia. A construção civil constitui, por certo, o setor da 
economia que mais concentra trabalhadores iletrados. 
Daí o papel que pode desempenhar na luta contra o 
analfabetismo.

Para vencer esse desafio, seria interessante 
destacar duas conclusões da auditoria feita no final 
de 2002 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no 
Programa Alfabetização Solidária, responsável pela 
oferta de educação supletiva aos jovens com mais de 
catorze anos e aos adultos, particularmente aqueles 
com até 24 anos, que não tiveram como estudar na 
idade própria. Ao mesmo tempo em que constatou a 
importância do modelo adotado de busca de parce-
ria entre o poder público, as instituições de educação 
superior e segmentos da sociedade na execução das 
ações do programa, a auditoria descobriu que, apesar 
de o programa ter proporcionado o início ou a retoma-
da do processo de alfabetização, não logrou garantir 
o seu pleno sucesso nem a continuidade dos estudos 
dos alunos mediante as alternativas fornecidas pela 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). As principais 
razões apresentadas para o abandono dos estudos 
foram as grandes distâncias entre as residências dos 
estudantes e os locais que possuíam cursos de EJA, 
e as contingências de trabalho. Muitos alunos recor-
reram à repetição de módulos de estudo como forma 
de dar continuidade à aprendizagem.

Essa situação revela a atenção que o poder pú-
blico deve conferir aos vínculos entre o processo de 
alfabetização e a EJA. Todavia, revela, ainda, o quanto 
é indispensável que todo processo educativo tenha a 
participação de profissionais qualificados e, ao mesmo 
tempo, seja acompanhado de avaliação, a fim de que 
se comprove a efetividade de seus resultados, bem 
como se criem condições para promover aperfeiçoa-
mentos em sua concepção e rumos.

Feitas essas considerações de natureza geral, 
cumpre-nos indicar as razões pelas quais apresenta-
mos três alterações à proposição.

A primeira alteração indica a necessidade de 
que o professor e o alfabetizador sejam devidamente 
capacitados, conforme regulamentação da lei, com o 
objetivo de oferecer maiores garantias de sucesso ao 
processo de alfabetização.

A segunda alteração, por sua vez, oferece uma 
redação mais adequada à relação entre o trabalhador 
e a empresa no âmbito do programa de alfabetização, 
respeitando a intenção original do projeto de salva-
guardar a inexistência de natureza salarial na oferta 
das aulas.

Já a terceira alteração vincula a preferência para 
a obtenção de crédito nos bancos oficiais, bem como 
a concessão do selo Empresa Construtora da Cidada-
nia, à avaliação positiva das iniciativas empresariais. 
Caso contrário, corre-se o risco de adesão superficial 
ao programa, mais com o intuito de promover a ima-
gem da empresa, por meio da publicidade, do que de 
contribuir para o combate ao analfabetismo.

Embora a emenda não o esclareça, para evitar 
vício de inconstitucionalidade, a tarefa de avaliação 
tende a ser atribuida ao Ministério da Educação, o 
qual poderia, eventualmente, recorrer àcontribuição 
dos departamentos de educação das instituições de 
ensino superior.

Cumpre notar, ainda, que o exercício de respon-
sabilidade social das empresas deve ser concebido de 
forma ampla, mediante, por exemplo, o pagamento dos 
tributos devidos e o respeito à legislação trabalhista. 
Daí a alteração efetivada no parágrafo único do art. 7º, 
renumerado para 6º.

Por fim, para evitar ambigüidades, a preferência 
na obtenção de recursos dos programas executados 
pelos estabelecimentos federais de crédito também foi 
expressamente associada ao cumprimento de outras 
exigências legais pertinentes.

Em suma, ainda que, em princípio, as iniciativas 
das empresas, nos termos sugeridos pelo PLS, dis-
pensem a forma da lei, sua edição pode ter o efeito de 
estimular as adesões ao programa, contribuindo para 
o processo de integração de todos os brasileiros ao 
mundo das letras.

Uma vez que o projeto tem inegável alcance so-
cial, é jurídico e constitucional, merece ser acolhido 
por esta Comissão.

III – Voto

Em vista das razões expostas, o de Lei do Se-
nado nº 174, de 2003, voto é pela aprovação do com 
as três emendas apresentadas a seguir.
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EMENDA Nº  – CE

Inclua-se no art. 3º do PLS nº 174, de 2003, após 
a expressão professor ou alfabetizador, os termos de-
vidamente capacitados.

EMENDA Nº  – CE

Dê-se ao art. 5º do PLS nº 174, de 2003, a re-
dação a seguir:

Art. 5º O fornecimento das aulas ao traba-
lhador, nos termos desta lei, não caracterizará 
relação de natureza salarial entre a empresa 
e o aluno, nem se incorporará à remuneração 
deste para quaisquer efeitos.

EMENDA Nº  – CE

Dê-se ao art. 6º do PLS nº 174, de 2003, a re-
dação abaixo, suprimindo-se o art. 7º e renumerado 
o artigo seguinte:

Art. 6º As empresas cujas iniciativas no 
PACE forem avaliadas positivamente:

I – terão preferência na obtenção de re-
cursos no âmbito dos programas executados 
pelos estabelecimentos federais de crédito, 
ressalvado o cumprimento de outras exigên-
cias legais;

II – receberão o selo “Empresa Cons-
trutora da Cidadania”, a ser concedido pelo 
Governo Federal.

Parágrafo único. As empresas que ob-
tiverem o seio disposto neste artigo poderão 
utilizá-lo em peças publicitárias, placas infor-
mativas e papéis timbrados, como forma de 
demonstrar à sociedade sua contribuição no 
combate ao analfabetismo.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005. – ??, 
Presidente – Eurípedes Camargo, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 174, de 
2003, institui o Programa de Alfabetização e Cidada-
nia na Empresa (PACE).

Trata-se de iniciativa do Senador Paulo Octávio, 
encaminhada à Comissão de Educação (CE), para de-
cisão terminativa, em 8 de maio de 2003. No âmbito da 
CE, a relatoria coube ao Senador Eurípides Camargo, 
que apresentou parecer favorável ao projeto, com três 
emendas, em 7 de outubro de 2003.

Antes que o parecer citado acima fosse apreciado, 
entretanto, o Senador Aloísio Mercadante apresentou 

ao Plenário o Requerimento nº 1.012, de 2003, solici-
tando o encaminhamento do PLS nº 174, de 2003, à 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), para que 
fossem analisados os seus aspectos econômico-fi-
nanceiros. Com a aprovação do requerimento em 20 
de novembro de 2003, o projeto seguiu para a CAE, 
para posterior reencaminhamento à CE, a qual per-
manece incumbida da decisão terminativa sobre a 
proposição.

O projeto é composto por oito artigos. O art. 1º 
estabelece que as empresas de construção civil pode-
rão, por meio do Pace, oferecer aulas de alfabetização 
gratuitas a seus empregados.

As aulas do Pace, conforme o art. 2º, destinam-
se aos empregados que desejarem ser alfabetizado. 
O art. 3º, por sua vez, estipula que as aulas serão 
ministradas por professor ou alfabetizador, preferen-
cialmente em recinto coberto, localizado no próprio 
canteiro de obras.

As empresas interessadas poderão, nos termos 
do art. 4º, firmar contrato ou convênio com instituição 
pública ou privada dedicada ao ensino para a execu-
ção e acompanhamento do Pace.

A oferta de aulas do Pace, de acordo com o art. 
5º, não terá natureza salarial, não acarretará incor-
poração de remuneração para quaisquer efeitos, não 
constituirá base de incidência de contribuição previ-
denciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) e não configurará rendimento tributável 
do empregado.

Ademais, segundo o art. 6º, as empresas que 
aderirem ao Pace terão preferência para obter recursos 
dos programas executados pelos estabelecimentos de 
crédito federais, especialmente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da 
Caixa Econômica Federal (CEF).

O art. 7º, a seu tempo, institui o selo “Empresa 
Construtora da Cidadania”, a ser concedido pelo Go-
verno Federal às empresas que aderirem ao Pace. 
Essas empresas são autorizadas a usar o referido 
selo em publicidade, placas informativas e papéis 
timbrados, como meio de mostrar o exercício de sua 
ação social.

O art. 8º, por fim, determina que a lei decorrente 
do PLS em comento entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Não foram apresentadas emendas à proposição 
no âmbito da CAE.

II – Análise

As contribuições do PLS nº 174, de 2003, para a 
melhoria do nível educacional dos trabalhadores bra-
sileiros serão examinadas no âmbito da CE. A CAE 
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compete, nos termos do art. 99, I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, avaliar o impacto econômico-
financeira da proposição. Portanto, impõe-se avaliar a 
compatibilidade da proposição com o plano plurianual 
(PPA) e as leis de diretrizes orçamentárias (LDO) e 
orçamentária anual (LOA). O PPA relevante refere-se 
ao período de 2004 a 2007, enquanto a LDO e a LOA 
referem-se ao exercício de 2004.

A LDO para 2004 já foi aprovada (Lei nº 10.707, 
de 30 de julho de 2003). Os projetos do PPA para 
2004–2007 e da LOA para 2004, por sua vez, estão 
tramitando: Projetos de Lei do Congresso Nacional nº 

30 e 31, de 2003.
O PPA proposto contém o programa “Brasil al-

fabetizado”. O seu objetivo é criar oportunidade de 
alfabetização para jovens e adultos analfabetos, com 
idade igual ou superior a quinze anos, que estejam 
fora da escola formal. O programa é composto por um 
projeto (fornecimento de óculos para alunos podado-
res de deficiência visual), seis atividades (alfabetiza-
ção de jovens e adultos na área de reforma agrária; 
capacitação de alfabetizadores de jovens e adultos; 
distribuição de obras literárias com linguagem própria 
para o recém-alfabetizado; gestão e administração do 
programa; publicidade de utilidade pública; e serviço de 
bibliotecas itinerantes) e quatro operações especiais 
(apoio à distribuição de material didático para alfabe-
tização; apoio à distribuição de merenda escolar aos 
alfabetizados jovens e adultos; apoio ao transporte es-
colar para alfabetizandos jovens e adultos; concessão 
de bolsa ao alfabetizador). A proposta prevê que esse 
programa despenderá R$822.696.343,00 no período 
de 2004 a 2007.

Coerentemente, o Anexo “Metas e Prioridades da 
LDO 2004” do PPA proposto também contém o pro-
grama citado acima. As ações que o compõem são: 
alfabetização de jovens e adultos nas áreas de reforma 
agrária; apoio à distribuição de material didático para 
alfabetização; apoio à distribuição de merenda escolar 
aos alfabetizandos jovens e adultos; capacitação de 
jovens e adultos; fornecimento de óculos para alunos 
podadores de deficiência visual e serviços de biblio-
tecas itinerantes.

Ademais, a LDO propriamente dita, em seu art. 
49, procura facilitar as transferências voluntárias para 
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito da 
ação “alfabetização solidária de jovens e adultos”, ao 
dispensá-las de observar diversas exigências aplicá-
veis às transferências voluntárias em geral.

O projeto da LOA, por fim, é um mero detalha-
mento da LDO. Por conseguinte, as prioridades tanto 
para 2004, já submetidas ao crivo do Poder Legisla-
tivo, como para o período de 2004 a 2007, propostas 

pelo Poder Executivo, dão destaque ao combate ao 
analfabetismo. Nesse sentido, o PLS nº 174, de 2003, 
deve ser entendido como uma contribuição para esse 
esforço.

A proposição do Senador Paulo Octávio, no en-
tanto, não é um mero desdobramento das ações pú-
blicas voltadas para a erradicação do analfabetismo. 
Trata-se, isto sim, de uma iniciativa de natureza com-
plementar, que praticamente não requer recursos de 
natureza fiscal. Afinal, o PACE é um programa mantido 
por empresas do setor de construção civil e voltado 
para os trabalhadores desse setor – público-alvo não 
contemplado, de forma explícita, por qualquer das 
ações do programa “Brasil alfabetizado”.

Efetivamente, o PACE prevê apenas dois incen-
tivos para as empresas participantes: tratamento pre-
ferencial por pane dos estabelecimentos federais de 
crédito e obtenção do selo “empresa construtora da 
cidadania”, com valor promocional. O tratamento pre-
ferencial estipulado pelo projeto é suficientemente ge-
nérico para que regulamentação posterior resguarde o 
equilíbrio entre direitos e obrigações das instituições 
financeiras federais, sem prejuízo das suas compe-
tência especificas.

O único item que pressionará o orçamento fiscal 
será a concessão do selo citado anteriormente. A esse 
respeito, porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) estipula, 
em seu art. 16, § 3º, que a criação, expansão ou aper-
feiçoamento da ação governamental poderá acarretar 
o aumento da despesa sem que seja preciso estimar 
o seu impacto orçamentário-financeiro por três exercí-
cios quando esse aumento for julgado irrelevante, nos 
termos em que dispuser a LDO.

O art. 110, II, da LDO para 2004 prevê que as 
despesas irrelevantes não devem exceder os limites 
para dispensa de licitação no caso de obras e servi-
ços de engenharia (conforme o inciso I do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), bem como no 
caso de outras compras e serviços (conforme o inciso 
II do já mencionado art. 24). Tratando-se da simples 
emissão de um selo, pode-se concluir que o segundo 
limite não será ultrapassado.

III – Voto

Em face do exposto, destacando-se a nature-
za genérica do tratamento preferencial a ser dado às 
empresas do setor de construção civil, permitindo que 
regulamentação posterior resguarde o equilíbrio entre 
direitos e obrigações das instituições financeiras fede-
rais, sem prejuízo das suas competências específicas, 
e considerando-se a inexistência de óbices de natureza 
constitucional e regimental, voto pela aprovação desta 
matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos, nos 
termos em que foi apresentada.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005. – Al-
meida Lima.
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Of nº CE/040/2005.

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 12 de abril p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 
2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Paulo Octávio que, “Institui o Programa de Alfabetiza-
ção e Cidadania na Empresa – PACE”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa Presi-
dente da Comissão de Educação

PARECER Nº 474, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2004, 
de autoria do Senador Antonio Carlos Vala-
dares, que denomina a BR-101, no Estado 
de Sergipe, de ‘Rodovia da Cultura Sergi-
pana’, identificando os respectivos trechos 
com os nomes de ‘Rodovia Escritor Manoel 
Bonfim’; ‘Rodovia Escritor Gilberto Amado’; 
‘Rodovia Filósofo Tobias Barreto’ e ‘Rodovia 
Ensaísta Sílvio Romero’.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves

I – Relatório

Submete-se à deliberação desta Comissão, em 
caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 228, 
de 2004, de autoria do Senador Antônio Carlos Vala-
dares, que pretende dar ao trecho da rodovia BR-101 
situado no Estado de Sergipe a denominação geral 
“Rodovia da Cultura Sergipana”; e, aos quatro sub-
trechos que o compõem, as seguintes denominações 
específicas: i) “Rodovia Escritor Manoel Bonfim”, para 
o subtrecho compreendido entre a divisa com o Es-
tado da Bahia e a localidade de Estância; ii) “Rodovia 
Escritor Gilberto Amado”, ao subtrecho compreendido 
entre Estância e Aracaju; iii) “Rodovia Filósofo Tobias 
Barreto”, ao subtrecho entre Aracaju e Japaratuba; e 
iv) “Rodovia Ensaísta Sílvio Romero”, entre Japaratu-
ba e Propriá.

A justificação apresentada registra aspectos da 
biografia dos homenageados, todos ilustres filhos de 
Sergipe e nomes de relevo no panorama das letras e 
da cultura nacional. O primeiro deles é Manoel Bonfim 
– ensaísta, médico e professor, nascido em Aracaju 
(1868) e falecido no Rio de Janeiro (1932). Escreveu, 
em parceria com Olavo Bilac, livros didáticos destinados 
ao ensino fundamental. O segundo é Gilberto Amado 
– jornalista, político, diplomata, professor, poeta, ensa-

ísta, cronista, romancista e memorialista, nascido em 
Estância (1887) e falecido no Rio de Janeiro (1969). 
Tomou-se membro da Academia Brasileira de Letras 
em 1963. Exerceu mandatos de deputado federal e 
de senador. Como diplomata, participou da fundação 
da Organização das Nações Unidas e é autor de im-
portantes estudos de direito internacional. O terceiro, 
Tobias Barreto, nasceu na vila de Campos (1839) e 
morreu em Recife (1889). Foi poeta, orador e deputado 
provincial. Sua maior consagração deu-se no campo 
da filosofia, qualificação que lhe valeu a escolha para 
patrono da cadeira de número 38 da Academia Brasi-
leira de Letras. O último homenageado é Sílvio Rome-
ro – professor, crítico, ensaísta, folclorista, polemista e 
historiador. Nascido em Lagarto (1851) e falecido no 
Rio de Janeiro (1914), exerceu os cargos de deputado 
provincial, deputado federal, promotor e juiz.

Nas palavras do autor, o projeto representa a 
oportunidade de “destacar grandes personalidades da 
cultura brasileira em sua terra natal, através da desig-
nação da principal rodovia federal que liga as regiões 
Sul e Sudeste ao Nordeste brasileiro, passando por 
todo o Estado de Sergipe”.

À Comissão de Educação compete examinar 
a proposição quanto à constitucionalidade, juridici-
dade, regimentalidade e técnica legislativa, além de 
pronunciar-se sobre o mérito da iniciativa. O relator 
originalmente designado, o Senador Luiz Pontes, foi 
substituído em razão de não mais pertencer aos qua-
dros desta Comissão.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

O projeto encontra amparo no art. 22, XI, da Cons-
tituição Federal, que inclui os transportes na reserva 
de competência legislativa da União. O art. 48, caput, 
possibilita ao Congresso Nacional – e a qualquer de 
seus membros, na forma do art. 61, caput –, a iniciativa 
para a proposição de leis relativas a matérias de inte-
resse da União, observado que, no presente caso, não 
incide a reserva de iniciativa, privativa do Presidente 
da República, de que trata o § 1º do art. 61.

A BR-101, objeto da homenagem, é uma rodovia 
federal, de configuração longitudinal, integrante da re-
lação descritiva do Sistema Federal de Viação, anexa 
ao Plano Nacional de Viação (PNV). Nessa condição, 
a proposta de atribuição de denominação aos trechos 
rodoviários especificados enquadra-se nas disposições 
da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que faculta 
atribuir a terminais, viadutos ou trechos de vias inte-
grantes do Sistema Nacional de Transportes, mediante 
lei especial, designação supletiva àquela de caráter 
oficial estabelecida no PNV.
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Segundo a mesma lei, são admissíveis, para esse 
fim, as designações de fatos históricos ou nomes de 
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados 
à nação ou à humanidade, observada a proibição de 
atribuir “nome de pessoa viva a bem público, de qual-
quer natureza, pertencente à União ou às pessoas 
jurídicas da Administração indireta”, prevista na Lei nº 

6.454, de 24 de outubro de 1977.
Tratando-se, no presente caso, de pessoas ilus-

tres, que comprovadamente contribuíram para o en-
grandecimento da cultura nacional, considera-se que 
as indicações estão de acordo com os critérios esta-
belecidos pela Lei nº 6.682, de 1979.

Assim, ressalvadas as impropriedades explicita-
das a seguir, pode-se concluir que, além de constitu-
cional e jurídico, o projeto é também aceitável quanto 
ao mérito.

A primeira ressalva refere-se à duplicidade de 
denominações criada pelo próprio projeto. Ao superpor 
uma denominação geral – aplicável a toda a extensão 
da BR-101 no Estado – a denominações específicas 
– a serem dadas aos subtrechos indicados –, o projeto 
compromete a perfeita identificação de componentes 
da malha rodoviária federal. Ademais, a designação 
“Rodovia da Cultura Sergipana” não é compatível com 
as possibilidades previstas em lei, restritas a “fatos his-
tóricos” e “pessoas falecidas com relevantes serviços 
prestados à nação ou à humanidade”.

Além do conflito estabelecido internamente, de-
tectou-se que o projeto colide com disposição legal 
preexistente, e nisso reside à segunda ressalva que 
fazemos. Trata-se da Lei nº 10.292, de 27 de setembro 
de 2001, que atribui à BR- 101, em toda a sua extensão, 
a denominação “Rodovia Governador Mário Covas”.

A esse respeito, cabe notar o que dispõe a Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, so-
bre a elaboração das leis, em seus arts. 9º e 7º, in-
ciso IV.

O art. 9º determina que “quando necessária a 
cláusula de revogação, esta deverá indicar expressa-
mente as leis ou disposições legais revogadas”. Nesse 
aspecto, observa-se que, diferentemente do esperado, 
o texto do projeto não previu a revogação da Lei nº 
10.292/01, com a qual colide diretamente.

Já o art. 7º, IV, estabelece que “o mesmo assun-
to não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, 
exceto quando a subseqüente se destine a comple-
mentar lei considerada básica, vinculando-se a esta 
por remissão expressa”. Tal distorção – mais de uma 
lei a tratar do mesmo assunto – fatalmente ocorreria 
caso fosse consignada em diploma legal independen-
te, sem qualquer vinculação com o primeiro, uma nova 
denominação para a mesma rodovia.

Para sanar os problemas identificados, o substi-
tutivo que apresentamos na seqüência deste parecer 
introduz as seguintes alterações no projeto original: para 
evitar a superposição de denominações entre trecho 
e subtrechos, elimina-se a proposta de uma designa-
ção geral a ser atribuída a todo o trecho sergipano da 
BR-101; e, para evitar conflito com a lei preexistente 
– sem, todavia, ter que revogá-la –, promove-se a sua 
alteração, na tentativa de conciliar as diversas deno-
minações, ai incluídas a que se encontra em vigor e 
aquelas que ora se pretende atribuir, desde que apli-
cadas a trechos distintos da rodovia.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº 228, de 2004, na forma do se-
guinte

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº  – CE

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228 
(SUBSTITUTIVO), DE 2004

Altera a Lei nº 10.292, de 27 de setem-
bro de 2001, que “denomina ‘Rodovia Gover-
nador Mário Covas’ a BR-101”, para atribuir 
novas denominações a trechos da rodovia 
situados no Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 

2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Atribui à rodovia BR-101 as denomina-
ções que especifica.

Art. 1º A rodovia BR-101 fica denominada 
‘Rodovia Governador Mário Covas’, excetuado 
o trecho situado no Estado de Sergipe, que 
passa a ter as seguintes denominações:

I – ‘Rodovia Ensaísta Sílvio Romero’, no 
subtrecho compreendido entre Propriá (divisa 
com o Estado de Alagoas) e Japaratuba;

II – ‘Rodovia Filósofo Tobias Barreto’, no 
subtrecho compreendido entre Japaratuba e 
Aracaju;

III – ‘Rodovia Escritor Gilberto Amado’, 
no subtrecho compreendido entre Aracaju e 
Estância;

IV – ‘Rodovia Escritor Manoel Bonfim’, 
no subtrecho compreendido entre Estância e 
Cristinápolis (divisa com o Estado da Bahia). 
(NR)

 ............................................................. ”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO)

TEXTO FIINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2004

Altera a Lei nº 10.292, de 27 de setem-
bro de 2001, que ‘denomina ‘Rodovia Gover-
nador Mário Covas’ a BR-101”, para atribuir 
novas denominações a trechos da rodovia 
situados no Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 

2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Atribui á rodovia BR-l0l as denomina-
ções que específica.

Art. 1º A rodovia BR-1Ol fica denominada 
‘Rodovia Governador Mário Covas’, excetuado 
o trecho situado no Estado de Sergipe, que 
passa a ter as seguintes denominações:

I – ‘Rodovia Ensaísta Sílvio
Romero’, no subtrecho compreendido 

entre Propriá (divisa com o Estado de Alago-
as) e Japaratuba;

II – ‘Rodovia Filósofo Tobias Barreto’, no 
subtrecho compreendido entre Japaratuba e 
Aracaju;

III – ‘Rodovia Escritor Gilberto Amado’, 
no subtrecho compreendido entre Aracaju e 
Estância;

IV – ‘Rodovia Escritor Manoel Bonfim’, 
no subtrecho compreendido entre Estância e 
Cristinápolis (divisa com o Estado da Bahia). 
(NR)

 ............................................................. ”

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

Sala da Comissão, 26 de abril de 2005. – Senador 
Hélio Costa, Presidente – Senadora Maria do Carmo 
Alves, Relatora

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:
....................................................................................

XI – trânsito e transporte;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 

para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

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

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

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 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 Defen-
soria 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Mensagem de veto

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999
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Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto 
da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios:

I – excetuadas as codificações, cada lei tratará 
de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu ob-
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido 
de forma tão especifica quanto o possibilite o conheci-
mento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado 
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 
destine a complementar lei considerada básica, vincu-
lando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................

Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, 
expressamente, as leis ou disposições legais revoga-
das. (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 26-4-2001
....................................................................................

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei 
Complementar nº 107, de 26-4-2001)
....................................................................................

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre a denominação de lo-
gradouros, obras serviços e monumentos 
públicos, e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.262, DE 12 DE JULHO DE 2001

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Integração Na-
cional, crédito suplementar no valor de 
R$50.000.000,00, para reforço de dotações 
constantes do orçamento vigente.

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

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de vias 
e estações terminais do Plano Nacional de 
Viação, e dá outras providências.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 280 DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO 

Relator: Senador Luiz Pontes

I – Relatório 

O projeto em pauta, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, atribui os nomes de Tobias Barreto, 
Sílvio Romero, Gilberto Amado e Manoel Bonfim a tre-
chos da rodovia BR 101 no Estado de Sergipe.

Em paralelo, determina que a rodovia, em sua 
extensão completa pelo Estado do Sergipe, seja de-
nominada “Rodovia da Cultura Sergipana”.

Conforme justifica o autor da proposição, “o 
objeto deste Projeto é destacar grandes personali-
dades da cultura brasileira, homenageando-os em 
sua terra natal, através da designação da principal 
rodovia federal que liga as regiões Sul e Sudeste 
ao Nordeste brasileiro, passando por todo o Estado 
do Sergipe”.

Tobias Barreto nasceu na vila de Campos, 
em 1839, e faleceu no Recife em 1889. Foi poeta, 
orador e deputado provincial. Consagrou-se, entre-
tanto, como filósofo, o que o levou a ser escolhido 
patrono da cadeira nº 38 da Academia brasileira 
de Letras.

Sílvio Romero nasceu em Lagarto, em 1851, e 
faleceu no Rio de Janeiro, em 1914. Foi crítico, ensaís-
ta, folclorista, polemista, professor e historiador. Mem-
bro efetivo da Academia Brasileira de Letras, exerceu 
os cargos de deputado provincial, deputado federal, 
promotor e juiz.

Gilberto Amado nasceu em Estância, em 1887, 
e faleceu no Rio de Janeiro, em 1969. Foi jornalista, 
político, diplomata, professor, poeta, ensaísta, cronis-
ta, romancista e memorialista. Eleito para a Academia 
Brasileira de Letras em 1963, ocupou os cargos de 
deputado federal e senador. Diplomata desde 1934, 
participou da fundação da Organização das Nações 
Unidas e é autor de importantes estudos de direito 
internacional.

Manoel Bonfim nasceu em Aracaju, em 1868, e 
faleceu no Rio de Janeiro, em 1932. Ensaísta, médico 
e professor, foi autor, em parceria com Olavo Bilac, de 
livros didáticos voltados para o curso primário.

O projeto foi distribuído exclusivamente à Comis-
são de Educação (CE), para decisão terminativa, não 
tendo sido oferecidas emendas.
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II – Análise 

A proposição observa os preceitos de constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade, além de 
estar redigida em boa técnica legislativa.

A Lei nº 6.682, de 1979, assim dispõe sobre a 
denominação de vias e estações terminais do Plano 
Nacional de Viação:

Art. 1º As estações terminais, obras-de-arte ou 
trechos de via do sistema nacional de transporte terão 
a denominação das localidades em que se encontrem, 
cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura es-
tabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste 
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o ór-
gão administrativo competente.

Art. 2º Mediante lei especial, e observada a regra 
estabelecida no artigo anterior, uma estação terminal, 
obra-de-arte ou trecho de via poderá ter, supletivamen-
te, a designação de um fato histórico ou de nome de 
pessoa falecida que haja prestado relevante serviço 
à Nação ou à Humanidade.

Os homenageados são figuras ilustres, que en-
grandeceram a cultura nacional. Seus nomes atendem, 
portanto, aos requisitos legais.

Entretanto, a sobreposição da denominação “Ro-
dovia da Cultura Sergipana” ao conjunto dos trechos 
ora denominados não é legalmente prevista, além de 
não se enquadrar nas hipóteses de “fato histórico” ou 
de ‘‘nome de pessoa falecida”.

III – Voto 

Ante o exposto, voto pela aprovação do PLS nº 
181, de 2004, nos termos do seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228  
(SUBSTITUTIVO), DE 2004 

Denomina trechos da BR 101, no Es-
tado de Sergipe, com os nomes de “Rodo-
via Escritor Manoel Bonfim”, “Rodovia Es-
critor Gilberto Amado”, “Rodovia Filósofo 
Tobias Barreto” e “Rodovia Ensaísta Sílvio 
Romero”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A BR-1 101, no Estado de Sergipe, pas-
sa a ser dividida em quatro trechos, com as seguintes 
denominações:

I – trecho que atravessa os Municípios 
de Cristinápolis, Umbaúba e Santa Luzia do 
Itanhy, “Rodovia Escritor Manoel Bonfim”;

II – trecho que atravessa os Municípios 
de Estância, Iporanga d’Ajuda e São Cristóvão, 
“Rodovia Escritor Gilberto Amado”;

III – trecho que atravessa os Municípios 
de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Laran-
jeiras, Maruim, Rosário do Catete e Carmópo-
lis, “Rodovia Filósofo Tobias Barreto”; e

IV – trecho que atravessa os Municípios 
de Jarapatuba, Capela, São Francisco, Cedro 
de São João e Propriá. “Rodovia Ensaísta Sil-
vio Romero”.

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

Of. NºCE/059/2005.

Brasília, 5 de maio de 2005 

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos-
sa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno 
suplementar, na reunião realizada em 3 de maio p.p, 
substitutivo, de autoria de Sua Excelência a Senhora 
Senadora Maria do Carmo Alves ao Projeto de Lei do 
Senado nº 228 de 2004, de Sua Excelência o Senhor 
Senador Antônio Carlos Valadares que, “Denomina a 
BR 101, no Estado de Sergipe, de “Rodovia da Cultura 
Sergipana”, identificando os respectivos trechos com 
os nomes de “Rodovia Escritor Manoel Bonfim”; “Rodo-
via Escritor Gilberto Amado”; “Rodovia Filósofo Tobias 
Barreto” e “Rodovia Ensaísta Silvio Romero”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa Presi-
dente da Comissão de Educação
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PARECER N° 475, DE 2005 

Da Comissão de educação, sobre o  
Projeto de Lei do Senado n° 16, de 2005, de 
iniciativa da comissão de Direitos Humanos 
e legislação participativa, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Vale do Rio Doce, em Governador 
Valadares, Estado Minas Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

 
I – Relatório 

Chega à Comissão de Educação, oriundo da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 16, 
de 2005, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Vale do Rio Doce, UFVD, 
com sede no Município de Governador Valadares, 
em Minas Gerais.

Naquela Comissão, além do Parecer favorável ao 
pleito da Associação Comunitária de Chonin de Cima, 
dada pelo Senador Ney Suassuna, oito Senadores en-
dossaram o pedido.

Na forma do Parecer, o PLS prevê, em seu art. 
2°, que a UFVD ofereça cursos de educação superior 
e desenvolva pesquisas nas diversas áreas de conhe-
cimento, faça atividades de extensão, podendo, para 
tanto, celebrar convênios com os governos estadual 
e municipais.

O art. 3° estabelece que os Estatutos da UFVD 
definirão a estrutura e normas de funcionamento dentro 
das quais se garantirá a indissociabilidade da pesqui-
sa, ensino e extensão.

 
II – Análise 

A Constituição Federal de 1988, em sua Alínea 
e, inciso II, §1°, do art. 61, estabelece que são de 
iniciativa privativa do Presidente da República entre 
outras leis, a que cria e extingui órgãos da adminis-
tração pública.

Entretanto, segundo o Parecer do eminente Se-
nador Josaphat Marinho, procede à perfeição a qual-
quer Casa Legislativa um ato autorizativo, como forma 
de ela se pronunciar e se adiantar ao Poder Executivo 
quanto à legitimidade e oportunidade da criação de 
instituição que é demandada por setores da sociedade 
que os parlamentares representam, isso e o que faz o 
PLS nº 16, de 2005.

A educação superior é direito de todos e dever 
do Estado, mormente da União, que, atualmente, a 
oferece por meio de universidades e outras institui-
ções. Ora, o fato de canalizar aos Poderes Legisla-
tivo e Executivo as demandas do Vale do Rio Doce, 
polarizadas pela cidade de Governador Valadares, é 
perfeitamente meritório, uma vez que os estudantes 
de dezenas de municípios mineiros daquela região, 
ao contrário das outras, não contam com uma uni-
versidade federal.

Conhecedores das conseqüências funestas 
que traz a falta de oportunidades educacionais 
para seus jovens, bem como das potencialidades 
da região, somos inteiramente a favor que o go-
verno federal, em sua cruzada de ampliar a ofer-
ta de cursos superiores gratuitos e de qualidade, 
priorize o Vale do Rio Doce como alvo da abertu-
ra de mais uma universidade, entre outras tantas 
necessárias para desenvolver a ciência e interio-
rizar o conhecimento e as modernas tecnologias 
em todo o País.

O fato de se preverem convênios com o governo 
estadual e com os dos municípios da Região fortalece 
e toma mais viável a presença educacional da União 
em Governador Valadares e nos Municípios vizinhos.

 
III – Voto 

Pelo exposto, nosso voto é favorável ao Projeto 
de Lei do Senado n° 16, de 2005, na forma como foi 
apresentado pela Comissão de Direitos Humanos e 
Participativa Legislativa.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2005. – Flávio 
Arns, Presidente eventual no exercício da presidência 
– Hélio Costa, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÂO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
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 Republica e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

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

II – disponham sobre:
....................................................................................

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada Dela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001
....................................................................................

PARECER N° 476 , DE 2005 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 96, de 2001 (n° 2.646/2000, na Casa 
de origem), que altera a redação do § 1° do 
art. 285 da Lei n° 9.563, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Transito 
Brasileiro(Permite ao condutor ou proprie-
tário de veículos coletivos interpor recurso 
com efeito suspensivo de multa aplicada 
por aparelho eletrônico).

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

De autoria do Deputado Pedro Celso, o PLC n° 96, 
de 2001, foi apresentado com o objetivo de reparar uma 
injustiça que, segundo o autor, freqüentemente atinge 
os Condutores de veículos de transporte coletivo.

Submetidos a longas jornadas de trabalho e às 
adversas condições do trânsito, esses trabalhadores 
têm sido regularmente responsabilizados, por seus 
empregadores, pelas multas aplicadas em decorrência 
das infrações que cometem.

Alega, contudo, o autor da proposição que, em 
muitos casos, a facilidade com que os proprietários de 
veículos de transporte coletivo de passageiros transfe-
rem para os condutores os custos pertinentes às multas 
tem ensejado inaceitáveis prejuízos para os rodoviários. 
Podendo interpor recurso contra as penalidades con-
sideradas injustas, os proprietários dos veículos têm 
deixado de fazê-lo, preferindo onerar diretamente os 
motoristas com pesados descontos em seus salários. 
Os condutores, assim, têm sido instados a pagar todas 
as multas, inclusive aquelas injustamente aplicadas, 
sem a oportunidade do recurso.

Ainda segundo o autor, a cobrança de multas 
derivadas de leitura eletrônica da velocidade constitui 
uma das situações em que ocorrem erros freqüentes. 
Aparelhos flagrantemente desregulados estariam ge-
rando leituras Equivocadas e multas indevidas. Ainda 
assim, ante a inércia dos proprietários dos veículos, 
os motoristas se vêem obrigados a arcar com os pre-
juízos.

O projeto em causa tem, assim, o propósito de 
coibir essa injustiça assegurando que, nesses casos, 
o recurso previsto no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) tenha efeito suspensivo. Para tanto, a proposi-
ção altera o § 1° do art. 285 da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (CTB), acrescendo à norma vigen-
te (“o recurso não terá efeito suspensivo”) a seguinte 
expressão: “exceto quando interposto por condutor ou 
proprietário de veículo de transporte coletivo de passa-
geiros autuado por aparelho eletrônico com flagrante 
possibilidade de imprecisão ou erro”.

Apresentado na Câmara dos Deputados em 22 
de março de 2000, o projeto foi examinado pelas Co-
missões de Viação e Transportes; e de Constituição 
e Justiça e de Redação. Em ambas foi alterado, sem 
prejuízo do propósito original.

Trazido à consideração do Senado no último dia 
8 de outubro, o PLC n° 96, de 2001, foi distribuído com 
exclusividade à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

II – Análise

A proposição merece análise sob os aspectos de 
constitucionalidade e de mérito.

No tocante à constitucionalidade, o texto encon-
tra abrigo no art. 22, Xl, da Constituição Federal, que 
reserva à competência privativa da União a legislação 
sobre “trânsito e transporte”. Não havendo, de outra 
parte, impedimento constitucional para que a altera-
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ção proposta decorra de iniciativa parlamentar, resta 
examinar-se o mérito da proposição.

Trata-se, sem margem de dúvida, de idéia fundada 
em princípio de justiça social. De fato, é indefensável 
que a lei ampare, ainda que involuntariamente, a inér-
cia dos mais fortes em prejuízo dos que menos podem. 
Entretanto, em que pese o bom propósito do autor e 
dos relatores que examinaram a proposição, o texto 
resultante parece não guardas a melhor consonância 
com os argumentos que o motivaram.

Ao exigir, por exemplo, que o efeito suspen-
sivo decorra da autuação “por aparelho eletrônico 
com flagrante possibilidade de imprecisão ou erro”, 
a lei proposta incorre, ela própria, em tal grau de 
imprecisão que tende a tornar-se inaplicável. Afi-
nal, o que seria uma “flagrante possibilidade de im-
precisão ou erro”? Configurada uma situação que 
ostente tão claramente o descabimento da multa 
já não teria o próprio órgão de trânsito tomado as 
providências necessárias para sanar o problema? 
Ainda que admitida a pertinência da exceção pro-
posta, seria ela suficiente para reparar a injusti-
ça que se alega praticada contra os rodoviários? 
As multas que resultam de outros procedimentos 
continuariam a ser imputadas aos motoristas sem 
questionamento?

Cumpre ainda lembrar que problemas asseme-
lhados aos que justificaram a proposição devem igual-
mente ofender os motoristas de frotas que operam o 
transporte de cargas. Nenhuma medida de proteção 
se estenderia a esses profissionais?

Diante de tais indagações, e em reconhecimen-
to dos justos propósitos da iniciativa, talvez conviesse 
optar por emenda substitutiva. Assim, em vez de ofe-
recer-se aos rodoviários o efeito suspensivo em condi-
ções tão restritas que podem torná-lo ineficaz, poder-
se-ia, com melhor proveito, estender aos condutores 
de veículos integrantes de frotas constituídas para o 
transporte de passageiros ou de cargas o direito de 
interpor recurso na mesma medida do que já assiste 
aos proprietários de veículos.

Embora sem efeito suspensivo, como impõe a 
regra geral do CTB, os condutores passariam a dis-
por assim de prerrogativa capaz de assegurar-lhes a 
devida proteção não apenas naquelas situações es-
pecíficas de que trata a lei proposta, mas em todos 
os casos em que vislumbrassem impropriedade na 
aplicação de multa.

Cumpre, por fim, lembrar que, sob certas con-
dições, o efeito suspensivo almejado já se encontra 
assegurado no texto vigente do CTB. Nos termos do 
art. 285, § 3°, se o recurso não for julgado dentro do 
prazo previsto de trinta dias, “a autoridade que impões 
a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, 
poderá conceder-lhe efeito suspensivo”. Assim, estan-
do autorizado a recorrer, o condutor poderá valer-se 
da prerrogativa de postular o efeito suspensivo nos 
termos da norma vigente.

 
III – Voto 

Ante o exposto, voto pela Aprovação do PLC n° 

96, de 2001, nos termos do Substitutivo oferecido pelo 
Senador Sibá Machado.

 
EMENDA N° 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 96, DE 2001 

Acrescenta § 6° ao art. 282 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a interposição de recursos por 
iniciativa dos infratores que específica.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O art. 282 da Lei n° 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 6°:

“Art. 282 ................................................
 ..............................................................
§ 6° Havendo entre ambos vínculo tra-

balhista, o proprietário do veículo, recebida a 
notificação de penalidade de multa, deverá 
cientificar formalmente o condutor responsá-
vel pela infração, bem como apresentá-lo na 
forma do § 7° do art. 257, pelo menos vinte 
dias antes do vencimento do prazo recursal, 
sob pena de, não o fazendo, deixar de poder 
transferirlhe os ônus correspondentes ao res-
pectivo pagamento.” (NR)

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

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Edson Lobão, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XI – trânsito e transporte;
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto 

          Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro.

Vide texto compilado
....................................................................................

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, 
por remessa postal ou por qualquer outro meio tec-
nológico hábil, que assegure a ciência da imposição 
da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização 
do endereço do proprietário do veículo será conside-
rada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomá-
ticas, de repartições consulares de carreira e de re-
presentações de organismos internacionais e de seus 
integrantes será remetida ao Ministério das Relações 
Exteriores para as providências cabíveis e cobrança 
dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for impos-
ta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do 
art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário 
do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do 
término do prazo para apresentação de recurso pelo 
responsável pela infração, que não será inferior a trinta 
dias contados da data da notificação da penalidade. 
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998).

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data 
estabelecida no parágrafo anterior será a data para o 
recolhimento de seu valor. (Incluído Pela Lei nº 9.602, 
de 1998).
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

De autoria do Deputado Pedro Celso, o PLC nº 96, 
de 2001, foi apresentado com o objetivo de reparar uma 
injustiça que, segundo o autor, freqüentemente atinge 
os condutores de veículos de transporte coletivo.

Submetidos a longas jornadas de trabalho e às 
adversas condições do trânsito, esses trabalhadores 
têm sido regularmente responsabilizados, por seus 
empregadores, pelas multas aplicadas em decorrência 
das infrações que cometem.

Alega, contudo, o autor da proposição que, em 
muitos casos, a facilidade com que os proprietários de 
veículos de transporte coletivo de passageiros transfe-
rem para os condutores os custos pertinentes às multas 
tem ensejado inaceitáveis prejuízos para os rodoviários. 
Podendo interpor recurso contra as penalidades con-
sideradas injustas, os proprietários dos veículos têm 
deixado de fazê-lo, preferindo onerar diretamente os 
motoristas com pesados descontos em seus salários. 
Os condutores, assim, têm sido instados a pagar todas 
as multas, inclusive aquelas injustamente aplicadas, 
sem a oportunidade do recurso.

Ainda segundo o autor, a cobrança de multas 
derivadas de leitura eletrônica da velocidade constitui 
uma das situações em que ocorrem erros freqüentes. 
Aparelhos flagrantemente desregulados estariam ge-
rando leituras equivocadas e multas indevidas. Ainda 
assim, ante a inércia dos proprietários dos veículos, 
os motoristas se vêem obrigados a arcar com os pre-
juízos.

O projeto em causa tem, assim, o propósito de 
coibir essa injustiça assegurando que, nesses casos, 
o recurso previsto no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) tenha efeito suspensivo. Para tanto, a proposi-
ção altera o § 1º do art. 285 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (CTB), acrescendo à norma vigen-
te (“o recurso não terá efeito suspensivo”) a seguinte 
expressão: “exceto quando interposto por condutor ou 
proprietário de veículo de transporte coletivo de passa-
geiros autuado por aparelho eletrônico com flagrante 
possibilidade de imprecisão ou erro”.

Apresentado na Câmara dos Deputados em 22 
de março de 2000, o projeto foi examinado pelas Co-
missões de Viação e Transportes; e de Constituição 
e Justiça e de Redação. Em ambas foi alterado, sem 
prejuízo do propósito original.

Trazido à consideração do Senado no último dia 
8 de outubro, o PLC nº 96, de 2001, foi distribuído com 
exclusividade à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL226     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 14769 

II – Análise

A proposição merece análise sob os aspectos de 
constitucionalidade e de mérito.

No tocante à constitucionalidade, o texto encon-
tra abrigo no art. 22, XI, da Constituição Federal, que 
reserva à competência privativa da União a legislação 
sobre “trânsito e transporte”. Não havendo, de outra 
parte, impedimento constitucional para que a altera-
ção proposta decorra de iniciativa parlamentar, resta 
examinar-se o mérito da proposição.

Trata-se, sem margem de dúvida, de idéia fundada 
em princípio de justiça social. De fato, é indefensável 
que a lei ampare, ainda que involuntariamente, a inér-
cia dos mais fortes em prejuízo dos que menos podem. 
Entretanto, em que pese o bom propósito do autor e 
dos relatores que examinaram a proposição, o texto 
resultante parece não guardar a melhor consonância 
com os argumentos que o motivaram.

Ao exigir, por exemplo, que o efeito suspensivo 
decorra da autuação “por aparelho eletrônico com fla-
grante possibilidade de imprecisão ou erro”, a lei pro-
posta incorre, ela própria, em tal grau de imprecisão 
que tende a tornar-se inaplicável. Afinal, o que seria 
uma “flagrante possibilidade de imprecisão ou erro”? 
Configurada uma situação que ostente tão claramente 
o descabimento da multa já não teria o próprio órgão 
de trânsito tomado as providências necessárias para 
sanar o problema? Ainda que admitida a pertinência 
da exceção proposta, seria ela suficiente para reparar 
a injustiça que se alega praticada contra os rodoviá-
rios? As multas que resultam de outros procedimen-
tos continuariam a ser imputadas aos motoristas sem 
questionamento?

Cumpre ainda lembrar que problemas asseme-
lhados aos que justificaram a proposição devem igual-
mente ofender os motoristas de frotas que operam o 
transporte de cargas. Nenhuma medida de proteção 
se estenderia a esses profissionais?

Diante de tais indagações, e em reconhecimen-
to dos justos propósitos da iniciativa, talvez conviesse 
optar por emenda substitutiva. Assim, em vez de ofe-
recer-se aos rodoviários o efeito suspensivo em condi-
ções tão restritas que podem torná-lo ineficaz, poder-
se-ia, com melhor proveito, estender aos condutores 
de veículos integrantes de frotas constituídas para o 
transporte de passageiros ou de cargas o direito de 
interpor recurso na mesma medida do que já assiste 
aos proprietários de veículos.

Embora sem efeito suspensivo, como impõe a 
regra geral do CTB, os condutores passariam a dis-

por assim de prerrogativa capaz de assegurar-lhes a 
devida proteção não apenas naquelas situações es-
pecíficas de que trata a lei proposta, mas em todos 
os casos em que vislumbrassem impropriedade na 
aplicação de multa.

Cumpre, por fim, lembrar que, sob certas con-
dições, o efeito suspensivo almejado já se encontra 
assegurado no texto vigente do CTB. Nos termos do 
art. 285, § 3º, se o recurso não for julgado dentro do 
prazo previsto de trinta dias, “a autoridade que impôs a 
penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, 
poderá conceder-lhe efeito suspensivo”. Assim, estan-
do autorizado a recorrer, o condutor poderá valer-se 
da prerrogativa de postular o efeito suspensivo nos 
termos da norma vigente.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela Aprovação do PLC nº 

96, de 2001, nos termos do seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96  
(SUBSTITUTIVO), DE 2001

Acrescenta § 4º ao art. 285 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1977, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 285 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 4º:

“Art. 285  ...............................................
 ..............................................................
§ 4º No caso de frotas constituídas para 

o transporte de passageiros ou de cargas, 
poderão interpor recurso os condutores res-
ponsabilizados pelas infrações, os quais, para 
tanto, serão notificados em tempo hábil pelos 
proprietários dos veículos que, não o fazendo, 
arcarão com o respectivo pagamento.” (NR)

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

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005.
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VOTO EM SEPARADO  
(Do Senador Sibá Machado) 

(Acolhido pelo Relator)

Perante a Comissão de Constituição,  
Justiça e Cidadania.

De autoria do Deputado Pedro Celso e aprovado 
naquela Casa legislativa em outubro de 2001, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) nº 96, de 2001, altera o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com a finalidade 
de assegurar efeito suspensivo, como exceção à regra 
geral, aos recursos interpostos “por condutor ou pro-
prietário de veículo de transporte coletivo de passa-
geiros autuado por aparelho eletrônico com flagrante 
possibilidade de imprecisão ou erro.”

Justifica a proposição a circunstância de que 
os proprietários de frotas de veículos de transporte 
coletivo, ao receberem as notificações de infrações, 
costumam pagá-las sem cogitar de interpor recurso 
porque procedem ao imediato desconto, nos salários 
dos motoristas, dos valores despendidos. Esses pro-
fissionais seriam assim prejudicados porque, sem que 
tenham tido a oportunidade de recorrer nos casos que 
julgassem cabíveis, são invariavelmente instados a 
pagar as multas aplicadas, justas ou não.

Já no Senado Federal, a matéria foi distribuída 
a esta Comissão, onde mereceu parecer do Senador 
Jefferson Péres. Ao examinar a proposição, o Relator 
não lhe fez qualquer reparo no tocante à constituciona-
lidade. No mérito, contudo, ao considerar que, a des-
peito do “bom propósito do autor e dos relatores que 
examinaram a proposição, o texto resultante parece 
não guardar a melhor consonância com os argumentos 
que o motivaram”, Sua Excelência vislumbrou a neces-
sidade de alterá-la para torná-la mais eficaz.

Nesse sentido, o Relator argumenta, com toda 
razão, que:

1. limitada a proposição a “aparelho ele-
trônico com flagrante possibilidade de impre-
cisão ou erro”, as multas resultantes de outros 
procedimentos continuariam a ser imputadas 
aos motoristas sem assegurar-lhes a possibi-
lidade de questionamento;

2. os mesmos argumentos que sustentam 
a devida proteção aos condutores de veículos 
de transporte de passageiros deveriam ser es-
tendidos aos motoristas de frotas que operam 
o transporte de cargas;

3. o mero efeito suspensivo consignado 
no projeto não asseguraria aos condutores o 
direito de recorrer, vez que, sendo a notificação 
da infração dirigida aos proprietários, como 
dispõe o CTB, continuaria cabendo a eles o 
julgamento da oportunidade do recurso.

Desse modo, propõe o Relator um texto substi-
tutivo ao PLC nº 96, de 2001, para acrescer parágrafo 
ao art. 285 do CTB, nos seguintes termos:

§ 4º No caso de frotas constituídas para o trans-
porte de passageiros ou de cargas, poderão interpor 
recurso os condutores responsabilizados pelas infra-
ções, os quais, para tanto, serão notificados em tem-
po hábil pelos proprietários dos veículos que, não o 
fazendo, arcarão com o respectivo pagamento.

Sem discordar da proposição do Relator, mas 
tão-somente com o ânimo de aprimorá-la, parece-nos 
mais adequado promover a alteração sugerida por 
meio do acréscimo de parágrafo não ao art. 285, que 
se aplica ao prazo de julgamento e ao efeito suspensi-
vo, mas ao art. 282, que, nos §§ 3º, 4º e 5º, trata mais 
diretamente da aplicação da penalidade de multa, da 
responsabilidade do proprietário pelo seu pagamento 
e dos prazos para a interposição de recurso.

De outra parte, entendemos necessário o alar-
gamento das justas preocupações do Relator no sen-
tido de que não somente os motoristas de veículos de 
transporte de passageiros, como queria a proposição 
original, e os condutores de veículos utilizados no trans-
porte de carga, acrescidos por Sua Excelência, mas 
todos os que dirigem veículos sob vínculo empregatí-
cio tenham legalmente assegurada a oportunidade de 
apresentar recurso contra penalidades de multa que 
julguem impostas indevidamente e que, pagas pelos 
proprietários dos veículos, possam recair regressiva-
mente contra eles, na forma de descontos salariais.

Assim, com fundamento nas mesmas razões 
que ensejaram o voto do Relator, manifestamo-nos 
pela aprovação do PLC nº 96, de 2001, nos termos 
do substitutivo seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96 
 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Acrescenta § 6º ao art. 282 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a interposição de recursos por 
iniciativa dos infratores que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 282 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 6º:

“Art. 282.  ..............................................
 ..............................................................
§ 6º Havendo entre ambos vínculo tra-

balhista, o proprietário do veículo, recebida a 
notificação de penalidade de multa, deverá 
cientificar formalmente o condutor responsá-
vel pela infração, bem como apresentá-lo na 
forma do § 7º do art. 257, pelo menos vinte 
dias antes do vencimento do prazo recursal, 
sob pena de, não o fazendo, deixar de poder 
transferir-lhe os ônus correspondentes ao res-
pectivo pagamento. (NR)”
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005. – Sena-
dor Sibá Machado.

PARECER Nº 477, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 526, de 2003, de autoria do Sena-
dor Marcelo Crivella, que altera os arts. 136, 
137, 138, 139, 141 e 143 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para substituir a expressão 
“seqüestro” por “arresto”, com os devidos 
ajustes redacionais.

Relator: Senador Pedro Simon
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2003, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella, pretende alterar 
a redação de alguns artigos do Código de Processo 
Penal (CPP), com a finalidade de sanar imperfeições 
terminológicas existentes no Capítulo VI do Título VI 
do Livro I daquele diploma normativo.

Pela proposta, as menções ao termo seqüestro, 
contidas nos arts. 136, 138, 139, 141 e 143, do CPP, 
serão substituídas pelo termo arresto. Além disso, tam-
bém serão substituídos, no art. 13 do mesmo Código, 
os termos seqüestrado por arrestado, e móveis por 
imóveis, este na parte final do citado artigo.

Justifica-se a proposição pelo argumento, den-
tre outros, de que tais falhas já foram percebidas pela 
unanimidade da doutrina especializada, e que a norma 
legal não deve permanecer incorreta.

Após publicação e distribuição em avulsos, o PLS 
nº 526, de 2003 foi remetido a esta Comissão para 
apreciação em caráter terminativo.

Não foram oferecidas emendas.

II – Análise

O PLS em exame está em plena consonância 
com a Constituição Federal. No aspecto formal, foi 
apresentado por quem tem iniciativa para tanto (CF, 
art. 61), ao tempo em que trata de matéria de com-
petência legislativa da União: direito processual penal 
(CF, art. 22, I).

Sob a ótica material, a proposição não fere qual-
quer regra ou principio constitucional. Ao contrário, ao 
pretender maior clareza do texto legal, concretiza os 
princípios da publicidade e do devido processo legal.

No que tange à juridicidade e à regimentalidade, 
merece menção o fato de ter sido escolhido o instru-
mento normativo apropriado (lei ordinária) e de ter sido 

atendido, ao longo de sua tramitação, o rito previsto 
no regimento desta Casa.

Acrescente-se, por fim, que a proposição está 
vazada em adequada técnica legislativa.

No mérito, é de reconhecer o valor do PLS nº 

526, de 2003, que deve ser convertido em lei. Como 
já referido, a proposição visa a corrigir falhas termi-
nológicas da lei processual penal, especificamente a 
errônea utilização do termo seqüestro para designar 
o que a unânime doutrina considera arresto.

O CPP denomina seqüestro tanto a apreensão 
dos bens que o acusado adquiriu com o produto de 
seu crime, quanto a retenção de tantos bens quanto 
sejam suficientes para garantir a reparação dos danos 
causados pelo delito. Se, no primeiro caso, foi bem o 
legislador, e deu-lhe a designação correta, equivocou-
se ao utilizar o mesmo termo para nomear o segundo 
instituto.

Para este último, dever-se-ia utilizar a expressão 
arresto, que significa, tecnicamente, a apreensão de 
bens do devedor para garantir o pagamento da dívi-
da. É com esse nome que o Código de Processo Civil 
o acolhe, bem como a unanimidade dos estudiosos 
do tema.

A proposição modifica, assim, os arts. 136, 138, 
139, 141 e 143 do CPP, que são os que mencionam 
o termo seqüestro, mas tratam, em realidade, do ar-
resto.

Outra alteração a que se propõe o PLS em exa-
me, é substituir, no art. 137 do CPP, os termos seqües-
trado por arrestado e móveis por imóveis. A parte final 
desse artigo se refere erroneamente a “hipoteca legal 
dos móveis”, mas é sabido que a hipoteca só alcança, 
em princípio, bens imóveis.

A interpretação corretiva desses dispositivos já é 
feita pela jurisprudência e doutrina, mas é importante 
que a legislação seja revista tendo em conta os prin-
cípios da legalidade e segurança jurídica que regem 
o estado democrático de direito.

Ao fazer os reparos assinalados, a presente pro-
posição transformada em lei, contribuirá para o aper-
feiçoamento da legislação processual penal, tornando 
mais clara sua interpretação e possibilitando uma apli-
cação mais harmônica dos termos jurídicos.

Ressalte-se, por fim, que toda tentativa de tomar 
a linguagem legal mais clara e objetiva reforça também 
os valores da publicidade e do devido processo legal, 
consagrados na Constituição Federal de 1988.

III – Voto

Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2003.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-

toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;
....................................................................................

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.

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

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 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 Defen-
soria 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora-
do nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleito-
res de cada um deles.

 
DECRETO-LEI Nº 3.689,  

DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

....................................................................................
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
I – fornecer às autoridades judiciárias as infor-

mações necessárias à instrução e julgamento dos 
processos;

II – realizar as diligências requisitadas pelo juiz 
ou pelo Ministério Público;

III – cumprir os mandados de prisão expedidos 
pelas autoridades judiciárias;

IV – representar acerca da prisão preventiva.
....................................................................................

 
Ofício nº 45/05 – PRESIDÊNCIA/CCJ

 
Brasília, 26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em 
6 de abril de 2005, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 526, de 2003, que “Altera os artigos 136, 
137, 138, 139, 141 e 143 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para 
substituir a expressão ‘seqüestro’ por ‘arresto’, com os 
devidos ajustes redacionais”, de autoria do Senador 
Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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PARECER Nº 478, DE 2005 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2004, de 
autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe 
sobre a instituição de feriado nacional na 
data da morte de Zumbi dos Palmares.

Relatora: Senadora Fátima Cleide

 
I – Relatório 

O Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2004, de 
autoria do Senador Paulo Paim, declara feriado nacio-
nal o dia 20 de novembro, data em que é celebrado o 
aniversário de morte de Zumbi dos Palmares.

Em exame na Comissão de Educação do Se-
nado Federal, para decisão terminativa, o projeto não 
recebeu emendas.

 
II – Análise 

Expoente máximo da consciência negra, Zum-
bi é reverenciado como símbolo da luta em favor da 
igualdade racial no País. Líder de inúmeras batalhas 
de resistência contra a investida do dominador portu-
guês, Zumbi fez de Palmares um ícone de liberdade 
e de respeito aos direitos humanos, abrigando desfa-
vorecidos de toda sorte.

Morto em combate, Zumbi, tal como Tiraden-
tes, teve a cabeça decepada e exposta à exibição 
pública, no dia 20 de novembro de 1695. A data, re-
memorada entre nós como o “Dia Nacional da Cons-
ciência Negra”, resgata a pertinência e o imperativo 
da reverência devida a um dos grandes nomes de 
nossa História. Essa importância já foi reconhecida 
por ocasião da inscrição de seu nome no Livro dos 
Heróis da Pátria, no Panteão da Liberdade e da De-
mocracia, em Brasília, ao lado do próprio Tiradentes 
e de D. Pedro I.

Figura emblemática da luta dos negros cm favor 
do reconhecimento de sua cidadania e da igualdade 
de direitos, Zumbi já foi objeto de homenagem se-
melhante em alguns municípios brasileiros, para os 
quais a data da morte do herói dos Palmares constitui 
feriado municipal.

Por outro lado, o intento de se transformar o 20 
de novembro em feriado nacional não é propriamente 
novo. De fato, proposições com o mesmo escopo já 
tramitaram pelo Congresso Nacional, de autoria tanto 
de senadores, como de deputados. Por diferentes ra-
zões – em particular as de natureza regimental -, essas 
iniciativas não prosperaram. No entanto, em todas as 
oportunidades pregressas, o mérito das proposições 
jamais foi questionado.

Vivemos um momento de empenho pela inten-
sificação dos valores e pelo reforço da cidadania. 
No tempo decorrido desde a apresentação do pri-
meiro projeto de lei sobre o assunto, as instituições 
amadureceram e o cidadão brasileiro, de modo ge-
ral, ampliou o seu grau de consciência crítica e de 
participação. Assim, o tema da discriminação racial 
passou a ocupar uni lugar de proeminência no de-
bate sobre direitos humanos e exclusão social. A 
instituição de um feriado nacional destinado a reve-
renciar a memória e, em particular, a luta de Zumbi 
contra os preconceitos de toda ordem parece-nos 
oportuno e muito adequado, especialmente nesse 
momento em que a juventude carece de exemplos 
e de referências históricas.

Importa salientar que a declaração de um feria-
do nacional, conforme prevê o projeto, não fere o or-
denamento jurídico brasileiro, e encontra amparo no 
inciso I do art. 1º da Lei nº 9.093, de 12 de setembro 
de 1995. Caso seja buscado o fundamento constitu-
cional para a iniciativa, ele está insculpido no § 2º do 
art. 215 da Carta Magna. O eventual questionamento 
sobre impactos de natureza econômica acarretados 
pela criação de mais um feriado certamente será 
menor ante o ganho proporcionado pelo reconheci-
mento e pela rememoração dessa página histórica, 
fundamental para o aperfeiçoamento da nossa cons-
ciência cidadã.

Nesse sentido, entendemos que a oportunidade 
do projeto está amplamente justificada.

 
III – Voto 

Pelo exposto, examinado o mérito, e por não ha-
ver óbices de natureza constitucional, jurídica ou de 
técnica legislativa, pronunciamo-nos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2004.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais.
....................................................................................

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas co-
memorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais.
....................................................................................

LEI Nº 9.093, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre feriados

O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º São feriados civis:
I – os declarados em lei federal;

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA,NOS TERMOS 
DO ART.250 DO  REGIMENTO INTERNO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Abstenho-me de votar ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 302, de 2004, sobre a instituição de feriado 
nacional na data de Zumbi dos Palmares.

É meritória a iniciativa do Senador Paulo Paim, 
reconhecendo na figura do grande líder quilombola, 
Zumbi dos Palmares, a luta histórica de milhões de 
negros e negras contra o racismo e a exclusão social 
decorrentes da escravidão.

Quero consignar o meu apoio à idéia original do 
autor, no entanto não concordo com a criação de mais 
um feriado nacional sem que se elimine outro feriado 
(dia ou tempo em que, por determinação civil ou reli-
giosa, se suspende o trabalho) ou se reclassificar um 
feriado nacional em data comemorativa.

Concluo que com a criação de outro feriado na-
cional, com certeza, trará como conseqüência prejuí-
zos ao comércio, ao ritmo de trabalho da produção e 
ao desenvolvimento nacional.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2005 – Se-
nador Gerson Camata.

Of. Nº CE/030/2005.

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 5 de abril p.p, 

pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 302 de 
2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Paulo Paim que, “Dispõe sobre a instituição de feriado 
nacional na data de Zumbi dos Palmares”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa Presi-
dente da Comissão de Educação.

PARECER Nº 479, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 331, de 2004, 
de autoria do Senador Gerson Camata, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal de São Mateus, por des-
membramento da Universidade Federal do 
Espírito Santo.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator ad hoc. Senador Augusto Botelho

I – Relatório

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 331, de 2004, de iniciativa do Se-
nador Gerson Camata, que intenta autorizar o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal de São Ma-
teus, por desmembramento da Universidade Federal 
do Espírito Santo.

Nos termos da proposição, a instituição deverá 
ministrar ensino superior, desenvolver a pesquisa nas 
diversas áreas do conhecimento e promover a extensão 
universitária, atividades conformadoras do princípio 
constitucional da indissociabilidade, a ser observado 
nas normas de funcionamento da entidade.

Na justificação do PLS nº 331, de 2004, o autor 
relembra que a região Norte do Espírito Santo, onde 
está inserido o município de São Mateus, conquanto 
apresente situação satisfatória na educação básica, 
apresenta expressivo déficit de vagas, na educação 
superior pública.

O ilustre proponente aduz, ainda, que os indica-
dores locais de acesso ao ensino superior, ao lado da 
demanda por profissionais capazes de contribuir para 
o desenvolvimento socioeconômico da região, corro-
boram a necessidade de interiorização do ensino su-
perior público federal no Estado.

Encaminhada a esta Comissão de Educação 
para decisão terminativa, a proposição não recebeu 
emendas.

II – Análise

A progressiva universalização do ensino médio e 
as crescentes exigências de escolarização emanadas 
do mercado de trabalho têm aumentado a procura de 
vagas no ensino superior.

A ampliação de vagas no ensino superior tem-se 
restringido, no entanto, à iniciativa privada, a inviabilizar 
o prosseguimento de estudos para parcela significativa 
dos concluintes da educação básica.
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No caso do Estado do Espírito Santo, a oferta 
de educação superior pública, além de irrisória frente 
à demanda presente, tem-se concentrado na Capital.

Com efeito, a interiorização do ensino superior 
público, pela via de criação de uma universidade nos 
moldes propostos, pode viabilizar o acesso de estu-
dantes, sobretudo dos mais carentes, da região de São 
Mateus à educação superior.

Além disso, conforme sugere o art. 43 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é de se vislum-
brar, a partir do funcionamento de tal universidade, a 
formação de profissionais em áreas de conhecimento 
afeta às necessidades locais, o estímulo à investiga-
ção científica e a pesquisa voltadas para a solução de 

problemas específicos da região, além da prestação 
de serviços especializados à comunidade.

Por tudo isso, a iniciativa mostra-se social e eco-
nomicamente relevante, a merecer acolhida de nossa 
parte.

No que respeita à conformação jurídica e cons-
titucional, a proposição não reclama reparos, apre-
sentando-se, quanto à técnica legislativa, adequada 
às normas da Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

III – Voto

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 331, de 2004.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento 

do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores pro-
fissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investi-
gação científica, visando o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive;

IV – promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem patri-
mônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiço-
amento cultural e profissional e possibilitar a corres-
pondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 
prestar serviços especializados à comunidade e esta-
belecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação 
da população, visando à difusão das conquistas e be-
nefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.

Of. Nº CE/047/2005.

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de 
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 

331, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Gerson Camata que, “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Universidade Federal de São Mateus, 
por desmembramento da Universidade Federal do 
Espírito Santo”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa Presi-
dente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

OF. nº 39/2005 – PRES/CAS

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2002 que “Altera 
a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que concede 
passe livre às pessoas portadoras de deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual, para es-
tender o benefício aos serviços de transporte aéreo”, 
de autoria do Senador Bernardo Cabral.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Presidente

Of. nº CE/040/2005.

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada 12 de abril p.p, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 
2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Paulo Octávio que, “Institui o Programa de Alfabetiza-
ção e Cidadania na Empresa – PACE.”

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação

Of nº CE/059/2005.

Brasília, 5 de maio de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em 
turno suplementar, na reunião realizada 3 de maio p.p, 
substitutivo, de autoria de Sua Excelência a Senhora 
Senadora Maria do Carmo Alves ao Projeto de Lei do 
Senado nº 228 de 2004, de Sua Excelência o Senhor 
Senador Antônio Carlos Valadares que, “Denomina a 
BR – 101, no Estado de Sergipe, de “Rodovia da Cul-
tura Sergipana”, identificando os respectivos trechos 
com os nomes de “Rodovia Escritor Manoel Bonfim”; 
“Rodovia Escritor Gilberto Amado”; “Rodovia Filósofo 
Tobias Barreto” e “Rodovia Ensaísta Sílvio Romero.”’

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.
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Of. Nº CE/30/2005.

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada 5 de abril p.p, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 302, de 
2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Paulo Paim que, “Dispõe sobre a instituição de feriado 
nacional na data de Zumbi dos Palmares.”

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of. Nº CE/047/2005

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de 
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 

331, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Gerson Camata que, “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Universidade Federal de São Mateus, 
por desmembramento da Universidade Federal do 
Espírito Santo.”

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Ofício nº 45/05-Presidência/CCJ

Brasília, 26 de abril de 2005 

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada 6 de 
abril de 2005, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do Se-
nado nº 526, de 2003, que “Altera os artigos 136, 137, 
138, 139, 141 e 143 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para 
substituir a expressão “seqüestro” por “arresto”, com 
os devidos ajustes redacionais”, de autoria do Sena-
dor Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 937, de 2004 e os Projetos de Lei do Senado nºs 
194, de 2002; 174, de 2003; e 228, de 2004, cujos pa-
receres foram lidos anteriormente, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 475, de 2005, 
da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 16, de 2005, de iniciativa da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Vale do Rio Doce, na cidade de Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 476, de 2005, 
da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, so-
bre o Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 2001 (nº 
2.646/2000, na Casa de origem), que altera a redação 
do § 1º do art. 285 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 
(permite ao condutor ou proprietário de veículos cole-
tivos interpor recurso com efeito suspensivo de multa 
aplicada por aparelho eletrônico).

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 526, de 2003; 302 e 331, de 2004, cujos parece-
res foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo 
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:
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PS-GSE nº 191/05

Brasília, 13 de maio de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.637 (PLS 236/03), de 
2003, do Senado Federal, o qual “Altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
cional de Viação, de modo a incluir, na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, 
o trecho que liga o Porto de Vitória (Cais de Capuaba) 
à BR – 262, no Estado do Espírito Santo.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O expediente que acaba de ser lido será juntado ao 
processado do Projeto de Lei do Senado nº 236, de 
2003.

O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2002, e do Proje-
to de Lei do Senado nº 81, de 2002, por regularem a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2005. – Sena-
dor Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos ter-
mos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2005

Requeiro nos termos do inciso I do art. 99 do Re-
gimento Interno que sobre o PLC-4-2005, que “dispõe 
sobre a política de controle da natalidade de cães e 
gatos e dá outras providências”, seja ouvida, também, a 
Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão 
constante do despacho inicial, para que se pronuncie 
sobre os aspectos financeiros da proposição.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2005. – Se-
nador Delcídio Amaral, Líder do Bloco de Apoio ao 
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
255, inciso II, alínea “c”, XII, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 518, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Re-
gimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Sena-
do nº 104, de 2005, de minha autoria, dispõe sobre a 
redução da jornada de trabalho, sem redução de sa-
lários, com o objetivo de promover o Pleno Emprego 
em curto prazo; e dá outras providências.

Justificação

Quando nos deparamos com a problemática do 
desemprego devemos oferecer os melhores e mais 
ágeis caminhos para solucioná-la, dentro desta ótica 
é que requeiro a retirada do PLS 104/2005 com fato de 
melhor adequá-lo a nossa realidade e posteriormente 
reapresentá-lo.

Somado a isto nos parece oportuno tal requeri-
mento visto que o PLS aguarda relatório e, portanto não 
terá prejuízo na tramitação do processo legislativo.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2005. – Sena-
dor Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
256, § 2º, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 519 DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 103, de 1999, e do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 461, de 2003, já tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 103, 
de 2003, por regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2005. – Sena-
dor Delcídio Amaral 

    241ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



14784 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 343, de 2003, de 
autoria do Senador Osmar Dias; do PLS nº 2, de 2004, 
de autoria do Senador Paulo Paim; do PLS nº 65, de 
2004 – Complementar, de iniciativa do Senador Maguito 
Vilela; e do PLS nº 146, de 2004, de lavra da Senado-
ra Lúcia Vânia, por versarem sobre a mesma matéria 
(atualização dos valores das faixas de referência do 
SIMPLES, de que trata a Lei nº 9.317/96).

Sala das Sessões, 16 de maio de 2005. – Sena-
dor Ramez Tebet

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem do 
Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao eminente Senador Marco 
Maciel.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nobre Senador Tião Viana, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna desta Casa para registrar 
importantes efemérides pernambucanas. A passagem 
desses eventos representa algo de significativo da his-
tória de meu Estado. 

Em cinco de abril de 1915 foi instalada a primei-
ra Congregação da Faculdade de Medicina do Reci-
fe, criada a partir da iniciativa de professores da Fa-
culdade de Farmácia, sendo o Dr. Octávio de Freitas 
um dos principais líderes. As aulas, na realidade, só 
começaram em 1920, após a realização do primeiro 
vestibular que selecionou, de 29 inscrições, 15 candi-
datos, muitos já diplomados em outros cursos como 
direito, farmácia e odontologia. Pagaram uma anuida-
de de 450 réis, em três parcelas iguais, e a primeira 
turma de médicos formou-se em 1925, na antiga Rua 
do Sebo, hoje Barão de São Borja.

Considera-se, no entanto, 1915 como o ano de 
fundação da Faculdade de Medicina e estamos, por-
tanto, comemorando em meu Estado os 90 anos da 
entidade que hoje constitui o Curso de Medicina do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 
de Pernambuco, que tem como princípio, segundo seu 
diretor, o Dr. José Thadeu Pinheiro, “formar profissio-
nais éticos, humanos e técnico-cientificamente bem 
qualificados, tendo se projetado na Região e no País 
como um dos mais importantes pólos de formação de 
médicos”. Atualmente o Centro tem 860 alunos, com 
entradas por semestre de 70 estudantes, em média.

A saga vivida pelos idealizadores e fundadores 
da instituição está bem relatada na obra do Dr. Octá-
vio de Freitas, História da Faculdade de Medicina 
do Recife, incluindo as tentativas infrutíferas ao lon-
go de muitos anos e em diversas oportunidades. Mas 
animava-os dois objetivos entrelaçados: a criação da 
Faculdade pelos motivos diretamente associados – o 
atendimento da demanda de profissionais especializa-
dos e cientificamente preparados – e o atendimento 
da exigência mínima para a criação de uma Universi-
dade: a existência de cursos de direito, engenharia e 
medicina em pleno funcionamento. Da trilogia faltava 
apenas o curso de medicina, o qual passou a ser es-
tratégico, além de necessário, para o desenvolvimento 
do ensino em Pernambuco.

A aula inaugural para a primeira turma de estu-
dantes de medicina, em 16 de julho de 1920, foi pro-
ferida pelo Dr. Octávio de Freitas – idealizador, líder, 
fundador e historiador da Faculdade. De seu magis-
tral discurso – magistral nos sentidos figurado e literal 
– destaco os seguintes trechos:

Porque, ficai bem certos, a Faculdade de Medi-
cina do Recife não teve nem terá por principal escopo 
formar a granel e em correrias, médicos, farmacêuticos, 
cirurgiões dentistas e parteiras. O que ela pretende, 
sobretudo, é ensinar teórica e praticamente a medicina 
e suas ciências e artes correlatas, procurando elevar 
cada vez mais o nível moral e intelectual dos nossos 
profissionais; criando os competentes, os eruditos, os 
especialistas; fazendo surgir e cultivando no mais alto 
grau um acurado amor pelo estudo, pelas ciências mé-
dicas, pela arte médica, pela profissão médica!

E mais adiante:
Os que aqui entrarem pobres, esperando encon-

trar no microscópio, no escalpelo, na retorta e nos di-
versos e variegados materiais de propedéia, de prótese 
e de síntese, ‘instrumentos propinadores’ de fartas e 
rápidas riquezas, como sucede com os ‘outros’ com o 
amanho do solo, o redemoinho das máquinas ou o es-
fuziar das transações, perderão, de certo, o seu tempo, 
o seu trabalho e as suas aspirações. A profissão médica 
foi, é e será sempre um sacerdócio e, conseguintemen-
te, deve revestir-se, sem cessar, de uma incomparável 
soma de abnegação e de desprendimento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, certamente 
associado à criação da Faculdade, outro fato signifi-
cativo relacionado com a medicina ocorreu em três de 
maio de 1925: a inauguração do Hospital Centenário 
do Recife, o atual Hospital dos Servidores do Estado 
de Pernambuco, pelo professor Fernando Simões Bar-
bosa. Essa outra entidade está, portanto, completando 
80 anos de frutífera existência.

Esses dois feitos projetam-se em nossos dias na-
quilo que é conhecido, nacional e internacionalmente, 
como o Pólo Médico do Recife, conjunto de instituições 
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voltadas para a prática das ciências da vida, embasado 
num corpo de cientistas e profissionais da saúde de 
grande capacidade, com o apoio de avançadas técni-
cas de ponta desenvolvidas ou administradas por es-
tabelecimentos de ensino ou instituições de tecnologia 
moderna e avançada. Um exemplo da excelência dos 
serviços consiste no fato de Pernambuco contar com 
mais aparelhos de tomografia computadorizada do que 
muitos dos países ditos desenvolvidos.

O Pólo Médico do Recife atualmente é considera-
do o primeiro de todo o Norte e Nordeste e, certamen-
te, um dos maiores e mais bem estruturado do País. É 
constituído por mais de 400 hospitais e clínicas, oferece 
mais de oito mil leitos e cerca de 110 mil empregos, 
muitos de alta especialização. Economicamente, o pólo 
médico equipara-se ao setor de turismo, com o qual 
contribui, juntamente com os pólos de informática e 
educacional, com o chamado turismo de eventos, além 
dos visitantes de outras localidades, inclusive do exte-
rior, em busca de serviços médico-hospitalares.

Observamos em Pernambuco um significativo 
exemplo de realimentação positiva, sinérgica, entre 
os estudantes das diversas faculdades de formação 
de profissionais da saúde e a rede hospitalar, nos es-
tágios de residência, onde ocorrem os cursos de pós-
graduação de especialização. Essa circunstância cria 
uma condição de afluência que reforça a qualidade 
pré-existente, propiciando um acréscimo sistêmico 
de qualidade, gera investimentos locais e oriundos de 
outras regiões e um fluxo de pacientes de diversos 
Estados e países.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço esses 
registros com muita satisfação porque foram relevantes 
no esforço para incrementar e aperfeiçoar a vocação 
de Pernambuco, em especial da Região Metropolitana, 
para o setor de serviços que é, nos nossos tempos, da 
maior importância também para a geração de emprego 
e elevação da renda.

Congratulo-me, portanto, com: a chefia do Cen-
tro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 
Pernambuco, seus professores, alunos e funcionários, 
à frente o Dr. José Thadeu Pinheiro. Também com o 
reitor, o professor Amaro Henrique Pessoa Lins e com 
o vice-reitor, médico Gilson Edmar Gonçalves e Silva, 
pela passagem dos 90 anos de criação da Faculdade 
de Medicina do Recife.

Congratulo-me ainda com a direção do Hospital 
dos Servidores do Estado de Pernambuco, seu corpo 
de profissionais da saúde e funcionários, à frente o Dr. 
Eniedson Barros Silva, pela passagem dos 80 anos de 
fundação da entidade.

Solicito a V.Exª, Sr. Presidente, seja anexado ao 
texto de meu discurso, ora proferido, o artigo de autoria 
do Dr. Gilson Edmar Gonçalves e Silva, “Faculdade de 

Medicina: 90 anos”, publicado na edição de cinco de 
maio do Jornal do Commercio.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo tam-
bém registrar outra efeméride ocorrida em Pernambu-
co na sexta-feira passada. Refiro-me ao transcurso do 
Primeiro Centenário do Sport Club do Recife, criado 
em 13 de maio de 1905, para a prática do futebol e 
outras modalidades esportivas. Seu símbolo é um leão 
rampante, altivo e majestoso. Não ficaria surpreso que 
ficasse provado ser a expressão “jogar com garra” ori-
ginária da comparação da energia dos atletas do Sport 
com as tradições de luta do valoroso felino.

No entanto, essa teoria poderia ser contestada, 
pois não com menos garra, talvez até com mais, cos-
tumam apresentar-se os atletas do Santa Cruz Fute-
bol Clube – fundado nove anos depois, o meu clube 
– cujo símbolo é a venenosíssima cobra coral, que a 
natureza vestiu com as mesmas nossas cores, mas 
desprovida de garras, anatomicamente.

Feita essa devida ressalva, retorno ao Sport 
Club do Recife, a quem estou dedicando minhas ho-
menagens. A associação não poderia ter sido criada 
de maneira mais adequada: o jovem pernambucano 
Guilherme de Aquino Fonseca, realizando seus estu-
dos na Inglaterra, travou conhecimento com diversas 
modalidades esportivas praticadas pelos ingleses. Ao 
retornar à sua terra tornou-se amigo de jovens britâni-
cos funcionários de empresas inglesas que atuavam no 
Recife, no início do século passado. O passo seguinte 
foi a organização do clube que hoje honra Pernambuco 
e o Brasil e cujo primeiro presidente foi o desportista 
Boaventura Alves Pinto. Assim foi iniciada a prática do 
futebol em meu Estado; logo outros clubes e grupos 
passaram a jogar o esporte bretão, inclusive o meu 
Santa Cruz.

O torcedor e poeta Eunitônio Edir Pereira foi muito 
feliz ao escrever o vibrante hino de seu clube, onde se 
inserem os versos:

Treze de Maio, 
Mil novecentos e cinco 
Dia divino em que Guilherme de Aquino 
Reúne, no Recife, ardentes seguidores 
Fundando esta nação de vencedores
Que encanta, enobrece e dá prazer 
Sport, Sport 
Uma razão para viver

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Sport 
Club do Recife, outras associações centenárias ou 
quase centenárias como o meu Santa Cruz e inúmeros 
clubes de futebol, em todo o País, tornaram o Brasil 
o lugar onde o futebol é melhor e mais bem praticado 
em todo o mundo, apaixonando desportistas, homens 
e mulheres, de todas as idades, classes sociais e ati-
vidades. O que no Brasil reúne mais pessoas nos es-
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tádios ou em frente a aparelhos de televisão, de rádio 
ou mesmo nas lojas de televisores do que clássicos 
como Sport x Santa Cruz, Flamengo x Fluminense, 
Cruzeiro x Atlético, Grêmio x Internacional ou Corin-
thians x São Paulo?

Perdoem-me os torcedores de outros clubes que 
me ouvem, mas não poderia citar todos os clássicos 
do futebol brasileiro. Basta, em síntese, lembrarmos 
que nada emociona mais ou nos une do que ouvirmos 
a Seleção Brasileira cantar o Hino Nacional, antes do 
início de uma demonstração de coreografia esportiva, 
de jogadas fortes, plásticas e harmoniosas, jogando 
com a mesma garra centenária dos leões do Recife.

Com a garra de Edwaldo Izídio Neto, que iniciou 
sua carreira no Sport Club do Recife, tornou-se conhe-
cido no Vasco da Gama e no Palmeiras e, em 1958 e 
1962, ajudou o Brasil a colocar as duas primeiras das 
atuais cinco estrelas no peito: o valente e destemido 

centro-avante da Seleção Brasileira, nacional e inter-
nacionalmente conhecido por Vavá.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus ca-
lorosos cumprimentos à família rubro-negra pernam-
bucana, à frente o presidente do Sport Club do Recife, 
o ex-Deputado Federal e desportista Luciano Caldas 
Bivar; aos dirigentes e funcionários do clube; à valoro-
sa equipe de atletas, de todas as modalidades e cate-
gorias; à vibrante e leal torcida que torce com garra e 
cavalheirismo, com amor ao seu clube e respeito aos 
adversários.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador Marco Maciel.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.
V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Tião Viana; Srªs e Srs. Senadores; 
brasileiras e brasileiros que aqui presentes e os que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Sena-
do; Senador Marco Maciel  que já foi Presidente deste 
País oitenta vezes; por oitenta vezes, assumiu subs-
tituindo o Presidente da República; já governou mais 
tempo do que o Presidente Jânio Quadros; e tempo 
bom; não foi simplesmente Presidente, foi extraordiná-
rio Presidente , o que me traz aqui são as raízes. Sou 
do Piauí, sou do Nordeste. Entre 1978 e 1982, eu era 
Deputado Estadual. Era também Deputado Estadual 
um que foi Senador, João Lobo, inteligente, porque saiu 
da Assembléia para ser Senador. Pois bem, disse João 
Lobo naquela época, em 1980: temos dois brasis, o 
Brasil do Sul e o do Norte e Nordeste; lá eles ganham 
o dobro da gente.

Atentai bem, Tião Viana, saia daqui para ensinar 
o Lula, o núcleo duro: no Nordeste, Marco Maciel, Se-
nador Papaléo, temos dois nordestes: o rico – naque-
le tempo só eram Pernambuco e Bahia, mas outros 
se desenvolveram – e os pobres – Piauí, Maranhão e 
Paraíba. E nós do Piauí ganhamos a metade do Nor-
deste rico. Quer dizer, o maior é quatro vezes maior do 
que o menor  e o Lula lá, feito barata tonta, voando na 
Argélia, lá na África, não sei o quê. Mas o Juscelino 
também aqui colocou lá no Sul e no Sudeste comple-
xo industrial – carro não tinha, avião está aí –, Brasília 
aqui para integrar o Brasil, e a Sudene para tirar essa 
diferença. Sudam. É uma lástima ter de dizer, Senador 
Marco Maciel: hoje, 2004, quer dizer, era quatro vezes 
o maior do menor; hoje não: é 8,6. O IBGE diz que a 
maior renda per capita é esta ilha da fantasia, Brasília, 
e a menor é a do Maranhão  eu, quando governei, tive 
a felicidade de dar um pulo que fez o Piauí passar do 
Maranhão. É 8,6, então aumentou. É uma desobedi-
ência à Constituição, está escrito, por isso que Ulys-
ses a beijou. Rasgaram a Constituição! Desobedecer 
é rasgar a bandeira! Ulysses é quem diz que um dos 
deveres do Governo é diminuir essa desigualdade. Está 
no livro de Deus, Senador Heráclito Fortes – e Deus é 
tão bravo, piauiense.

E nós vamos chegando naquele negócio. Come-
çou, Heráclito: a casa dividida é facilmente derrubada. 

Então, não pode haver uns muito ricos e outros muito 
pobres. Foi o que Abraham Lincoln disse: “Este país 
não pode ser metade livre e metade escravo”. Então, 
nós temos de ter essa igualdade. A Sudene está aí: 
enterrada. O Presidente está aí: nordestino que sofreu 
umas lavagens cerebrais em São Paulo, e dos ban-
queiros. Esqueceu, está lá... Na Sudene, ele deveria 
chegar e, inspirado em Cristo – Cristo disse: “Levanta-
te, Lázaro” –, dizer: “Levanta-te, Sudene; vá diminuir 
essas desigualdades”. Mas está aí... 

Senador Heráclito Fortes, nós fomos prefeitinho. 
Marco Maciel, V. Exª se lembra do Deputado Pinheiro 
Machado, pelo Piauí? Fui companheiro dele de Rota-
ry Clube na minha cidade. E aquele homem, que foi 
Deputado Federal, disse o seguinte, em um discurso 
de Rotary: “Compre no comércio local, ajude o co-
mércio local”. E eu fui prefeito, Papaléo, como você: 
prefeitinho. Do núcleo duro, só esse Palocci que foi. 
Por isso que, em terra de cego, quem tem um olho é 
rei. Os outros não têm a mínima noção. Essa é a ver-
dade, Senador Tião Viana. “Em verdade, em verdade, 
vos digo...”, dizia Cristo. Adotei essa postura. Tudo eu 
comprava quando era prefeito na minha cidade, tudo, 
tudo, também para as obras. A cidade teve um surto 
de desenvolvimento. Saí candidato a Governador e 
tive nessa cidade – contra o Governo Federal, contra 
o Governo do Estado e contra o Prefeito – 93,84% dos 
votos. Fui ser Governador do Estado. Por dois anos, 
tive o mesmo procedimento. 

O Senador Heráclito Fortes sabe. Quando da 
primeira estrada que construí, a empresa era de fora. 
Perguntei: como ela chegou até aqui? Disseram-me: “ 
Fui buscá-la.” Então afirmei: pois você vai sair agora. 
Troquei. Fortaleci todas. Seis empresas faziam asfalto, 
no fim do Governo. Uma veio lá de Parnaíba, e a male-
dicência dizia que eu era sócio. Não, eu só estimulei. 

O Piauí cresceu. No meu Governo, teve 7,8% de 
desenvolvimento em cada mês. Sempre cresceu mais 
do que o Nordeste, do que o Brasil. 

Senador Heráclito Fortes, sei que o papo com 
Marco Maciel é muito importante; todos nós queremos 
nos aproximar, nos aconselhar. No entanto, os dados 
de 2004 estão aqui. Diminuíram. Os sem-terra estão 
com a razão.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – No Brasil, em 
1950, a metade morava na zona rural. Hoje, são 15%. 
Por que estão saindo? Porque não têm apoio, não têm 
estímulo, não têm terra. São os sem-terras que hoje 
são os desempregados das grandes cidades. Isso aí é 
para resolver. Mas nós vamos chegar lá. Então, quero 
dizer que eu aprendi com esses homens a aproveitar 
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as obras, como V. Exª, e vou lhe dar o exemplo. Quis 
Deus que V. Exª... Este Heráclito é danado. Foi Prefeito 
de Teresina; eu, de Parnaíba. Ele fez uma ponte. Como 
é o nome da ponte?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Conhecida 
como ponte do Poty.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ponte do 
Poty. Aí ele fez em Teresina, eu Prefeito de Parnaíba. 
Ele fez em 100 dias. Carnaval, festa, Heráclito estava 
mais importante do que o rei Momo.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Porque tinham 
prometido há mais de 100 anos, não é, Mão Santa?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Há 100 anos, 
e ele fez em 100 dias. Aí eu entrei Governador. Atentai 
bem, Marco Maciel. Aí Deus me ajudou, porque ele é 
até mais preparado que eu, mais competente, aquele 
negócio, mas é porque Deus me ajudou, quando eu 
vi, eu era Governador. Mas eu, entrando e vendo, era 
uma disputa salutar, pelo engrandecimento do Piauí, 
eu tinha que dar um impacto. E naquele tempo havia 
um ARO, sabe o que é, Senador Tião Viana? O núcleo 
duro está pensando que é negócio de bicicleta. Não é, 
não. É Antecipação de Receita Orçamentária. O Pre-
feito podia tirar, hipotecando a receita. E o Fernando 
Henrique Cardoso, com o seu Governo, o Ministério da 
Fazenda, mandou cancelar. Mas enquanto vai a buro-
cracia, fui lá e tirei 5 milhões – naquele tempo era dólar, 
era junto – e avisei o Presidente: Fernando Henrique 
– bebendo whisky no Planalto –, eu quero lhe avisar 
que eu já tirei, antes de a lei chegar ao Piauí, eu já ti-
rei cinco bilhões. Naquele tempo, era dólar, era igual. 
Olha, Fernando Henrique, dizem que você é ateu, não 
acredita em Deus, mas eu acredito. Eu aprendi com 
o filho Dele – bebendo whisky ali no Palácio –, gran-
de orador, Cristo, que fez o Pai Nosso em um minuto 
e que nos disse: Bem-aventurados os que tem fome. 
Mas não é por isso que seguimos cristãos, mas sim 
porque ele fez obras. Ele fez obras. Fez cego ver, alei-
jado andar, tirou o demônio dos endemoniados, limpou 
os leprosos, multiplicou os pães e os peixes. É preciso 
fazer obras. E eu tirei e vou fazer.

Nesse intuito, Senador Heráclito, e você me aju-
dou, eu fui ao Lourival Parente, que é um grande cons-
trutor e disse a ele: meu amigo, esse tal de Heráclito 
fez uma ponte aqui em cem dias. Eu pago, está aqui 
– estava com o dinheiro, tinha tirado da ARO –, mas 
eu quero em noventa; se não for, eu não pago.

Eles acharam que eu era meio doido, e fizeram 
em 87 dias. Mas fiz uma exigência, Marco Maciel, que-
ria construtores e engenheiros do Piauí, construtora 
do Piauí, operários do Piauí, para dar o exemplo, para 
motivar, para acreditar, para dar o impacto. E levei o 

Fernando Henrique, ele não me deu dinheiro nenhum 
na ponte, para inaugurar, para ver, como São Tomé.

Mas quero sua ajuda, Heráclito, eu fui ao Piauí 
e recebi uma queixa. Muito bem, Teresina terá novo 
centro de convenções e deve ter. Foi inaugurado por 
Dirceu Arcoverde, um Senador que morreu aqui, tom-
bou nesta tribuna. Fui à inauguração, quando houve um 
Congresso Brasileiro de Cirurgiões. Depois eu ampliei 
salas, modernizei, botei o turismo lá dentro, e cresceu, 
o que é justo, e queremos, desejamos. Mas está aqui. 
Atentai, Heráclito, defendei. O arquiteto Rui Otake, filho 
da consagrada artista plástica Tomie Otake, e Micha-
el Liederes, de São Paulo. Olha lá! Do Piauí? De São 
Paulo. Viu, Heráclito Fortes? E eles estão denunciando 
aqui. Tudo feito, vão encaminhar, para ganhar a licita-
ção. Tem projeto, tem não sei o quê. 

Eu quero dizer o que penso. O Piauí tem uma 
ciência médica das mais avançadas. Lá se realizam 
transplantes cardíacos.

Mas eu quero contar um fato. Marco Maciel era 
Governador de Estado, e um dos partidos que me 
apoiavam era o PMN. Chegou um Presidente, eu tive 
de recebê-lo, ele acompanhado da esposa. Heráclito, 
ele disse: “Governador, como são bonitos os edifícios 
de Teresina. Eu quero dizer que são belos, que são 
encantadores. Chamaram-me a atenção”. E chamam 
mesmo. 

Então, aqui eu quero dar a minha solidariedade 
aos grandes arquitetos de lá, de renome nacional e 
internacional, que não são considerados, sim despre-
zados: Gustavo Almeida, Adriano Melo, Júlio Medeiros, 
Gerson Castelo Branco, João Alberto, Lavínia Nery, Ana 
Márcia, Yamara Santos, Odineia Sicuia, Socorro Neiva, 
Ângela Braz, José Sales. Todos decepcionados.

Eu acho que o progresso se faz de dentro para 
fora.

Ouço o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Caro Sena-

dor Mão Santa, quero dizer a V. Exª, em primeiro lugar, 
que a minha conversa paralela com o Senador Marco 
Maciel era apenas para elogiar a sinceridade com que 
V. Exª estava transmitindo as dificuldades que enfren-
tou como Governador do Piauí, e eu sou testemunha. 
Louvo a tentativa desesperada que V. Exª fez, como 
eu também fiz, de prestigiar a prata da casa. Muitas 
vezes, a concorrência pública foge de nossas mãos, 
e vem uma grande empresa e tira um pedaço daquilo 
que deveria ser, naturalmente, de uma construtora lo-
cal. Mas o homem público tem o dever e a obrigação 
de lutar para que isso não aconteça, porque não existe 
mal maior, pelo menos em Estado pequeno como o 
nosso, do que essas grandes empresas chegarem lá 
de pára-quedas e assumirem as grandes obras. Au-
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mentam o custo, não respeitam o prazo. É a arrogância 
que se impõe ao administrador. Essa denúncia que V. 
Exª faz com relação a esse novo centro de conven-
ções é absurda. V. Exª, no seu pronunciamento, citou 
a Construtora Lourival Parente – e lá são várias, mas 
só para exemplificar –, que fez estádio de futebol no 
Brasil inteiro. Fez o estádio de Uberlândia, fez o está-
dio de Teresina, fez o estádio de São Luís, fez a recu-
peração do Teatro Arthur de Azevedo, em São Luís. 
Ora, não precisamos importar modelo, principalmente 
sem concorrência. Daqui a pouco, Senador Tião Via-
na, vão usar o que a 8.666 permite, com a justificativa 
de especialidade. Respeito muito o Sr. Rui Otake. Não 
conheço nenhum centro de convenções no Brasil feito 
por ele. Mesmo que tivesse feito, isso mereceria pelo 
menos concurso, mereceria pelo menos a participação 
dos arquitetos piauienses e a possibilidade de eles, 
cada dia mais, manifestarem seu valor. Louvo V. Exª 
por essa iniciativa. Não vamos calar diante disso, não. 
Quero me juntar a V. Exª e ao Senador Alberto Silva, 
que é engenheiro, para protestar contra esse tipo de 
coisa. É um absurdo que um ex-sindicalista, como o 
Governador Wellington Dias, homem que sempre de-
fendeu categorias e seus direitos, passe por cima disso 
tudo. Em nome de quê? Ninguém sabe. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Heráclito Fortes, incorporo ao meu pronunciamento o 
aparte de V. Exª, que conhece bem o problema. V. Exª 
foi um dos mais extraordinários prefeitos de Teresi-
na. Ontem, eu fazia cooper com Adalgisa na Avenida 
Castelo Branco e vi que aquela calçada que tem seu 
símbolo está toda acabada. Agradeço a V. Exª pela 
sombra daqueles bambus belos que plantou. 

São essas as nossas reivindicações da nossa 
experiência de prefeitinho, de Governador do Estado 
do Piauí. Senador Heráclito Fortes, felizmente, todos 
os índices estão decaindo no Nordeste, em particular 
no Piauí. 

Então, essas nossas palavras são de apelo e, 
sobretudo, de apoio e aplauso aos arquitetos do Piauí 
que constroem Teresina, uma das capitais mais mo-
dernas.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Mão Santa e con-
cedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, por dez 
minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Mão Santa 
tem a capacidade de modificar a intenção do discurso 
dos outros. Eu ia falar aqui sobre um assunto, mas eis 
que ele incendeia, pelo menos a arena piauiense, com 

essa denúncia grave que faz aqui e muda completa-
mente, Senador Tião Viana, a minha fala de hoje.

Portanto, Senador Mão Santa, associando-me ao 
seu protesto, quero, por meio de um improviso, juntar-
me a V. Exª para protestar contra essa atitude do Go-
vernador. É um desrespeito aos arquitetos do Piauí, 
aos arquitetos do Nordeste. Por maior renome que te-
nha o Sr. Ohtake, não é possível e não é admissível 
que a arquitetura piauiense seja esquecida. Por que 
não se leva o Sr. Ohtake para dar a sua opinião, para 
se juntar aos arquitetos como um conselheiro, como 
um consultor? Mas, chamá-lo a um escritório em Bra-
sília, conforme os jornais noticiam, e sem nenhuma 
transparência?

Quando eu digo transparência, Senador Tião 
Viana, não quero dizer que exista nenhum pecado, em 
termos financeiros ou administrativos, na questão. Não 
há transparência porque, quando não há possibilidade 
da concorrência, da disputa, da participação dos ou-
tros, a transparência foi por águas abaixo. Privilegiar 
um arquiteto no universo brasileiro é tirar a oportuni-
dade de um País que mostra ao mundo a evolução 
da arquitetura. Ninguém mais – e sob sua inspiração 
estamos neste plenário – encantou o mundo moderno, 
com suas linhas, que Niemeyer, linhas, que concebeu 
Brasília. Ninguém mais que Niemeyer mostrou ao mun-
do que o Brasil era outro, encantando todos aqueles 
que aqui vieram, não somente para a construção desta 
Capital, mas para os que hoje nos visitam. Niemeyer 
teve a capacidade também de fazer, no Brasil, uma 
grande escola de arquitetos. E são exatamente esses 
que estão mostrando o seu talento pelo Brasil afora, 
filhos dessa era.

Mas, Senador Cristovam Buarque, veja o con-
tra-senso: o Governador que sai de Teresina para se 
reunir com o Sr. Ohtake, aqui em Brasília, não teve a 
competência de vir aqui, no ano passado, para discu-
tir com as autoridades do seu Partido – ele, que é do 
PT –, o Orçamento da União. E, por incompetência 
e omissão, o Estado do Piauí foi o penúltimo Estado 
brasileiro agraciado com essa dádiva divina que o Go-
verno deu a alguns apaniguados, que é exatamente o 
orçamento do FMI. 

O que é esse orçamento, para que se enten-
da? 

O Governo do PT, que sempre combateu o FMI 
como se fosse o diabo, como se fosse o satanás, de 
repente se une ao FMI e faz um acordo, pela primeira 
vez na história, permitindo que o FMI interferisse no 
Orçamento brasileiro. São R$10 bilhões divididos em 
três anos. No primeiro ano, inseridos no Orçamento do 
ano passado, são R$2,9 bilhões, Senador Tião Viana. 
Pois bem, desses R$2,9 bilhões, R$2,2 milhões são 
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para estradas. Mas sabe para que a sua maioria? 
Para tapa-buraco. Tapa-buraco, Senador Tião Viana! 
O restante atende a portos, a uma eclusa no Pará, e 
por aí afora.

Aí vem a grande pergunta: será que o FMI, Se-
nador Alvaro Dias, veio aqui escolher esses trechos 
pinçados de recuperação dessas estradas, ou o FMI 
rasgou os seus princípios? Porque o que nós sabemos, 
Senador Mão Santa, é que, entre as prioridades desse 
Fundo, com relação aos países em desenvolvimento 
e, de maneira especial, ao Brasil, estão, em primeiro 
lugar, saneamento, segurança e saúde, área que V. 
Exª competentemente domina.

Senador Tião Viana, sabe quanto desse dinheiro 
do FMI foi para essas três áreas? Zero! Zero! Estou 
querendo fazer um requerimento, com o apoio dos 
Srs. Senadores, para que se chame o representante 
do FMI no Brasil para esclarecer isso.

Senador Mão Santa, nós vamos conviver, este 
ano, com um orçamento muito interessante: R$23 bi-
lhões para investimentos. O Governo contingenciou cer-
ca de R$17 bilhões, Senador Presidente. Do restante, 
vamos ter dois orçamentos: o orçamento divino, que é 
o do FMI, que ninguém pode mexer – no fim do ano, 
teremos que prestar contas lá com o poderoso, antes 
combatido e agora aliado do Governo –, e o restante é 
esse que ninguém sabe se sai, que ninguém respeita. 
V. Exª sabe muito bem o que é isso.

Mas, Sr. Presidente, o Sr. Wellington Dias, Gover-
nador do Piauí, que chega toda semana arrotando mi-
lhões que vai trazer de Brasília para Teresina, o dinheiro 
desse Governador no Piauí é como a linha do horizonte: 
você vê, sabe que existe, mas nunca alcança. 

Pois bem! Desses recursos, apenas R$12 mi-
lhões foram para o Piauí, Senador Mão Santa, para 
estradas, para tapar buracos, para a recuperação da 
estrada que liga Teresina a Fortaleza, e mais uma ou-
tra. Doze milhões! Para Santa Catarina – e louvo os 
catarinenses –, quase R$400 milhões. 

É uma vergonha! É um absurdo! E é esse o Gover-
nador que vem importar arquiteto, em vez de vir buscar 
em Brasília competência, força, autoridade e não ser 
desmoralizado como foi nessa questão do orçamento 
no que diz respeito ao acordo com o FMI.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Herá-
clito, V. Exª lembra o que falei aqui. O Piauí é comprido 
e é geograficamente grande. Cabem doze Sergipes 
dentro do Piauí. Então, a melhor estrada é da capital 
ao nosso litoral, encantador. Tem uma ponte estreita 
que começou a ser ampliada, acompanhando a mão 
dupla. E ela é estreita, só passa um carro. Eu já de-
nunciei uma vez que ficou um caminhão enganchado, 
parecia cachorro tendo relações. Mas eu quero dizer 

que morreu gente agora. Foi uma denúncia do cons-
trutor Kandil Inácio, que é Vereador de Parnaíba e 
pediu para eu falar. Aquela ponte, perto de Genipapo, 
onde os heróis piauienses expulsaram os portugueses. 
Estreita, há mais de três anos, no Governo do PT em 
nosso Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
tem toda razão.

Mudei o rumo do meu discurso porque me asso-
cio à indignação de V. Exª. É um absurdo, gente. Não 
é possível que o Estado do Piauí não tenha a sorte 
nem o direito de ser feliz.

Mas veja, Senador Mão Santa, uma lição positiva, 
porque mostra ao Piauí e ao Brasil inteiro que, pelo 
menos em se tratando de Partido dos Trabalhadores, é 
bobagem votar em Governador do mesmo Partido do 
Presidente. Lá estamos sendo punidos. Estamos sen-
do punidos, Senador Mão Santa! O eleitor, quando viu 
que o Presidente Lula estava com a eleição garantida 
– e não era difícil ver isso –, achou que era hora de 
dar oportunidade ao Piauí, votando num candidato a 
Governador do mesmo Partido, sem nenhuma expe-
riência administrativa, mas com esperança, segundo 
o eleitor daquela época.

E a decepção está aí, Senador Mão Santa!
Senador Tião Viana, V. Exª era Líder aqui nesta 

Casa! O único presente que o Governo quis mandar 
para o Piauí, nesse período, foi uma cadeia de segu-
rança máxima, para colocar em Teresina os bandidos 
perigosos que o Rio de Janeiro não queria, que São 
Paulo não queria, que Maceió recebeu e depois pediu 
que tirassem, conhecido como o episódio Fernandinho 
Beira-Mar! Se não fosse a nossa reação imediata aqui, 
estaríamos hoje como a capital da bandidagem nacio-
nal! Presente de grego! Grande coisa isso!

Portanto, Senador Mão Santa, eu me solidarizo 
com V. Exª e com os arquitetos piauienses por essa 
atitude megalomaníaca, sem sentido prático algum 
e que causa tristeza a tantos quantos vivem o nosso 
dia-a-dia. O Governador, de um lado, chora miséria, 
dificuldades; do outro lado, leva para o Piauí o mais 
caro arquiteto do Brasil. Durma-se com um barulho 
desse! Aliás, é de contradição em contradição que 
estamos vivendo estes últimos momentos da vida pú-
blica brasileira.

As promessas que ao longo do tempo se fizeram 
em praça pública são rasgadas sem nenhuma cerimô-
nia, são jogadas fora sem nenhum respeito à palavra 
empenhada – segundo Eclesiastes, o homem é dono 
dela. Mas não se respeita isso, Sr. Presidente.

Basta lembrar a campanha que se fazia contra o 
FMI. Hoje, são aliados. Essa história de anunciar que 
houve rompimento é pura balela. É muito simples quem 
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está ouvindo em sua casa entender. O acordo está tão 
mantido que todo mês o Palocci vai a Washington e o 
Meirelles não sai de lá. O que fizeram foi apenas tomar 
uma medida de alta irresponsabilidade. Abriram mão 
de uma espécie de cheque ouro que o Brasil manti-
nha com o FMI, para sacar determinada quantia em 
caso de necessidade, automaticamente, como se faz 
no caso do cheque especial.

Agora, se o mercado adverso, se a economia in-
ternacional adversa exigir algum saque, vamos ter que, 
de pires na mão, pedir ao FMI ser condescendente e 
bom com o Brasil.

Sr. Presidente, V. Exª se lembra, no Acre, e a 
Senadora Serys Slhessarenko, que é uma pessoa 
muito ligada à Igreja Católica, deve ter participado 
disso, daquela campanha de combate à Alca, dizendo 
que a Alca era o fim de tudo, o fim do mundo. Usaram 
a Igreja. E o Brasil está hoje de mãos dadas com a 
Alca. A combatida de ontem e aliada de hoje. Quanta 
incoerência!

Senador Alvaro Dias, será que, se há dois anos, 
o Presidente Lula fosse à praça pública e dissesse que 
ganharia a eleição, mas que o Presidente do Banco 
Central seria o Meirelles, a história seria a que esta-
mos vendo hoje? Defendo uma política de oito anos 
para um governo, que combatida pelo atual, e, para 
alegria minha, o atual está conseguindo em alguns 
pontos executar com mais competência aquilo que 
não conseguimos. As reformas que não conseguimos, 
o Governo atual está fazendo. O que mudou? Nada, 
apenas está claro que há a falta de compromisso, falta 
de seriedade nessas questões.

V. Exª, Senador Mão Santa, falou aqui do atual 
Governador e se lembra que o Governador Welington 
Dias, quando Deputado Federal, denunciou no Minis-
tério Público, nos Tribunais de Conta, 164 Prefeitos 
piauienses. É essa a grande marca do atual Gover-
nador do Piauí. E se alguém amanhã denunciá-lo por 
atos como esse de contratação de escritórios para 
construção de obra desse porte, como esse centro de 
convenções, ninguém diga que a Oposição é impiedosa, 
que a Oposição de hoje não é como a de antigamente, 
não; a Oposição mais responsável, é claro, se tomar 
uma atitude dessa natureza, está apenas seguindo os 
caminhos ensinados por eles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko, por permuta com o Senador Alberto Silva, 
que dispõe de dez minutos. A seguir, falará o Senador 
Alvaro Dias.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
neste final de semana, andei no meu Estado de Mato 
Grosso por seis Municípios, de carro, percorrendo a 
BR-163, toda parte dela no Estado de Mato Grosso, 
vendo realmente os seus problemas e dos Municípios 
no seu entorno. É óbvio que, em cada Município que 
parávamos, nós contatávamos a população organiza-
da, com as pessoas de um modo geral, com prefeitos, 
com vereadores, com vereadoras... E um dos proble-
mas que emergiram foi a questão dos trabalhadores da 
educação da escola pública estadual do meu Estado 
de Mato Grosso. 

Os trabalhadores da educação de Mato Grosso 
encontram-se paralisados há algum tempo e sem pers-
pectiva de retorno. Há um clamor dos trabalhadores 
da educação da rede estadual para que se busque a 
saída para o problema. Essa saída geralmente é vista 
como a busca por melhores salários. Em Mato Gros-
so, porém, além disso, é a derrocada que o atual Go-
vernador Blairo Maggi vem impondo à lei maior dos 
trabalhadores da educação de Mato Grosso, lei essa 
que foi conquistada com muita luta, por muito tempo, 
em todos os aspectos, que vão desde a questão de 
salários – é óbvio –, da carreira desses profissionais 
com relação ao salário, mas principalmente da carreira 
desses profissionais com relação a suas promoções e 
a carreira profissional como um todo. E essa lei, que é 
denominada Lopeb, de Mato Grosso, está sendo des-
truída pelo Governador Blairo Maggi. 

Faço, portanto, desta tribuna – e de outras for-
mas já atuei como pude – um apelo ao Governador de 
Mato Grosso que abra o diálogo com os trabalhadores 
da educação pois não se trata de um problema só dos 
trabalhadores da educação, mas da população mato-
grossense como um todo: são crianças e jovens que 
estudam na escola pública estadual estão sofrendo 
os prejuízos. A responsabilidade é totalmente do Go-
vernador do Estado.

Conclamo a sociedade mato-grossense para que, 
juntos, responsabilizemos o Sr. Blairo Maggi pela si-
tuação da escola pública, hoje paralisada no Estado. 
Não há perspectivas de mudança dessa situação. S. 
Exª é responsável porque fechou o diálogo, porque não 
discutiu e porque destruiu a lei maior dos educadores 
de nosso Estado.

Não posso deixar de fazer um apelo, da tribuna do 
Senado, ao Governador de Mato Grosso e à Secretária 
de Educação, Ana Carla Muniz. O Juiz Gerson Ferreira 
deve ser de uma insensibilidade absoluta, pois baixou 
uma liminar obrigando os trabalhadores da educação 
a voltarem imediatamente às aulas. S. Exª realmente 
não reconhece o trabalho desses profissionais e, prin-
cipalmente, o porquê da paralisação. Mais insensível 
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do que o Juiz é a Secretária de Educação. E digo isso 
sem nenhum temor, pois já fui secretária de educa-
ção do Estado de Mato Grosso, há quase vinte anos. 
Quando peguei a secretaria todos estavam em greve. 
Buscamos uma solução para o problema. Fui Secre-
tária de Educação apenas durante um ano, mas não 
só reverti a questão salarial, como tivemos o segundo 
maior salário de trabalhadores da educação estadual 
do Brasil no Estado de Mato Grosso, como tivemos 
também deslanchado um processo de democratiza-
ção das relações de poder na área da educação, como 
demos um salto grande no sentido da universalização 
do acesso, ou seja, escola pública para todos aqueles 
que batessem às suas portas.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, amanhã 
– ou hoje, chamando a véspera – é a chegada da 
marcha do MST a Brasília. Quero registrar nesta tri-
buna um texto do Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra sobre sua marcha, texto que faço, aqui, 
também meu. Uma pergunta, Sr. Presidente, por parte 
dos trabalhadores sem terra do MST. Eles se fazem 
esta pergunta:

Por que marchamos? 
Marchar sempre foi um ato heróico na história da 

humanidade. Sempre que os povos se sentiam amea-
çados ou tiveram problemas a resolver, saíram de seus 
locais de origem e foram em busca de soluções, usando 
o próprio corpo como instrumento de luta. 

Quem marcha aprende, porque marchar é di-
ferente de andar. Quando vamos a algum lugar para 
buscar ou levar algum objeto, por mais que nos sacri-
fiquemos, este andar não passa de uma simples ca-
minhada, pois vamos só pelo caminho, buscar coisas 
que imaginamos sozinhos. 

Quando marchamos, levamos em nossos pas-
sos os sonhos daqueles que nos acompanharam e de 
milhares de outros seres humanos que ficaram espe-
rando por nossa volta. 

A marcha é, acima de tudo, um ato de solidarie-
dade de uns para com outros, o ponto de partida tem 
que ser o mesmo valor que o ponto de chegada. Nin-
guém pode ficar pelo caminho, porque ninguém pode 
marchar sozinho.

Os poderosos têm medo dos que marcham. Sa-
bem que quem está na estrada busca chegar ao fim e 
lá chegando, pode ir além do que foi planejado.

O MST cresceu com as marchas que foram usa-
das sempre que os Governantes se tornaram insen-
síveis ou os latifundiários impediram que a reforma 
agrária fosse em frente.

“Contra as idéias da força, a força das idéias”, 
já dizia Florestan Fernandes. Por isso, a repressão e 
a violência dos latifundiários sempre recuaram diante 
do barulho dos passos das multidões de camponeses 
que se levantaram em todo o Brasil.

As idéias unificam os passos. Elas explicam as 
decisões e as razões por que temos de tomar tal ati-
tude.

Então, alguém pode se perguntar: Se elegemos 
um Presidente da classe trabalhadora, já não é sufi-
ciente? Por que ainda temos que marchar?

Sr. Presidente, Srªs e Srs., temos de entender 
que a história é como um rio cheio de curvas. Embora 
às vezes chova mais do que o normal, as águas que 
caem não têm o poder de modificar as curvas do rio 
tão depressa. Assim é a política; às vezes um grande 
esforço acaba dando pouco resultado e as curvas das 
injustiças não acabam na primeira mobilização.

Por outro lado, ninguém nunca afirmou que se 
elegêssemos um Presidente mais próximo de nós po-
deríamos deixar de lutar. Ao contrário, quando toca-
mos nos interesses dos inimigos é que eles aparecem 
e mostram do que são capazes. E já nos diz a sábia 
explicação: “Uma andorinha só não faz verão.”

A marcha é pela reforma agrária. É a tarefa que 
a história nos deu para realizar agora. Se deixarmos 
esta bandeira cair, será pisoteada pelos cavalos dos 
latifundiários e talvez leve anos até que as novas ge-
rações possam recomeçar a luta. 

Por isso, quem está marchando, está lutando por 
si, pela sua família, pela família de todos os Sem-Terra, 
mas também pelas futuras gerações que precisarão 
da terra para trabalhar.

Quem marcha nunca esquece o que vê... 
Sr. Presidente, peço mais dois ou três minutos 

para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª dispõe de mais cinco minutos, Senadora Serys 
Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Sr. Presidente.

Quem marcha nunca esquece o que vê, porque 
marchar acima de tudo é sentimento, emoção, alegria, 
festa e confraternização.

A dor dos calos vai embora quando nos encon-
tramos com pessoas à beira da estrada e dizem que 
estamos certos e devemos seguir em frente. 

As músicas são feitas nas paradas e falam por 
nós. Dizem através das melodias o que queremos al-
cançar.

As bandeiras andam sobre nossas cabeças, avi-
sando que estamos indo. Querem ver por primeiro o 
lugar das paradas. Quando chegamos, ficam acordadas, 
agarradas em galhos de árvores, para avisar a quem 
passa que ali não é um “acampamento de ciganos”, 
mas de Sem Terra em luta.

Quem marcha cuida e se cuida. Precisa tomar 
conta do colchão para que ele também possa chegar. 
Quando as forças se desgastam como a sola das san-
dálias, é no colchão que buscamos a energia que falta 
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em cada perna par animar os passos. Mas acima de 
tudo é preciso se cuidar. O corpo é o sujeito da marcha. 
Sem ele não pode haver chegada. Sem gente a mar-
cha perde a força. por isso é preciso cuidar da saúde, 
beber água e comer nas horas certas. O descanso é 
importante para o corpo, que precisa estar presente 
na hora da cerimônia em que a força da sabedoria se 
encontra com a vitória.

Marchar então é um prazer. É sentir que a luta 
segue como herança. Os mais velhos ensinam as crian-
ças a buscar de mãos dadas o que pertence a quem 
tem a capacidade de sonhar.

Quem marcha deixa e leva saudades. Produz 
imagens que jamais sairão da mente das crianças 
das favelas, que um dia tentarão imitar este teatro de 
passos enfileirados. E também marcharão sobre as 
pedras frias das ruas das cidades onde vivem para 
buscar sua parte da produção social da riqueza que 
os poderosos teimam em não distribuir.

A marcha pertence aos que acreditam em cau-
sas coletivas. Os medrosos e desanimados não mar-
cham, com certeza, escondem-se atrás do egoísmo 
da individualidade. Têm vergonha de mostrar que são 
diferentes porque lutam.

Na poeira das marchas não sobe só o pó soprado 
do chão, sobe um letreiro escrito com os pés com o 
recado que pacientemente enviamos e que os gover-
nantes e latifundiários sabem decifrar: “lá vai a sede 
de justiça, preparai a água para saciá-la.”

A chegada é a comemoração e a confirmação de 
todas as lutas e profecias que nos deixaram os márti-
res e lutadores do passado, que lutaram e acreditaram 
que os pobres jamais desistiriam e sempre voltariam 
em multidões. Como disse Zumbi dos Palmares na 
hora de ser assassinado: “Eu morrerei, mas voltarei 
e serei milhões”.

Somos nós a força e a voz da terra que espera 
por marchas de povos livres.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a marcha 
dos sem-terra está chegando, e nós acreditamos que o 
Presidente Lula, o nosso Presidente, que tem a vontade 
e a determinação de fazer a reforma agrária acontecer 
neste País, tem dificuldades gigantescas por causa da 
concentração da terra e da renda neste País há 500 
anos. Por isso, os trabalhadores sem terra, hoje, mar-
cham em direção a Brasília para reforçar a vontade e 
a determinação do Presidente Lula, de fazer a reforma 
agrária acontecer com certeza.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço à Senadora Serys Slhessarenko.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 

por permuta com o Senador Leonel Pavan.
S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, certamente o tema cen-
tral de hoje é outro, e voltaremos para abordá-lo.

Neste momento, tenho o dever de trazer à tribuna 
um tema paranaense e nacional. Abordo pontualmen-
te a questão da criação das unidades de preservação 
ecológica no Paraná. Há um grande debate no meu 
Estado, especialmente na região dos Campos Gerais, 
sobretudo na Cidade de Ponta Grossa, reunindo lide-
ranças políticas e representantes de instituições e de 
entidades organizadas do Estado, em torno das três 
áreas de preservação ecológica que estão na iminên-
cia de serem criadas. São elas o Parque Nacional dos 
Campos Gerais, com 21,7 mil hectares; a Reserva Bio-
lógica das Araucárias, com 16 mil hectares; e Refúgio 
da Vida Silvestre do Rio Tibaji, com 31,6 mil hectares. 
O assunto mobiliza a sociedade do meu Estado em 
um debate sobre preservação ambiental e progresso 
econômico.

No Paraná, as áreas que deverão ser criadas 
somam 60 mil hectares e estão localizadas nos Mu-
nicípios de Ponta Grossa, Castro, Tibaji, Carambeí, 
Imbituva, Teixeira Soares, Ipiranga, Palmeira, Tuneiras 
do Oeste, Cianorte, Palmas e General Carneiro. Como 
as três unidades de conservação são de proteção in-
tegral, fica inviabilizada qualquer atividade econômica 
razoável nas mesmas. No Parque Nacional, a proibi-
ção é absoluta.

Há uma estimativa aproximada de que Ponta 
Grossa terá 12,09% do seu território comprometido com 
o Parque e Refúgio; Teixeira Soares, 21,35%; Castro, 
2,7%; Carambeí, 2,87%; Palmeira, 2,94%; Imbituva, 
1,05% e Ipiranga, 3,21%.

É claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que há 
necessidade de compatibilização do interesse do pro-
gresso econômico com a imprescindível e inadiável 
necessidade de preservação ambiental, mas é preci-
so compatibilizar. Neste caso, a autoridade governa-
mental não compatibiliza, mas adota uma medida sem 
discussão ampla e decide sem ouvir. Não é possível 
que se admita mexer no Estado sem conversar com 
o povo do Estado. Não houve a necessária consulta 
à sociedade dos Campos Gerais, por exemplo, para 
essa decisão.

Hoje à noite, na cidade de Ponta Grossa, sob a 
liderança do coordenador desse movimento, Douglas 
Fonseca, haverá uma grande reunião para discutir as 
conseqüências dessa decisão governamental e propor 
alternativas ao Governo, na esperança de que ele re-
pense, adiando essa decisão, a fim de que, em tempo, 
discutam-se, com maior interesse, responsabilidade e 
profundidade, as conseqüências dessa decisão. Por 
exemplo, o coordenador regional da Secretaria do Tra-
balho do Governo estadual, Sr. João Barbiero, afirma 
que serão mais 30 mil desempregados somente na 
cidade de Ponta Grossa, se essa decisão for levada a 
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cabo. É preciso rejeitar o radicalismo ambientalista, que 
geralmente vem a reboque da demagogia verde.

Tive a honra de ser Governador do Paraná quan-
do foi realizado no Estado o maior programa ambiental 
da nossa história, denominado Paraná Rural, que pro-
curou compatibilizar o aumento da produção agrícola, 
da produtividade, com a necessidade da preservação 
ambiental, e combater, de forma absoluta, os danos 
ambientais provocados pelas intempéries, sobretudo. 
A erosão, por exemplo, foi combatida com o programa 
de microbacias, com a construção de murunduns em 
curva de nível para conter o processo erosivo, com a 
recuperação das matas ciliares à margem dos rios, com 
a construção de abastecedores comunitários, para que 
os lavradores, em vez de buscarem água no rio e nos 
lagos, em vasilhames com resquícios de agrotóxicos, 
pudessem utilizar-se desses abastecedores sem poluir 
os rios e os lagos. Esses murunduns em curva de nível 
impedem que a erosão carregue a terra com a sua fer-
tilidade para assoreamento dos rios e dos lagos. Esse 
programa contemplava também a adubação verde para 
evitar a utilização excessiva do agrotóxico.

Sendo assim, já se preocupou o Paraná com a 
preservação ambiental de forma exemplar, visto que 
esse programa é utilizado como modelo para o mundo 
pela FAO e pelo Banco Mundial e hoje já está imple-
mentado em 18 países.

Portanto, fazemos referência a esse programa 
para dizer que somos defensores, sim, da preservação 
ambiental. No fim do meu período de Governo, apre-
sentamos ao Paraná um projeto de estrada-parque, 
a exemplo do que ocorre nos países avançados do 
mundo, para que o Parque Nacional do Iguaçu pudes-
se permitir a passagem sem a depredação ambiental. 
Aquela estrada-parque, que instituía com modernidade 
as grades protetoras e as passagens subterrâneas para 
animais e que exigia a pavimentação sem movimen-
tação de terra para não promover abalo ambiental, foi 
ignorada pelo radicalismo ambientalista, que ensejou 
ação na justiça que impediu a sua edificação. 

Essa estrada-parque, em vez de ser uma es-
trada depredadora, seria preservacionista e levaria 
a população da região a cuidar, com mais interesse 
e maior responsabilidade, da preservação ambiental 
do Parque Nacional do Iguaçu, que é um patrimônio 
da humanidade. 

É esse radicalismo ambientalista que se faz pre-
sente novamente, ignorando a necessidade da sobrevi-
vência humana e da busca de alternativas de trabalho 
para sustento da família. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja con-
siderado como lido, porque nós tratamos da questão 
ambiental de forma geral no País e estou ocupando 
o meu tempo mais para me referir à questão parana-
ense. 

Nós não estamos contrários à criação desses 
parques, dessas unidades de preservação ecológica 

também no Paraná, mas existem outras áreas que 
podem ser utilizadas para tal, sem necessidade de 
avançar sobre áreas agrícolas extensas, sobre imensas 
plantações, sobre áreas de mineração. Esse avanço 
significaria, sem dúvida, o empobrecimento regional; 
significaria retirar oportunidade de trabalho, de salário, 
de renda, enfim, de receita pública. 

Entendemos que preservar o meio ambiente é 
preservar a própria vida. A preservação ambiental é 
uma manifestação de amor à vida e nós não podemos 
descuidar dela, mas é preciso dar prioridade à prote-
ção ambiental e promover o progresso social, compa-
tibilizando os dois interesses, que podem caminhar 
paralelamente, evitando o empobrecimento.

Nós queremos, Sr. Presidente, portanto, que essa 
questão seja discutida. 

Aproveito ainda os últimos segundos para pro-
por à Ministra Marina Silva, tão sensível à causa am-
biental, uma nova destinação ao Hotel da Cataratas 
em Foz do Iguaçu. Há quarenta e seis anos sob a ad-
ministração da Varig, o hotel agora é motivo e dispu-
ta acirrada. A concessão da rede vence no dia 26 de 
agosto, e a União já anunciou que irá convocar uma 
nova licitação. Pela primeira vez, a disputa será aberta 
a redes hoteleiras estrangeiras. Entretanto, empresá-
rios da indústria do turismo do Município de Foz do 
Iguaçu iniciaram uma campanha pela transformação 
do prédio em centro de estudos e museu e pedem o 
cancelamento da licitação. 

A minha proposta, Sr. Presidente, é a transforma-
ção do Hotel das Cataratas em centro de estudos que 
abrigue pesquisadores de todo o Mercosul. A partir de 
um escopo regional, poderia ser avaliada a conveniên-
cia de se firmarem convênios com outras instituições 
estrangeiras. Cabe, aí sim, uma universidade em de-
fesa do meio ambiente.

O Hotel das Cataratas não pode ser alvo de li-
citação. Creio, Sr. Presidente, que ele está incrustado 
em meio à floresta do Parque Nacional do Iguaçu, bem 
à margem das cataratas. E esse local deve, sim, ser 
preservado de forma correta ambientalmente.

Esta proposta tem sentido: a não-utilização com 
objetivo central de natureza econômica, e sim a ocu-
pação desse espaço, transformando-o numa espécie 
de universidade de preservação ambiental.

Quanto à criação dessas unidades de preserva-
ção ecológica em Ponta Grossa ou Campos Gerais, no 
Paraná, estamos apelando para que o Governo, com 
prudência, adie a assinatura do decreto de desapro-
priação dessas áreas.

Queremos que o Governo discuta com a socie-
dade paranaense representante dessa região a me-
lhor alternativa. Preservação ambiental, sim, mas sem 
empobrecimento da nossa população.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ALVARO DIAS.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador Alvaro Dias.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
a Mesa registra, com grata satisfação, o retorno ao 
plenário do eminente Senador Ramez Tebet, um dos 
orgulhos do Senado Federal brasileiro, com sua sempre 
disposta atuação em favor da responsabilidade social 
e política, como deve ser a atuação de um parlamentar 
no Senado brasileiro.

É uma grata satisfação tê-lo de volta ao plenário 
desta Casa.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presi-
dente, eu não esperava que V. Exª fosse me deixar, logo 
na chegada, emocionado assim. Mas agradeço...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – É uma manifestação de todos os Senadores 
da Casa.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agradeço 
a manifestação de todos, e estou vendo que é também 
daqueles que o auxiliam na Mesa.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª é uma unanimidade nesta Casa, Senador.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, 
por permuta com a Senadora Fátima Cleide.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
ontem, dia 15 de maio, fez dez anos que foi paga a 
primeira bolsa-escola no Brasil. Essa data foi escolhi-
da pelo Governo do Distrito Federal da época não por 
acaso, mas para coincidir, o mais próximo possível, 
com o 13 de maio, quando se comemora a abolição 
da escravatura no Brasil.

Naquela ocasião, queríamos demonstrar que a 
educação era o caminho para conseguir-se completar a 
abolição, que não tinha sido completada ainda. E tam-
bém a crença que tínhamos de que o primeiro passo 
para solução do problema da educação no Brasil seria 
a universalização, não apenas na matrícula – o Brasil 
hoje está próximo da universalização, no tocante às 
matrículas –, mas na freqüência, na permanência até 
o fim do segundo grau. 

Foi com esse interesse que, naquela oportunida-
de, começamos aqui, no Distrito Federal, o Programa 
Bolsa-Escola. Dez anos depois, Sr. Presidente, pode-
mos dizer que aquele foi um programa que conseguiu 
não apenas dar resultados no Distrito Federal, como 
também espalhar-se pelo Brasil inteiro e, inclusive, por 
diversos países.

Hoje, dez anos depois, pode-se estimar que cer-
ca de vinte milhões de crianças no mundo recebem 
programas do tipo bolsa-escola, chamado no Brasil 
de Bolsa-Família.

Porém, se começamos, 10 anos atrás, dia 15 de 
maio, a pagar a primeira bolsa-escola a uma família 
da cidade do Paranoá, dentro do Distrito Federal, é 
preciso dizer que, naquele tempo, já sabíamos que a 
bolsa-escola em si – pagar às famílias pobres para que 
suas crianças possam estudar no lugar de trabalhar – é 
um programa assistencial se não vier acompanhado 
de melhoria na qualidade da escola. 

É por isso que o Governo do Distrito Federal da-
quele momento, ao lado do bolsa-escola, de um salá-
rio mínimo para cada família, começou um programa 
sistemático para melhorar a qualidade da educação. 
Com aumentos substanciais, sim, do salário dos profes-
sores, com aumento do tempo de duração das aulas, 
conseguindo que quase todas as escolas já tivessem 
pelo menos cinco horas por dia e algumas, seis horas; 
com a implantação de um novo sistema pedagógico 
chamado Escola Candanga; com a melhoria de todos 
os aspectos da educação. A prova é que hoje, se qui-
séssemos, não seria uma, nem duas, nem três apenas, 
mas diversas as crianças pobres que, nesta cidade do 
Distrito Federal, em Brasília, graças ao Bolsa Escola, 
chegariam à universidade. Pessoas de famílias extre-
mamente pobres, aos poucos, passaram a estudar em 
vez de trabalhar e de auxiliar a família.

Pena, Sr. Presidente, que, dez anos depois, o 
Bolsa Escola seja mais vinculado ao México que ao 
Brasil. Temos de reconhecer que os mexicanos aqui 
vieram para conhecer o programa e que daqui levaram 
a experiência, mas conseguiram realizá-lo de manei-
ra mais séria, mais competente e mais dedicada. Por 
quê? Porque conseguiram complementar o Programa 
de Freqüência às Aulas do Bolsa Escola com um pro-
grama nutricional e com um programa de saúde para 
toda a família, não apenas para as crianças na esco-
la, mas também para aquelas que ainda não estavam 
na escola. O projeto Progressa, como é chamado no 
México, hoje é um exemplo no mundo inteiro. É citado 
muitas vezes com o nome de Bolsa Escola, mas com 
referência ao que ocorreu no México. Conseguiram 
montar um sistema de controle da freqüência esco-
lar que permite que o governo mexicano, por meio 
do seu Ministério da Educação, saiba onde está cada 
criança do país.

Esse é um exemplo que podemos seguir, mas ele 
não bastará se não agirmos rapidamente para melho-
rar a qualidade da educação básica no Brasil. Lamen-
tavelmente, não será possível melhorar plenamente 
a qualidade da educação básica no Brasil enquanto 
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essa for uma preocupação apenas municipal, porque 
nossas prefeituras não têm condições de arcar com o 
custo de uma boa escola no Brasil.

Além disso, há desigualdade entre as cidades, 
que não é menor do que a desigualdade entre as pes-
soas brasileiras. Há cidades com R$1.000,00 de renda 
per capita por mês e cidades com renda per capita 
de R$66,00 por mês. No Brasil, é uma loteria, para 
cada criança, o lugar em que ela nasce. Todo o seu 
destino está definido pelo seu lugar de nascimento. No 
Brasil, uma criança não é brasileira até completar os 
18 anos e entrar na universidade ou no Exército. Até 
os 18 anos, ela é brasiliense, carioca, recifense. Ela 
não é brasileira. No Brasil, o Governo Federal não tem 
qualquer responsabilidade com as crianças a não ser 
pelas gotinhas contra a poliomielite.

No mais, tudo é fruto dos prefeitos e da respon-
sabilidade dos governadores, o que faz com que haja 
uma brutal desigualdade educacional que se consolida 
com uma brutal desigualdade social, pois o berço da 
desigualdade está na desigualdade do berço. Faz parte 
do berço a escola, desde a primeira infância.

Para melhorar essa situação vem lutando mui-
to a Senadora Heloísa Helena, a quem concedo um 
aparte.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Se-
nador Cristovam Buarque, por mais que estivesse 
prestando atenção ao pronunciamento de V. Exª, não 
posso deixar de fazer um aparte para saudá-lo por 
toda a sua trajetória de luta e de dedicação à edu-
cação pública, gratuita e de qualidade. Mais do que 
um sonho, do que uma aspiração social, do que uma 
perspectiva, é a dedicação de toda uma vida política. 
Quero também compartilhar de suas preocupações 
com relação ao cuidado e à atenção dados à criança. 
V. Exª fez esta afirmação, numa frase que ficará na 
história deste Senado: “O governo que não tem preo-
cupação com suas crianças não merece ser governo”. 
Fico impressionada com o descaso. A criança é frágil. 
O idoso também é frágil, especialmente quando aco-
metido por uma doença crônico-degenerativa, quando 
pobre. No entanto, a criança é muito mais frágil. Sua 
estrutura anatomofisiológica é frágil, ela é impossibi-
litada de discernir entre o certo e o errado. É na pri-
meira infância, de zero a três anos, que as conexões 
neurológicas que dirão o que é inteligência serão de-
senvolvidas. Mesmo assim, sempre que se fala sobre 
atenção à criança, vem o velho e vergonhoso patrocínio 
de um verdadeiro e vexatório terrorismo de que isso 
vai quebrar município, de que isso vai quebrar Estado. 
Ninguém discute tantas outras coisas que, no cotidiano 
da análise do orçamento, das finanças públicas, das 
relações internas e externas, levam um país a quebrar. 

Mas criança não vota, criança não consegue fazer 
lobby no Congresso Nacional, criança pobre não con-
segue articular populações inteiras para discutir seus 
interesses aqui. Como bem disse V. Exª sobre o “berço 
da desigualdade”, parece que as meninas pobres e os 
meninos pobres do País, ao nascerem, recebem um 
carimbo na testa definindo que o seu destino é dormir 
no quartinho de empregada, é vender o corpo por um 
prato de comida, é vegetar na estrutura do narcotrá-
fico, nas periferias das cidades. Portanto, saúdo com 
entusiasmo V. Exª pelo pronunciamento e parabenizo-o 
pela sua luta em defesa da educação, especialmente 
em relação às nossas crianças.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Senadora, quero agradecer duas coisas: primeiro, o 
aparte; segundo, o cuidado que V. Exª teve ao moderar 
as minhas palavras. Eu não disse apenas que o go-
verno que não se preocupa com a criança não merece 
ser governo, eu fui mais radical: o governo que não é 
capaz de cuidar das crianças do seu município, do seu 
estado ou do seu país não merece ser governo.

É claro que falta dinheiro no Brasil para abrir cre-
che com ar condicionado e que nem todas as pesso-
as que cuidam das crianças têm curso superior, mas 
jamais falta o necessário para manter com dignidade 
um cuidado à criança. Isso não faz sentido faltar. Pode 
faltar cafezinho no gabinete do prefeito, mas não pode 
faltar comida para as crianças.

Agradeço a V. Exª o aparte.
Ontem comemoramos o 10º aniversário da pri-

meira Bolsa Escola paga no Distrito Federal. Aproveito 
para dizer que esse programa se espalhou pelo Brasil 
inteiro graças ao Presidente Fernando Henrique Car-
doso, mas pagando um valor insignificante. S. Exª teve 
a generosidade – reconheço de público – de manter o 
nome Bolsa Escola, quando poderia tê-lo mudado e se 
apropriado completamente do programa, mas manteve 
o mesmo nome e espalhou-o pelo Brasil, com um valor 
muito pequeno e sem fazer o que era necessário para 
um salto educacional.

Mas esse mesmo programa hoje corre sério ris-
co, Sr. Presidente. Ao juntarmos no mesmo tipo de 
programa a parte assistencial do Vale-Alimentação, do 
Vale-Gás, do Bolsa Alimentação, com o Bolsa Esco-
la, ao misturarmos tudo, nós destruímos a concepção 
educacional.

O Bolsa Escola não tinha importância pela bol-
sa, mesmo quando pagávamos um salário mínimo. 
Ele tinha importância pela escola. Ao tirar a dimensão 
da escola e ao chamar de família, havia por trás um 
entendimento de que o importante era a renda. Não 
é a renda.
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Aproveito o que falou a Senadora Heloísa Helena, 
para que S. Exª saiba, para dizer que vi recentemente 
uma foto do Presidente Lula na primeira página dos 
jornais com um grupo de crianças, e fui atrás daque-
las crianças. Identifiquei que se tratava da cidade de 
Caruaru, no meu Estado, do bairro de Canaã. Peguei 
um avião e fui ao local. Identifiquei cada uma daquelas 
crianças, fui a casa delas, visitei a escola, comi o lan-
che delas e mandei uma carta ao Presidente, dizendo 
que, naquele momento, aquilo que eu havia visto era 
uma herança que Sua Excelência recebeu, mas, se 
aquilo continuasse por mais quinze anos, seria uma 
herança que Sua Excelência e o meu Partido deixarí-
amos para o Brasil – e uma herança triste. Essa carta 
eu enviei a Sua Excelência com uma lista de medidas 
que, acredito, se as tomarmos, poderemos modificar 
isso, e lembrando as que tive o orgulho de adotar, 
em 2003, quando Ministro. Coloquei o nome de cada 
criança, e lembrei que nenhuma delas, com doze anos, 
na quarta-série, aprendeu a ler ainda. Pedi que cada 
uma escrevesse uma carta ao Presidente. Nenhuma 
conseguiu mais do que rabiscar algumas coisas que 
ninguém lê. Conversei com seus professores e com os 
irmãos adultos. Nenhum concluiu a quarta série.

Isso não é culpa do Presidente Lula nem do Go-
verno. Mas será, se não tomarmos medidas rápidas no 
sentido de dar início a uma revolução educacional no 
Brasil. Há 10 anos, iniciamos o Programa Bolsa-Escola, 
que não serve muito, pois é um programa de assistên-
cia, se não vier acompanhado de uma boa escola.

O Brasil tem recursos e tem condições de fazer 
isso. Países mais pobres o fizeram. Basta fazer hoje o 
que se fez há algum tempo, querendo fazer deste um 
país industrial, um país justo.

O caminho da justiça, a porta da modernidade, 
não é mais a fábrica, é a escola.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Senador Cristovam Buarque.

O SR ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra, pela ordem.

O SR ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito o uso da palavra, em nome 
da Liderança da Minoria, como 1º Vice-Líder.

O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido, após o Senador Jorge Bornhau-
sen, que falará como orador regularmente inscrito.

Com a palavra o Senador Jorge Bornhausen, por 
permuta com o Senador Leomar Quintanilha. 

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador Jorge 
Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, minha inten-
ção hoje é falar a respeito da reunião da Internacional 
Democrata de Centro, que será realizada esta sema-
na no Rio de Janeiro, presidida pelo ex-Presidente do 
Governo da Espanha, José María Aznar, que estará 
no Brasil com essa finalidade.

Antes de abordar um dos temas objeto da reu-
nião que trará ao Brasil presidentes de 70 países, entre 
Europa, América, África e Ásia, tenho o dever de dizer 
duas palavras com relação a dois assuntos, um dos 
quais aqui tratado pelo Senador Alvaro Dias, que diz 
respeito à criação de novos parques nacionais. 

Tenho o mesmo pensamento que o ilustre Sena-
dor. Existe um movimento sem escutar a população, 
com audiências realizadas às escondidas e com re-
percussões muito sérias em meu Estado e no Estado 
do Paraná. Amanhã, pretendo, por intermédio da Li-
derança da Minoria ou da Liderança do meu Partido, 
abordar o assunto, e já tive a oportunidade de hoje 
conversar com o Senador Alvaro Dias a esse respeito. 
Se o Governo cometer essa irresponsabilidade com 
milhares e milhares de agricultores de nossos Estados, 
em conjunto, entraremos com um decreto legislativo 
para suspender qualquer ato nesse sentido.

Por outro lado, continuam surgindo na imprensa 
denúncias graves em relação ao que, à voz pequena, 
se chama de “mesada para parlamentares”. Mais uma 
vez, acusações graves constam da edição da revista 
Veja desse final de semana. Não desejamos, o PFL e 
certamente a Oposição, fazer qualquer prejulgamento, 
não desejamos aqui levantar suspeitas contra quem 
quer que seja, mas chegou a hora de o Congresso Na-
cional – e falo do Congresso Nacional porque as duas 
Casas devem se manifestar – fazer com que as coisas 
se tornem transparentes perante a sociedade. E isso 
somente por meio de uma comissão parlamentar mista 
de inquérito, com a presença das duas Casas.

Tenho certeza de que será esse o pensamento 
dos líderes do PFL, com quem vou me reunir ainda 
hoje. Desde já, digo que os Parlamentares que se 
considerarem isentos e honestos assinarão a CPI, e 
os Partidos que não quiserem de forma alguma dar 
cobertura a alguém que age ilicitamente também in-
dicarão seus representantes na CPI.

São, portanto, os dois alertas que gostaria de 
fazer. Um ao Governo com relação aos parques em 
Santa Catarina e no Paraná, e outro ao Congresso Na-
cional quanto à necessidade de haver a transparência 
indispensável, sem prejulgamentos e sem seqüelas 
que ficarão se esta Casa e a Câmara dos Deputados 
não realizarem as devidas investigações.
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Volto, então, ao Congresso da Internacional De-
mocrata de Centro. Além de no dia 19 ser examinado 
um documento sobre a democracia em Cuba, haverá, 
no dia 20, um debate proposto pelo PFL, que compõe 
o Conselho Executivo e o Conselho Diretivo da IDC, 
sobre um tema que nos aflige e aflige o mundo, es-
pecialmente a América do Sul: Democracia versus 
Populismo.

O Populismo, no documento que apresentamos 
à discussão, é ameaçador. É um fenômeno que ocorre 
no mundo inteiro, em número cada vez maior de na-
ções. Surge e ganha corpo, já tendo alcançado o po-
der em algumas delas. Conduzido por líderes de estilo 
messiânico e substituindo antigas formas xenofóbicas 
de nacionalismo por confusas propostas de solidarie-
dade internacional para aproveitar fundos financeiros 
e reconhecimento institucional, o novo populismo, ou 
neopopulismo, causa legítima inquietação. Essa reper-
cussão internacional é transformada em abonação por 
líderes e instituições que não se dão ao trabalho de 
verificá-las e são utilizadas internamente como apro-
vação, com grande impacto de propaganda. 

Pelo fato de apresentar grande capacidade de 
mobilização e manipulação de apelos oportunistas, ga-
nha importância considerável nos processos eleitorais 
o neopopulismo, explorando crises conjunturais.

O primeiro desafio consiste em identificar a nova 
onda populista: como se apresenta, qual seu ponto fra-
co, sua vulnerabilidade, seus principais aliados.

No período entre as duas guerras, o populismo 
assumiu forma bifronte, a ponto de mascarar a sua 
base comum. De um lado, feição totalitária, seja em sua 
expressão comunista ou neofacista. De outro, o auto-
ritarismo paternalista (o caudilismo latino-americano), 
que, em determinados momentos e nações, chegou a 
conviver com um objetivo que é também indesejável. 

Teoricamente, agora, explora a antinomia povo/
antipovo. Tem como cerne e base comum a crença 
de que as sociedades nacionais repousam no povo 
e que a manipulação política contrapõe, como inimi-
go a combater, o antipovo. Os níveis extremos desse 
combate tipificam as variantes totalitárias. Trata-se, 
então, de expurgar ou eliminar esse antipovo da face 
da Terra, seja o judeu, seja o burguês, seja o cristão, 
seja a denominação islâmica rival, sejam as tribos 
ou etnias diversas. O resto da sociedade, subjugada, 
deve contentar-se em neutralizar o suposto inimigo, 
reduzi-lo a uma condição desprovida da capacidade 
de resistência.

Nos países que só recentemente implantaram 
suas democracias, na América Latina, África e Ásia a 
situação é agravada pelo esvaziamento dos objetivos 
dos movimentos de resistência às ditaduras, que per-

deram suas metas próximas de luta. Geralmente, tais 
grupos também ficaram órfãos das articulações do co-
munismo internacional e se transformam em partidos 
sem causa, improvisando situações de antipovo, me-
tas sem viabilidade e se tornam expressões do mais 
típico populismo.

Há, portanto, que se seguir uma estratégia con-
seqüente.

As lideranças político-democráticas, especial-
mente na América Latina, precisam priorizar nas suas 
ações partidárias um alerta: o populismo é uma praga 
tanto na política como na economia e na sociedade, 
pois atrasa e dificulta a consecução de qualquer pro-
jeto que pretenda eliminar as brutais desigualdades de 
renda; debilita as instituições políticas, tirando-lhes a 
estabilidade; inibe as manifestações culturais, a pes-
quisa científica e a atualização tecnológica; confina os 
mercados; esmaga as liberdades.

O antídoto a esse novo populismo é a construção 
de uma sólida cultura democrática. Embora se possa 
alegar que a Europa, mesmo na vanguarda do pensa-
mento, das ciências e das artes do Ocidente, só agora 
tenha atingido a plena estabilidade democrática, não 
há empecilho para que, graças à velocidade da infor-
mação, as nações da América Latina, África e Ásia a 
alcancem de forma plena, mesmo que se considerem 
as dificuldades econômicas e os atrasos em matéria 
de educação, saúde, ciência e tecnologia.

A superação de situações insatisfatórias nas na-
ções em desenvolvimento ou subdesenvolvidas resulta-
rá basicamente do esforço próprio pela modernização, 
pela educação, por seus padrões jurídicos e éticos e, 
naturalmente, pela solidariedade internacional base-
ada no respeito e reconhecimento da soberania das 
nações bem como por tarifas justas e, quando for o 
caso, compensatórias.

A agenda que se deve adotar, conforme proposta 
do IDC, consiste em:

1. estímulo à realização de estudos dedi-
cados à caracterização do populismo existente 
em cada país;

2. combate ao fascínio pelo exótico, que 
leva as nações desenvolvidas e as organiza-
ções internacionais ao apoio de propostas he-
terodoxas sem qualquer sustentabilidade, que, 
na verdade, apenas subvencionam e mascaram 
programas populistas demagógicos;

3. prioridade nas relações internacionais 
para os programas de educação, ciência, arte 
e cultura, estímulo ao intercâmbio, colóquios e 
trocas de experiências, inclusive na área edi-
torial, com o uso intensivo da internet;
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4. adoção de ações afirmativas na defesa 
da democracia (...);

5. avaliação da oportunidade e realização 
de seminários com vistas à obtenção de uma 
tipologia geral do populismo presente neste 
início do século XXI;

6. sistematização da trajetória do governo 
representativo a partir do seu surgimento na 
Inglaterra, em fins do século XVII; principais 
linhas de aperfeiçoamento; e dificuldades en-
contradas em sua discriminação;

7. identificação das principais doutrinas 
atuais que se ocupam da crítica ao sistema 
democrático representativo e avaliação dos 
argumentos mobilizados.

Essas são as ações e as intenções para a discus-
são que nas reuniões teremos que ter sobre democracia 
versus populismo dentro da Internacional Democrata 
de Centro, que conta com a participação também do 
PSDB como observador e que se realizará entre os 
dias 19 e 20 no Rio de Janeiro. A se seguir, teremos 
a abertura do Congresso de refundação do PFL, ato 
da maior importância na vida do Partido que presido 
e que completou este ano vinte anos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhau-
sen, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Heloísa Helena.

Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhau-
sen, a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador Jorge Bornhausen.

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro 
Dias, pela Liderança da Minoria. S. Exª dispõe de cin-
co minutos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança do PSDB. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, faço leitura, inicialmen-
te, da nota assinada pelo Líder do PSDB, Senador 
Arthur Virgílio.

Nota da Liderança do PSDB:
A Liderança do PSDB no Senado comuni-

ca que, em face das denúncias veiculadas pela 
imprensa no fim de semana, especialmente 
pela revista Veja, está apresentando requeri-
mento de constituição de Comissão Parlamen-
tar de Inquérito para apuração dos fatos. 

O fato determinado será a documenta-
da corrupção divulgada pela imprensa e en-
volvendo a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Mas a investigação abrangerá as 
empresas estatais também citadas, as quais, 
por terem autonomia financeira, ficam fora dos 
cortes orçamentários promovidos pela equipe 
econômica e, por isso, se tornariam alvos pre-
ferenciais de certas práticas escusas.

O PSDB não aceita que o governo procu-
re meramente desviar a atenção para o PTB, 
como se fosse caso isolado, quando tudo indica 
tratar-se de corrupção que se alastra por vá-
rios setores do Governo. Não aceita a farsa de 
o Governo Lula estar investigando o Governo 
Lula. A apuração deve ser feita pelo Ministério 
Público e pelo Congresso Nacional, median-
te CPI, até porque o Governo Lula, conforme 
notícias de hoje, admite ter perdido o controle 
das nomeações políticas que efetuou nestes 
quase dois anos e meio.

Brasília, 16 de maio de 2005. 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse lamen-
tável episódio é conseqüência dessa certeza absoluta 
da impunidade! A impunidade prevalece no Governo 
Lula de forma acintosa! O Presidente Lula tem sido 
omisso, complacente, conivente, e se torna cúmplice 
da corrupção denunciada.

Esse não é o primeiro episódio que assusta a 
Nação pela sua contundência e desfaçatez. Inúmeros 
outros episódios já ocorreram. Essa prática da omissão, 
da condescendência, adotada pelo Presidente Lula, é 
um estímulo permanente à corrupção e provoca gran-
de indignação nacional.

Os denunciados, que são alvo de investigação 
por parte da Procuradoria da República, permane-
cem no exercício das suas funções. O primeiro ato de 
um Governo sério é afastar o acusado para permitir 
uma investigação isenta e, ao final, impor a punição 
mais rigorosa que a legislação possibilite impor. Ou, 
se eventualmente o acusado comprovar a sua ino-
cência, resgatar a sua credibilidade diante da opinião 
pública do País.

Esse é o procedimento natural que se exige de 
quem governa com responsabilidade pública. Isso não 
ocorre. Nesse caso, Sr. Presidente, dispensaríamos até 
a comissão parlamentar de inquérito. A contundência da 
denúncia, a visibilidade com que o mal se expõe diante 
da opinião pública dispensa a investigação política por 
parte do Congresso Nacional. Cabe agora investigação 
policial, cabe agora investigação do Ministério Público 
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para necessária e inadiável responsabilização civil e 
criminal dos envolvidos. 

Essa prática adotada pelo Governo Lula de retri-
buir o apoio parlamentar com nomeações, instituindo 
o fisiologismo da forma mais exacerbada já vista nes-
te País, é o caminho para a corrupção. Sem dúvida, 
fica a idéia de que partido político é uma ferramenta 
a serviço da corrupção e dos corruptos. Fica a idéia 
de que vale a pena a corrupção na medida em que 
não há providências enérgicas da parte da autoridade 
responsável. Como diz o Senador Arthur Virgílio, não 
basta o Presidente afirmar que o Governo Lula está 
investigando o Governo Lula. Já vimos esse filme no 
episódio Waldomiro Diniz; já assistimos a essa cena 
em outros episódios lamentáveis, e estamos assistin-
do a essa cena relativamente aos denunciados pelo 
Ministério Público; portanto, a instalação de uma CPMI 
não deve se restringir especificamente aos correios. 
Repito, não haveria necessidade de CPI nesse caso. 
A instalação de CPMI se justifica porque essa prática 
lamentável alcança todos os órgãos governamentais. 
Não bastasse a prática de se nomearem assessores 
para cargo de confiança oriundos do Partido dos Tra-
balhadores, a fim de se financiar partido político com 
dinheiro público. Esse repasse de percentual dos sa-
lários promove um desvio de finalidade: os recursos 
públicos são destinados ao caixa de um partido político 
que se tornou o mais rico do País em pouco tempo. 
Portanto, cabe, sim, uma comissão parlamentar de 
inquérito para investigar esta prática: a prática fisio-
lógica que, se de um lado, compromete a eficiência 
administrativa puxando para baixo a qualidade do Go-
verno com profissionais da política ocupando cargos 
eminentemente técnicos que deveriam ser ocupados 
por aqueles que possuem qualificação técnica e pro-
fissional, de outro lado...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já concluo, 
Sr. Presidente.

De outro lado, essa retribuição ao apoio parlamen-
tar com a nomeação de representantes dos partidos 
da base aliada que utilizam os cargos que ocupam, da 
mesma forma, para obter recursos através da corrup-
ção e sustentar os partidos políticos. 

Sr. Presidente, é um desserviço à democracia 
que persista esta idéia de que partido é ferramenta 
política a serviço da corrupção e que a impunidade 
preservada, instituída pelo Governo, é garantia de que 
vale a pena a corrupção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa esclarece que o Senador Alvaro Dias falou em 

nome da Minoria, baseado no art. 66, parágrafo único, 
que diz o seguinte: “Ausente ou impedido o Líder, as 
suas atribuições serão exercidas pelo vice-Líder”. 

V. Exª, sendo vice-Líder, usou da palavra nessa 
condição.

Próximo orador inscrito, Senador Paulo Paim. 
Antes, pela ordem, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Para 

V. Exª me inscrever para uma comunicação de inte-
resse partidário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Faz uso da palavra agora, ou após o Senador Pau-
lo Paim.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Após 
o Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Após o Senador Paulo Paim.

Senador Paulo Paim, V. Exª dispõe de dez mi-
nutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Tião Viana, na última sexta-feira, dia 13 
de maio, fizemos aqui uma reunião para debater pre-
conceito e racismo. V. Exª presidiu a reunião em parte; 
Senador Mão Santa esteve aqui como Vice-Presiden-
te; Senador Heráclito Fortes também esteve conosco 
e ainda o Senador Cristovam Buarque. Já naquela 
oportunidade eu falava da onda nazista, racista, pre-
conceituosa que avança em todo o mundo. E lamenta-
velmente, Sr. Presidente, venho à tribuna para relatar, 
entre os fatos que aqui comentarei, o que aconteceu 
em Porto Alegre, no meu Estado. Vários jovens, cha-
mados de cabeças raspadas, e que se dizem de uma 
organização nazista, agrediram covardemente estudan-
tes judeus que faziam uma homenagem a mais de 40 
milhões de pessoas, entre elas seis milhões de judeus, 
que foram assassinados na II Guerra pelos nazistas. 
Isso demonstra, Sr. Presidente, que dever haver um 
grande movimento por parte de todos nós para coibir, 
inibir, condenar, repudiar atitudes como essa. Os jovens 
de cabeça raspada estão presos neste momento em 
Porto Alegre. São jovens que atacam principalmente 
judeus, homossexuais, negros, imigrantes e pessoas 
de outras etnias. 

Sr. Presidente, sou obrigado a comentar também 
a infeliz declaração do Presidente do México, Vicente 
Fox. Durante o final de semana, S. Exª disse o seguinte: 
“Os mexicanos, cheios de dignidade, vontade e capa-
cidade de trabalho, estão fazendo trabalhos que nem 
mesmo os negros querem fazer nos Estados Unidos”. 
S. Exª afirmou infelizmente que os mexicanos nos 
Estados Unidos estão sujeitos a atividades que nem 
os negros querem fazer. Essa declaração recebeu 
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o repúdio do parlamento mexicano, das imprensas 
mexicana e americana. Foi uma declaração infeliz, 
de cunho racista que, da tribuna do Senado, também 
quero repudiar.

Meu tempo é pouco. Recebo – e já o disse inú-
meras vezes – milhares de correspondências durante 
o mês. Hoje, vou tentar tratar de três assuntos. Estão 
na tribuna de honra vereadores de todo o País que me 
procuraram, pela manhã, preocupados com a situação 
em que se encontram. Eles foram eleitos, mas, infe-
lizmente, não puderam ser empossados. Entregaram-
me um documento que foi encaminhado ao Ministro 
Celso de Melo e também ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o nosso gaúcho Nelson Jobim. Diz 
o documento:

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exªs 
para destacar a importância da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Adin 3.345, versan-
do sobre a Resolução 21.702, de 2 de abril 
de 2004, no Tribunal Superior Eleitoral, que 
reduziu o número de vereadores de diversos 
Municípios brasileiros.

Depois, discorre-se toda a argumentação, e diz 
aqui algo que está na Constituição. É o seguinte: 

“A definição do número de vereadores é 
de competência do Município, respeitados os 
limites do inciso IV do art. 29 da Constituição 
Federal [respeitados os limites], a quem o le-
gislador constituinte conferiu total autonomia”, 
pois se trata de matéria constitucional, reser-
vada à Lei Orgânica Municipal.

Resumo do documento:

Ante o exposto, solicito a V. Exª que pro-
mova, o quanto antes, o julgamento da pre-
sente ação, tendo em vista o seu caráter de 
urgência nacional, restabelecendo o Estado 
Democrático de Direito com a volta do número 
legal de Vereadores, fazendo, assim, a mais 
cristalina justiça.

Assinam o documento, naturalmente, entidades 
de vereadores de todo o País.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pau-
lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu disse 
a eles que eu não teria problema nenhum, como es-
tou fazendo neste momento, de ler o documento da 
tribuna porque isso corresponde ao meu voto. Quando 
foi diminuído aqui o direito de vocês que representam, 
como dizíamos hoje pela manhã, efetivamente, a base 
da população, eu votei contra. Votei pela permanên-
cia de vocês.

Por isso, vou ler o documento e vou encaminhá-
lo também ao Ministro relator e ao Presidente do Su-
premo Tribunal Federal.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pau-
lo Paim, a bem da verdade, temos que rever os fatos. 
Esta Casa estava propensa a corrigir, mas houve um 
imprevisto, um ato tresloucado e uma insensibilidade. 
V. Exª dirigiu a negociação para melhoria do salário 
mínimo. O Governo do PT queria R$260,00 e esta 
Casa, num trabalho extraordinário, liderado por uma 
comissão mista – cujo presidente foi o Senador Tas-
so Jereissati e o vice-presidente, V. Exª –, trabalhou 
exaustivamente e, com muita competência, descobriu 
no orçamento uma forma de aumentar R$15,00. Aí, o 
rolo do núcleo duro foi à Câmara e fez retroceder. O 
Senado ficou perplexo. A mídia, também estimulada 
e paga pelo núcleo duro, insensível, porque lhe falta 
oxigênio, mostrou que era economia quando não era, 
não diminuiu o percentual. Digo isso porque fui prefei-
tinho. Então, é hora de resgatar. O núcleo duro, incom-
petente – os únicos arejados estão ali em cima, o PT 
perdeu aqui a estrela –, não entendeu Montesquieu, 
que colocou o Poder Executivo para trabalhar e reali-
zar obras. Não faz! Colocou o Poder Legislativo para 
fazer leis. Nós não fazemos leis; quem faz leis é o Po-
der Executivo por meio de uma tal medida provisória. 
E o Poder Judiciário para julgar, e não julga. Ele é que 
fez essa lei! Então, é hora de resgatar. A mídia foi feita. 
Eu sou lá do Piauí e aprendi com o homem do campo, 
que diz: “É mais fácil se tapar o sol com uma peneira 
do que esconder a verdade”. A verdade é que eles é 
que dignificam. Eu vou lhe dar um exemplo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador, 
tenho outro pronunciamento sobre o arroz.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – François Mit-
terrand, grande presidente da democracia, lá onde se 
gritou “liberdade, igualdade e fraternidade”, ganhou a 
Presidência de Giscard d’Estaing, um estadista, que 
representava o partido. De Gaulle disse: “Vou ser ve-
reador na minha cidade”, dignificando a participação 
do vereador na vida democrática brasileira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, por questão de justiça, eu gostaria de di-
zer que a Bancada do PT foi autorizada a votar a favor 
dos vereadores. E nós votamos; o meu voto está lá. 
Falamos com muita tranqüilidade sobre esse tema. V. 
Exª, eu sei, nos acompanhou.

Sr Presidente, a situação do arroz no meu Rio 
Grande – o Senador Mão Santa sempre se refere ao 
seu Piauí – é da maior gravidade. O arroz, no Rio Gran-
de do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato 
Grosso do Sul passa por um de seus piores momen-
tos, eu diria o pior momento da história.
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Hoje o arroz brasileiro, Sr Presidente, infelizmente 
é comercializado muito abaixo do custo de produção, 
com prejuízos enormes, devido ao ingresso indiscri-
minado de excedentes arrozeiros do Mercosul. Em 
março, por exemplo, a importação do arroz do Mer-
cosul pelo Brasil bateu o recorde de 80 mil toneladas. 
É precária a fiscalização da entrada de arroz oriundo 
da Argentina e do Uruguai. Não há pesagem. A carga 
de arroz é maior do que o registrado na documenta-
ção fiscal. A falta de pesagem, Sr. Presidente, é que 
está causando essa situação que leva os produtores 
de arroz do Rio Grande do Sul a praticamente fazer 
uma barreira nas fronteiras para proteger a produção 
nacional. Infelizmente, o custo do implemento agríco-
la é maior devido à tributação argentina e brasileira. 
O País exporta colheitadeiras a um preço inferior ao 
do mercado interno. Então, o produtor lá na Argentina 
compra colheitadeiras por um preço menor do que é 
cobrado de um produtor no Brasil, embora os equipa-
mentos sejam produzidos aqui e vendidos lá fora, onde 
a tributação é bem menor.

O Brasil, Sr. Presidente, é auto-suficiente na pro-
dução de arroz. A própria Conab, órgão do Governo 
Federal, diz que o Brasil não precisa importar nenhum 
grão de arroz neste ano, pois há sobra de produto, que 
pode garantir o abastecimento interno. O tamanho do 
rombo que a queda da produção e de preço vai causar 
aos produtores de arroz é gigantesco. Apenas no Rio 
Grande do Sul, segundo dados do Instituto Rio Gran-
dense do Arroz (Irga), caso seja mantido o atual cená-
rio, o prejuízo –- meus Líderes Tião Viana e Delcídio 
Amaral – pode chegar a R$ 1,74 bilhões somente em 
2005. As lavouras de arroz do Rio Grande geram em 
torno de 300 mil empregos. São 20 mil produtores. O 
setor representa 40% da produção de grãos do Esta-
do, 3% de ICM e 2,5 do PIB gaúcho.

No último sábado, Senador Tião Viana, os produ-
tores de arroz realizaram uma assembléia em Santana 
do Livramento, com a participação de 1,5 mil lideran-
ças. Quinze prefeitos da região compareceram. Uma 
das decisões tomadas – veja a gravidade, Senador 
Tião Viana, V. Exª que é sensível a este tema – foi o 
fechamento de todos os postos de fronteira do Rio 
Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, o que já 
está acontecendo em Itaqui, Guaraí, Aceguá e Livra-
mento. Protestos estão acontecendo na BR-471, em 
Santa Vitória do Palmar, e na BR-290, em Alegrete, 
Rosário, São Gabriel e Uruguaiana.

Os produtores não descartam, também, a possi-
bilidade da entrada de produtos de origem vegetal.

Sr. Presidente, conversei, por telefone, no dia de 
hoje, com o Presidente da Associação de Produtores 
de Arroz (Federarroz), Valter José Potter. Ele me dis-

se que a categoria está na espera de que o Governo 
apresente medidas concretas para solução do proble-
ma. Eu sei que há um estudo nesse sentido.

Os produtores de arroz querem o fim das vanta-
gens tributárias para as importações de arroz da Argen-
tina e do Uruguai, impondo salvaguardas para o grão 
nacional em relação à entrada do cereal estrangeiro.

Querem efetivamente incentivo à exportação do 
arroz, apoio irrestrito à comercialização por contrato 
de opção, em que poderá ser obtido um preço maior 
que o mínimo.

Faço um alerta, Srs. Senadores, desta tribuna, 
pois o problema já ultrapassou a questão do arroz. São 
133 Municípios do meu Rio Grande que têm no arroz 
a sua principal economia.

Não estamos falando apenas dos produtores. 
São os municípios, os empregos diretos e indiretos, 
o comércio local que gira em torno desse setor. Essa 
cadeia econômica e social está à beira de quebrar, 
caso não ocorram soluções. Uma calamidade pública 
se avista.

Apresentei hoje, Sr. Presidente, um pedido para 
que a Comissão de Agricultura do Senado Federal 
realize uma audiência pública, com a participação de 
todos os envolvidos, produtores, trabalhadores, repre-
sentantes da categoria, prefeitos, o Governo Federal 
e também o Governo Estadual. A audiência, no meu 
entendimento, pode ser aqui, em Brasília, ou mesmo 
em alguma cidade daquela região.

Essa primeira audiência pública será a oportuni-
dade para realizarmos um grande debate sobre essa 
situação tão delicada.

Senador Tião Viana, na próxima quarta-feira, es-
tarei com os quatro Ministros gaúchos – Tarso Genro, 
Olívio Dutra, Dilma Roussef e Miguel Rosseto. Nós nos 
encontraremos com o Vice-Presidente da República, 
José Alencar, para dialogar sobre a Varig. Os produtores 
do Rio Grande, sabendo dessa audiência, fizeram-me 
um pedido, e eu me prontifiquei a, junto com os quatro 
Ministros, conversar com o nosso Vice-Presidente, a 
fim de que os produtores sejam recebidos pelo Minis-
tro Palocci. Além disso, que eles tenham também uma 
audiência com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
para que Sua Excelência possa estabelecer um canal 
de negociação e de entendimento sobre o Mercosul 
e a realidade do nosso País, principalmente a do Rio 
Grande. Lembro que a situação do vinho é semelhante 
à do arroz – já tivemos uma audiência aqui e debate-
mos esse quadro. 

Ninguém é contra o Mercosul. Queremos apro-
fundar esse debate. Estamos preocupados com o de-
semprego em massa que vai se dar no Rio Grande, 
devido a questões como essa. 
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Os produtores de arroz – quero deixar aqui re-
gistrado – têm toda a minha solidariedade. E, como 
dissemos, lá no Rio Grande do Sul, estamos na trin-
cheira, com pouca munição, mas, com certeza, não 
vamos nos entregar. Faremos lá o papel de resistência, 
como já fizemos em outro momento, em que investi-
das do Uruguai e da Argentina tentaram influenciar a 
economia do País pela fronteira do Rio Grande. Nós 
vamos resistir.

De pronto, deixo aqui, mais uma vez, a minha 
posição favorável tanto em relação aos produtores de 
arroz, como em relação à questão do vinho, à questão 
dos nossos vereadores que aqui se encontram, como 
também à questão do MST, que chega hoje a Brasília, 
exigindo a reforma agrária.

(Palmas. Manifestação das galerias.)
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa Hele-
na, pela Liderança do P-SOL, nos termos do art. 14, 
inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vários Senadores já tiveram a opor-
tunidade de se pronunciar sobre mais denúncias que 
saíram sobre as sujas articulações do Governo Federal 
com sua base de bajulação.

Sei que estamos preparando um requerimento 
de CPI. O Senador Alvaro Dias disse que o Senador 
Arthur Virgílio também está fazendo um requerimento. 
Nós assinaremos tudo junto. Não tem problema.

É sempre muito difícil ficar ouvindo essas denún-
cias de corrupção, porque qualquer brasileiro, qualquer 
pessoa de bom senso, independentemente das con-
vicções ideológicas, consegue identificar, com preci-
são, como a nossa sociedade trata de forma diferente 
o roubo do rico e o roubo do pobre. É absolutamente 
impressionante como o cinismo e a dissimulação são 
aplicados na análise da legislação em vigor do País.

Senador Mão Santa, sou como os velhos hu-
manistas espanhóis. Eles diziam que a mesma lei, o 
mesmo papel deve ser interpretado de forma flexível 
para o fraco, firme para o forte e implacável para o 
contumaz. Lembro também a V. Exª um diálogo muito 
interessante que há em um dos mais belos sermões 
do Padre Antonio Vieira, travado entre um pirata, um 
pequeno ladrão de barcaça, e Alexandre, o Grande. 
Certa vez, Alexandre, o Grande, invasor e saqueador 
de países inteiros, chamou um pequeno pirata para, 
supostamente, dar-lhe uma lição de moral. Ele pergunta: 
“Quem é você, que está por aí roubando as barcaças 
da cidade?” O pirata, então, que não era bobo nem 

covarde, olha para ele e diz: “Quer dizer que eu, que 
roubo pequenas barcaças, sou um ladrão; e V. Exª, 
que rouba nações inteiras, é um imperador?” É como 
acontece hoje.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo meu 
protesto, assinarei a Comissão Parlamentar de Inqué-
rito. Todas as pessoas sabem como rolam os detalhes 
das CPIs, da dificuldade gigantesca para se estabele-
cerem CPIs, porque infelizmente a velha metodologia 
continua aqui, de forma implacável: compram-se pes-
soas, votos, consciências e outras coisas para não se 
instalar uma CPI. Mas eu não poderia deixar de, mais 
uma vez, reafirmar aqui o meu protesto em relação a 
essas denúncias.

Quem leu as denúncias ou acompanhou-as pela 
televisão fica em estado ad nauseam permanente, até 
porque a camarilha da base de bajulação do Gover-
no, em conluio com o Palácio do Planalto, apresenta 
o detalhamento de uma vergonhosa metodologia da 
partilha da máquina pública. Eu fico impressionada 
com esse nível de procedimento, que sai todos os dias 
nos jornais, nos meios de comunicação. A partilha da 
máquina pública reedita a velha metodologia suja que, 
onde toca, sai secreção purulenta.

É por isso que, todos os dias, há uma notícia nova 
nos jornais. E aí é o conluio dos chefes de partido, dos 
conhecidos delinqüentes de luxo, personalidades nacio-
nais importantes que o Governo Lula sabe exatamente 
quem são e tem a ousadia de enaltecê-las pública e 
moralmente, e a elas entrega cargos, prestígio e poder 
e a máquina pública para ser administrada, não como 
manda a ordem jurídica vigente do País, mas para ser 
administrada com o velho e conhecido propinódromo 
do nosso País. 

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Heloísa 

Helena, já que V. Exª, com sua inteligência privilegia-
da, foi buscar Padre Antonio Vieira, lembro quando ele 
disse que palavras sem exemplo são um tiro sem bala, 
que o exemplo arrasta. É a palavra. O nosso Presidente 
fica só dando palavras, palavras, palavras, e aí está o 
quadro, aí está a gente brasileira estarrecida. E o que 
entendo é que autoridade não pode ser suspeita. E eu 
dou muito graças quando falo, Sr. Presidente Rodolpho 
Tourinho, que fui prefeitinho. Eu tenho um exemplo na 
minha vida. Olha, de repente, surgiu uma série de cri-
mes, e havia um suspeito. Era um tenente, e o capitão 
dos portos era a maior autoridade. Fui a ele e disse: 
“Olha, capitão, o senhor não pode ser suspeito, eu não 
posso ser suspeito, o bispo não pode ser suspeito”! E 
aquilo foi indo, e de repente se tornou o Coronel Viria-
to Correia Lima. Quer dizer, tem que cortar o mal pela 
raiz. Então, autoridade não pode ser suspeita! Não 
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pode ser suspeita! Tem que ser afastada! São essas 
reflexões do Padre Antonio Vieira que quero dar para 
o Presidente Lula. Ele diz palavras, palavras, mas tem 
que ser forte e dar o exemplo nesses casos em que 
é necessário um banho. Um banho de vergonha, de 
dignidade e de ética no nosso País.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador.

Há projeto meu tramitando na Casa, assinado 
pelo Senador Tião Viana também, que cria mecanis-
mos para se estabelecer a quebra de sigilos bancá-
rio, fiscal e telefônico quase que até a quinta geração 
dos suspeitos, porque, às vezes, não há nem como 
se identificar, porque é tanto testa-de-ferro, laranja, 
manga, laranjal.... É uma coisa terrível!

Mas, de qualquer jeito, fica o meu protesto. Nós, 
do P-SOL, vamos assinar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Espero que ela possa ser instalada, para 
que o propinódromo que está sendo estabelecido pelo 
atual Governo seja conhecido e para que a socieda-
de, de forma geral, veja as investigações necessárias 
nesse verdadeiro, vergonhoso e nauseante propinó-
dromo existente na Administração Pública, cujos de-
talhes ficamos conhecendo todos os dias pelos meios 
de comunicação.

Durante o discurso da Sra. Heloísa Hele-
na, o Sr. Trião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Rodolpho Tourinho.

O SR. PRESIDENTE (Rodolpho Tourinho. PFL 
– BA) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho como propósito 
me referir a estudos sociais dirigidos pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. Tenho certeza que 
o meu Líder, Senador Delcídio Amaral, responderá 
às manifestações de inúmeros Senadores preocupa-
dos com graves denúncias apresentadas pela revista 
Veja a respeito de eventual corrupção numa grande 
empresa estatal, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Certamente o Senador Delcídio, dentro de 
poucos minutos, se manifestará sobre o tema, e por 
essa razão eu me reportarei apenas ao objeto do meu 
pronunciamento. 

Venho fazer um apelo ao Governo brasileiro, 
ao Presidente Lula, ao Ministro Antonio Palocci, ao 
Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para que 
demonstrem absoluta e pronta sensibilidade com um 
grave problema, que é a obtenção por parte do IBGE 
dos recursos necessários para realizar pesquisa que 
deve ser feita no Brasil nos meados de 2005. 

Se não tivermos em execução, a partir de julho 
deste ano até meados do próximo ano, esse levanta-
mento, poderemos causar graves danos ao financia-
mento público de Estados e Municípios brasileiros. 

O nobre Senador Eduardo Suplicy se manifestou 
com artigos publicados em jornais brasileiros, espe-
cialmente no Jornal do Brasil, sobre a importância 
desta matéria, algumas semanas atrás. E eu cumpro o 
dever de prestar solidariedade ao IBGE, que não pode 
ter submetido ao contingenciamento orçamentário um 
programa de tal envergadura. 

Temos o IBGE atuando desde 1936, realizando 
levantamentos estatísticos no âmbito social, econômi-
co, demográfico. Os instrumentos cartográficos e ge-
ocientíficos que fazem parte da vida técnica do IBGE 
têm que ser assegurados, e têm sido assegurados ao 
longo de todos os governos. Tenho certeza de que, com 
um pequeno ajuste no contingenciamento orçamen-
tário estabelecido pelo Ministério da Fazenda, esses 
recursos, da ordem de R$8 milhões, serão liberados, 
para assegurar o levantamento do IBGE com relação 
à PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios e à POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares. 
Dois instrumentos fundamentais que o IBGE tem e que 
precisam ser levados adiante, com estudo feito em cin-
qüenta mil domicílios brasileiros, para que possamos 
restabelecer a realidade estatística, econômica e social 
dos municípios brasileiros, das famílias brasileiras, que 
são os mais importantes instrumentos para o Governo 
consolidar as suas políticas públicas.

A PNAD é um tipo de pesquisa que tem depen-
dência direta do rendimento do trabalho do cidadão 
brasileiro. Agora, quando vamos para a pesquisa que 
diz respeito aos orçamentos familiares, a POF, temos 
um levantamento claro e objetivo que analisa os pro-
gramas do Governo que não dizem respeito estrita-
mente ao trabalho, como o Bolsa Família e todos os 
programas apresentados na área social pelo Governo 
atual e pelos anteriores. 

Todos somos sabedores que, em 1988, a Cons-
tituição brasileira, reformada, apresentou uma nova 
perspectiva geopolítica, uma nova pesquisa das re-
lações institucionais envolvendo os municípios e os 
Estados, para assegurar um novo direcionamento das 
verbas públicas. Isso foi assegurado por instrumentos 
legais muito bem definidos. Os Municípios deixaram 
de ser entes federados, que apenas gritavam quando 
era muito grave a situação do financiamento público, 
e passaram a ter direitos automáticos, assim como os 
Estados passaram a tê-los. O Tribunal de Contas da 
União estabelece quais os critérios apresentados pelo 
IBGE servem como instrumento para o repasse auto-
mático por parte da União para financiar as políticas 
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públicas nos Estados e nos Municípios. E a instituição 
que tem a responsabilidade de apresentar os dados e 
assegurar a intervenção do Estado pelo financiamento 
público é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca. Através da PNAD e da POF, podemos apresentar 
toda a condição para que o Governo possa...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 
Viana...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Um mo-
mentinho, Senador Mão Santa, já concedo com imensa 
alegria um aparte a V. Exª.

Então, a partir dessas condições apresentadas 
em dados muito bem levantados pelo IBGE, o Go-
verno brasileiro passa a ter um instrumento correto 
para assegurar um financiamento mais equilibrado. 
A migração da sociedade brasileira é muito dinâmica 
e muito intensa. Nós não podemos esperar, de forma 
alguma, mais cinco anos para que os dados sejam 
apresentados e que tenha um novo realinhamento de 
financiamento público. Os Municípios brasileiros têm 
gritado. O Governo do Presidente Lula tem se preocu-
pado em transferir recursos de maneira mais correta. 
Os dados estatísticos apontam um vetor dirigido para 
a mudança no sentido da descentralização, da revisão 
do financiamento público. Agora, esse mecanismo de 
contingenciamento para o instrumento de pesquisa, 
como esse que o IBGE tem para a Pesquisa de Or-
çamentos Familiares e para a PNAD, não pode fazer 
parte nunca de uma restrição orçamentária e com isso 
inviabilizar um elemento tão fundamental para um novo 
critério de abordagem no financiamento público para 
Estados e Municípios.

Concedo um aparte ao nobre Senador Mão San-
ta. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 
Viana, V. Exª, a cada dia, nos surpreende. Nós temos 
em comum a nossa formação e, para onde vamos, leva-
mos a formação de médico. Só se é um grande médico 
se sabe anatomia patológica, fisiologia patológica. Aí, 
se dá o tratamento. É fundamental. E o IBGE é que dá 
esses dados. Ontem, eu estava em Teresina, e tinha o 
número 2002... Hoje, estou aqui. Aqui é que a gente vê 
os resultados verdadeiros. V. Exª alerta o Governo para 
que valorize aquilo que é fundamental. Nós só podere-
mos fazer um tratamento neste Brasil conhecendo os 
dados da nossa anatomopatologia, que são os dados 
reais do nosso País descritos pelo IBGE.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
ao nobre Senador Mão Santa que comunga e se so-
lidariza com a manifestação que faço, Sr. Presidente. 
Não temos outro caminho: ou o IBGE tem liberados 
esses R$8 milhões, para, a partir de julho, investir e 
assegurar a Pesquisa de Orçamentos Familiares e a 

PNAD, em uma amostragem de 50 mil domicílios, em 
uma fase inicial, em relação à Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares, ou o prejuízo para os municípios e Es-
tados será real. 

O nobre Senador Suplicy apresenta em seu artigo 
dados riquíssimos e que têm de ser apresentados. Ele 
explica, inicialmente, o que significa o coeficiente Gini, 
que é um coeficiente que vai de zero a um e determina 
a concentração ou não das igualdades e desigualda-
des em um país. O Brasil é classificado entre os seis 
países com maior desigualdade social do planeta. Te-
mos que romper definitivamente com isso.

Diz o Senador Eduardo Suplicy:

Segundo os dados levantados com pe-
riodicidade quase anual pelo IBGE, através da 
PNAD – Pesquisa por Nacional por Amostra 
de Domicílios, o coeficiente Gini da distribui-
ção de renda média mensal do trabalho das 
pessoas ocupadas acima de 10 anos, de 1981 
a 2003, apresentou a seguinte evolução de 
0,564, em 1981, atingindo seu pico de 0,63, 
em 1989, e a partir de então começa uma tra-
jetória de queda registrando 0,563, em 2002, 
e 0,555, em 2003. 

Esses dados mostram que há uma tendência. Por 
isso, essa pesquisa é importante. Vai fixar uma meta 
que diga respeito ao rendimento do trabalho e outra 
que não esteja vinculada ao trabalho, mas aos pro-
gramas sociais. Precisamos ter clareza de como está 
a distribuição da riqueza nacional no financiamento 
dos Municípios e dos Estados, em relação à socieda-
de como um todo. 

Diz, ainda, o Senador Eduardo Suplicy em seu 
brilhante artigo para o Jornal do Brasil: 

O valor do coeficiente Gini de 2003 é o 
menor desde 1981. Mesmo assim, a distribui-
ção da renda continua muito desigual, como 
mostram os dados de 2003: a parcela dos 1% 
mais ricos obteve 12,8% da renda, enquanto 
os 50% mais pobres obtiveram 13,5%. 

Continua o Senador Suplicy:

O IBGE também faz a Pesquisa de Orça-
mentos Familiares, ou POF, que capta esses 
rendimentos. O Presidente do IBGE, Eduardo 
Nunes, me explicou que a POF foi realizada 
nos anos 1986, 1996, 2003 e está programa-
da para 2005, para abranger uma amostra de 
50 mil domicílios que, em princípio, seriam 
pesquisados de agosto deste ano a julho de 
2006. Assim, poderá detectar de maneira mais 
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completa como tem evoluído a distribuição de 
todos os tipos de rendimentos no Brasil.

Diz mais ainda, no que diz respeito à concentra-
ção da terra, o Senador Eduardo Suplicy:

É de se esperar que a distribuição de to-
dos os tipos de rendimentos também melhore a 
partir da evolução da estrutura fundiária. Depois 
de uma agravante concentração do coeficiente 
Gini sobre a posse da terra, que era de 0,831, 
em 1992, e passou para 0,843 em 1998, da-
dos apresentados pelo Presidente do Incra, [o 
atual], Rolf Hackbart, na última quinta-feira no 
Senado mostram uma trajetória em direção à 
maior igualdade. Em 1998, havia 1,6% de imó-
veis com mais de 1.000ha, correspondendo a 
52,9% da área total de imóveis rurais. Já em 
2003, os 1,6% de imóveis com mais de 1.000 
ha correspondiam a 46,8% da área total.

Então, existe um elemento fundamental a ser 
analisado, que é para onde está se dirigindo a riqueza 
nacional, a concentração do poder de financiamento 
dos Estados, dos Municípios e da União, e o único 
mediador, catalisador desse processo é o IBGE, por 
meio da POF, da Pnad. 

É por essa razão que faço um apelo, Sr. Presi-
dente, ao Ministro Antonio Palocci, ao Ministro do Pla-
nejamento e ao Presidente da República que esses 
recursos sejam imediatamente descontingenciados. 
Estamos falando de R$8 milhões, que atenderão a 
milhões de brasileiros em uma nova redivisão do fi-
nanciamento público.

Apresentarei um ofício anexando o meu pronun-
ciamento e tenho certeza de que contarei com a as-
sinatura solidária do Senador Mão Santa e de outros 
Senadores.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodolpho Tourinho. PFL 

– BA) – Concedo a palavra ao Senador Delcídio Ama-
ral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apro-
veito esta segunda-feira para vir à tribuna falar de um 
assunto muito importante, no meu ponto de vista, que 
são as medidas para desburocratizar o País, tornar o 
País mais célere, mais rápido, nas suas decisões, de 
forma a facilitar a vida da nossa gente.

Fomos surpreendidos, neste final de semana, 
com uma matéria veiculada pela revista Veja, de au-
toria dos jornalistas Policarpo Júnior e Otávio Cabral, 
que relata em detalhes um diálogo ocorrido entre um 

chefe de departamento dos Correios e supostos em-
presários sobre determinados assuntos ou negócios 
associados à Diretoria Administrativa daquela compa-
nhia. A matéria é rica em detalhes, até porque não só 
foi gravada, mas também filmada. E acredito que todo 
o Brasil saiba não só do teor dos diálogos, mas de tudo 
o que aconteceu ao longo dessas conversas ocorridas 
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Sr. Presidente, entendo o posicionamento da Opo-
sição na tentativa de caracterizar esse desvio como 
passível de uma CPI, como foi dito aqui com ênfase 
por Senadoras e Senadores. O que eu gostaria de 
destacar é que esse diálogo aconteceu com um chefe 
de departamento dos Correios, que alegava inclusive 
ter relações fortes não só com diretor administrativo, 
como também relações políticas muito consolidadas, 
sinalizando, inclusive, passando uma idéia para os seus 
interlocutores de que efetivamente conhecia todos os 
movimentos associados ao PTB no Governo Federal, 
especialmente nos Correios.

Sr. Presidente, V. Exª tem ciência de quantos 
casos tivemos no Brasil de pessoas que, para mos-
trarem poder, acenavam com relações absolutamente 
fictícias ou, em muitas situações, utilizaram-se de no-
mes, de pessoas para tentar beneficiar-se de alguma 
maneira. 

E o que verifico, para minha surpresa, Senador 
Tião Viana, é que, daqui a pouco, se gravarem alguma 
conversa de um chefe de divisão, vão pedir talvez a 
saída do Ministro. Se um chefe de setor dos Correios 
for gravado cometendo um ato lesivo e que mereça 
demissão, simplesmente vão tentar levar o assunto 
para instâncias superiores. Esperem aí! Nós todos aqui 
temos experiência suficiente para separar as coisas. 
Esse é um caso específico dos Correios, um caso que 
está absolutamente focado em um diálogo, em uma 
conversa absolutamente deplorável de um chefe de 
departamento dos Correios. E o Governo foi ágil, rá-
pido. De pronto, o chefe de departamento está fora. O 
diretor administrativo também foi afastado. O Presiden-
te dos Correios instaurou uma comissão de inquérito 
para verificar efetivamente o que aconteceu. 

E o importante nesse fato, meu caro Senador 
Ney Suassuna, é que uma comissão instaurada pode 
levantar com absoluto detalhe as reuniões, a agenda, 
os contatos, as ligações telefônicas, tudo em um nível 
de detalhe absolutamente claro, consistente para de-
monstrar as ligações do chefe de departamento dos 
Correios com negociatas ou coisas assemelhadas, 
como a revista Veja colocou, de uma maneira incisiva 
e absolutamente inquestionável.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me 
V. Exª um aparte?
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Pois não, meu caro Senador, Ney Suassuna, com 
muito prazer.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O cidadão, 
que já foi demitido, que já foi afastado, cujo inquérito foi 
aberto, diz uma série de coisas impróprias. Por exem-
plo, diz que vai haver uma série de concorrências, que 
já foi publicado o edital, de R$60 milhões para a com-
pra de remédios, uma vez que os Correios não usam 
planos de saúde, pois têm o seu próprio atendimento 
à saúde. E esse pedido é do próprio sindicato da em-
presa, que vem solicitando que seja feito esse atendi-
mento também do auxílio a remédios. Agora, diz que 
seria da Diretoria de 

Relações Humanas. Não, é da Diretoria Admi-
nistrativa. E quem compra ou faz concorrência é uma 
comissão especial ligada ao Presidente. Então, essas 
são informações errôneas que lá estão. Com toda a 
certeza, o Governo agiu com mão forte demitindo, 
afastando diretamente o diretor e tomando as provi-
dências devidas. Estou muito tranqüilo, porque apare-
cem lá como apadrinhados de “a” ou apadrinhados de 
“b”. Exatamente no dia 9, alguns dias atrás, eu solicitei 
que esse cargo fosse devolvido ao Governo. Fiz uma 
carta ao Líder – V. Exª a leu –, em que eu dizia que 
não queria ter cargos no Governo e pedia que fosse 
desligado o diretor não por irregularidade, pois não há 
irregularidade alguma com ele, absolutamente nada, 
mas porque penso que não devia ser diretor quando 
ainda há soluções que não foram tomadas para várias 
outras áreas do meu Partido. Então, creio que as coisas 
estão postas. O Governo foi ágil, tomou providência de 
demissão, mandou abrir inquérito. Mas eu queria fazer 
essas duas correções para mostrar que o cidadão fala 
muitos impropérios, como o que diz que Álvaro Gau-
dêncio, da Transpetro, é do PTB. Álvaro Gaudêncio é 
paraibano e pertence ao PMDB, não tem nada a ver 
com o PTB. Ele nem conhece esse cidadão; nunca o 
viu nem passando na sua porta. São afirmações as-
sim que não se podem entender. Também consta que 
aquela foi a primeira reunião que o cidadão teve com 
uma pessoa, em que falou uma hora e meia, contan-
do vantagens esdrúxulas, desonestas. Fizeram muito 
bem em demiti-lo imediatamente.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. Concedo 
o aparte ao Senador Jorge Bornhausen.

O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Eminente 
Líder, Senador Delcídio, entendo que a sua colocação 
de natural defesa, procurando diminuir a dimensão do 
caso trazido por uma revista que é tida como respon-
sável neste País, sem dúvida alguma, não rebate os 
nossos pensamentos. Entendemos que não é o Gover-

no que está sendo atingido. Quem está sendo atingido 
por denúncias é o Congresso Nacional. As denúncias 
estão indicando Partidos políticos e Parlamentares. É 
evidente que a grande maioria do Congresso Nacio-
nal é formada de mulheres e de homens de bem, in-
dependentemente de seus Partidos. A continuar essa 
falta de transparência e essa acusação de desvio de 
dinheiro de cofres públicos para pagamento de me-
sada, o Congresso Nacional vai se desmoralizando, 
embora seja um pilar fundamental da democracia. 
Não queremos uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito para colocar o Governo em situação difícil, pois a 
nossa oposição é racional e responsável. Queremos 
que o Congresso Nacional não fique diminuído perante 
a opinião pública, passando a ser desrespeitado pela 
sociedade. Se propusermos uma CPI, tenho certeza 
de que homens e mulheres de bem vão assinar para 
a sua criação, porque os Partidos políticos – como o 
PT, o PFL, o PMDB, o PSDB – têm interesse em que 
fique esclarecido que eles nem são responsáveis nem 
estão se utilizando de meios escusos. Portanto, não é 
diminuindo a situação do indivíduo que foi gravado que 
se vai resolver o problema. A sociedade ficará contra 
o Congresso Nacional se não houver a transparência, 
que se faz pela CPI. O Partido político que não indicar 
os seus representantes colocará todos os seus Par-
lamentares sob suspeição, o que é muito grave. Res-
salto, com todo o cuidado de quem na vida pública 
nunca fez prejulgamentos, a necessidade dessa Co-
missão Parlamentar de Inquérito, para que não sejam 
acusadas pessoas que não têm relação com os fatos 
denunciados e, o pior, para que o Congresso Nacional 
não fique desmoralizado perante a opinião pública. A 
nossa posição, a posição do PFL, é a favor de uma 
CPI para a transparência do Congresso Nacional, a fim 
de que se respeitem os Partidos políticos, e não para 
enodoar, acusar o Governo que V. Exª está defenden-
do. Agradeço a oportunidade deste aparte.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Jorge Bornhausen.

Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 

Delcídio Amaral, estou acompanhando a clareza e a 
autoridade com que V. Exª aborda um tema dessa re-
levância para o Brasil. É um justo reconhecimento e 
respeito ao papel investigativo que deve ter também 
a imprensa brasileira. Essa matéria contribui com a 
ética na política, com a responsabilidade política que 
devemos ter com o País. Não tenho dúvida de que o 
PFL, assim como se posiciona o P-SOL, por intermédio 
de sua Líder, e o PSDB, por meio do Senador Arthur 
Virgílio, deixam claras as suas posições de um pedido 
de CPI, que devemos tratar com absoluta naturalidade. 
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O melhor, neste momento, é a maneira como V. Exª 
aborda o problema. É preciso deixar clara a intransi-
gente responsabilidade da punição exemplar que tem 
o Governo. Por falar nesse assunto, todos nós militan-
tes do Partido dos Trabalhadores e dos Partidos que 
apóiam o Governo temos muito orgulho dos exemplos 
extraordinários de combate à corrupção que tem tido 
o Governo do Presidente Lula. Tenho certeza de que 
nenhum Governo, nos anos recentes do Brasil, se afir-
mou tanto, num intransigente combate à corrupção, 
como o do Presidente Lula. Basta que olhemos para a 
trajetória das investigações feitas pela Polícia Federal, 
os esquemas desmontados e as implosões que levam 
aos focos de corrupção, que sempre ameaçam o poder 
estabelecido. Onde há dinheiro, há corrupto, e temos o 
dever de combater qualquer ilícito. Está aí a Controla-
doria-Geral da União, afirmando que 20% das verbas 
destinadas aos Municípios têm envolvimento com a 
corrupção. Estão aí os focos de podridão, que afetam 
e corroem um País que tem o dever de ser sério e de-
fender o interesse nacional. O pronunciamento de V. 
Exª expõe o destemor e a responsabilidade política e 
ética que precisamos ter na condução de uma matéria 
dessa natureza. Essa e qualquer outra reportagem que 
envolvam corrupção necessitam um combate inflexí-
vel e exemplar por parte do Governo e do Congresso 
Nacional. Essa deve ser a linha de atuação do Partido 
dos Trabalhadores e daqueles que defendem a ética 
na política, como nós e – tenho certeza de seus po-
sicionamentos – os Partidos que compõem o Senado 
Federal têm tentado fazer.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senador Tião Viana, pelo seu apar-
te.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Delcí-
dio Amaral, vivemos nessa democracia e com os Três 
Poderes, mestre Suassuna, o Executivo, o Legislativo 
e o Judiciário. Mas o povo, na sua sabedoria, chamou 
a imprensa de quarto poder. Hoje, no entanto, a im-
prensa é o primeiro poder. Ela nos está dando lições 
de ética. Então, ave imprensa livre brasileira!

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Ouço o Senador Ramez Tebet, conterrâneo ilustre.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
Delcídio, justamente por ser seu conterrâneo, por ad-
mirá-lo, por saber da sua tenacidade, por conhecer a 
sua firmeza e a sua habilidade, estou ousando fazer 
este aparte. Não é uma ousadia, mas é um dever. Es-
tou retornando hoje a esta Casa e, desde que V. Exª 

assumiu a Liderança de seu Partido, por confiança 
de sua Bancada, não tive a oportunidade de saudá-
lo. Faço-o agora, justamente quando reconheço – e V. 
Exª haverá de contribuir para isso – que vivemos um 
momento difícil, em que o seu trabalho se agiganta. 
Daí, como seu conterrâneo, quero desejar-lhe muita 
felicidade no exercício da Liderança do PT. Muitos que 
estão nos ouvindo poderão dizer: mas agora é que o 
Senador Ramez Tebet está cumprimentando o seu 
conterrâneo? Mas retornei agora ao trabalho. Quan-
do V. Exª assumiu eu estava de licença e não podia 
fazê-lo. Mas considero o trabalho de V. Exª ingente, 
porque é quase sem precedentes na história da de-
mocracia brasileira a crise moral e política que vive-
mos. Avoluma-se uma crise política. Precisamos todos 
buscar a harmonia entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, diria até entre os Poderes. Não podemos 
contemporizar com a impunidade, porque a crise, as 
denúncias de corrupção estão-se sucedendo assim, 
tão próximas umas das outras, eu diria a cada 24 ho-
ras, sabemos de uma história de corrupção no País. 
Como resolver isso? Cito apenas um exemplo, se a 
Presidência me permitir. O fato acontecido ontem em 
Rondônia, noticiado pelo Fantástico, mostra até que 
não temos lei para resolver o assunto do ponto de 
vista político. Por quê? O Governador não pode sofrer 
impeachment, ou, se está sofrendo, não há quem o 
julgue, porque a Assembléia está sob suspeição. São 
cerca de dez Deputados e, para se cassar um manda-
to, precisa-se de dois terços. Qual é a solução? Nem a 
Constituição previu isso, talvez por que o legislador de 
então, o constituinte, não pudesse imaginar que tanta 
coisa pudesse suceder em um Estado. Há muita coisa 
acontecendo no Brasil. A sua dignidade e o seu talento 
haverão de dar a contribuição que todos desejamos 
para que haja um respeito maior ao Poder Legislativo 
e ao Poder Executivo. Muito obrigado e parabéns a V. 
Exª, que está numa missão árdua, difícil!

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Muito obrigado, Senador Ramez. Seja bem-vindo V. Exª, 
que orgulha a nossa Terra, orgulha o nosso Estado.

Sr. Presidente, vou abreviar o meu pronuncia-
mento e concluir rapidamente. Agradeço muito todos 
os apartes que recebi.

Faço questão de destacar, primeiramente, que 
todos nós estamos preocupados com a imagem do 
Congresso Nacional. Isso é inegável! E temos feito um 
esforço muito grande, efetivamente, para que a nossa 
imagem seja uma imagem laboriosa, uma imagem de 
pessoas decentes, uma imagem de quem tem amor 
pelo País e de quem, de maneira nenhuma, corro-
bora com esse tipo de atitude que foi registrado pela 
revista Veja.
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Mas, ao mesmo tempo, meu caro Senador Ramez 
Tebet, insisto, é um fato absolutamente isolado. Um 
chefe de departamento querendo se posicionar como 
alguém que tem muito poder, dizendo-se conhecido de 
muitas pessoas da República, dizendo-se conhecedor 
de muitas articulações políticas para preencher cargos 
na máquina pública federal.

O que ficou muito claro – e o Senador Ney Su-
assuna acabou de esclarecer aqui, primeiramente, a 
questão do diretor da Transpetro e, depois, sobre a lici-
tação de medicamentos –, tudo demonstra nitidamente 
que se tratava de alguém querendo vender o Pão de 
Açúcar, ou alguém querendo vender o céu, ou alguém 
querendo vender uma influência que não tinha.

O Governo agiu com rigor. Demitiu o chefe de 
departamento, afastou o diretor, instaurou um inqué-
rito na Empresa de Correios e Telégrafos e, ao mes-
mo tempo, o Ministro das Comunicações já pediu ao 
Ministério da Justiça e a Controladoria-Geral da União 
também entrou no processo. O Governo agiu rapida-
mente, e agora os fatos vão demonstrar; as provas 
são muito claras e teremos absoluta convicção do que 
esse servidor fez ao longo desses meses todos. Temos 
ampla documentação que podem demonstrar quais as 
ligações que esse chefe de departamento teve nesses 
últimos meses.

Acho, Sr. Presidente, a despeito do posicionamen-
to da oposição, que entendemos legítimo, que temos 
que caminhar, temos que votar aquelas matérias que 
são fundamentais para o País. Não tenho dúvida de 
que o Senado cumprirá esse papel muito bem. Trata-
se de um fato isolado. E não podemos dar uma cono-
tação ou abrir politicamente esse debate, porque, no 
meu ponto de vista, trata-se de um servidor, de um 
funcionário de muitos anos dos Correios que prometia 
o céu ou queria vender o Pão de Açúcar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. Rodolpho Tourinho, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Senador Delcídio Amaral.

Concedo a palavra ao nobre Senador Rodolpho 
Tourinho. S. Exª dispõe de dez minutos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago um as-
sunto diferente hoje. Quero tratar do tema futebol, que 
também sofre de problemas como os que aconteceram 
nos Correios.

Precisamos efetivamente tomar muito cuidado 
porque se trata de mexer com o povo, com o dinheiro 
do povo. Por isso penso que temos de ficar muito aler-
tas para o que pode acontecer nessa área.

Venho à tribuna, nesta tarde, para defender a 
aprovação de uma emenda, de minha autoria, apre-
sentada à medida provisória que pretende sanear as 
dívidas dos clubes de futebol brasileiros. Trata-se de 
proposição com o objetivo primordial de dotar a nova 
legislação de mecanismos de maior controle e trans-
parência do nosso futebol.

Recentemente, após longa negociação entre 
o Ministério do Esporte, a Casa Civil e os clubes de 
futebol brasileiros, o Presidente Lula editou a Medi-
da Provisória nº 249, de 2005, que “dispõe sobre a 
instituição do concurso de prognóstico destinado ao 
desenvolvimento da prática desportiva, a participação 
de entidades desportivas da modalidade futebol nes-
se concurso, o parcelamento de débitos tributários e 
para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, e dá outras providências”.

Trata-se da criação da Timemania, loteria de âm-
bito federal que tem por objetivo equacionar os débi-
tos existentes, junto à União, de alguns dos principais 
clubes de futebol do País.

A nova loteria funcionará com regras semelhan-
tes a da conhecida Megasena, utilizando, no entanto, 
em vez de números, os escudos dos times partici-
pantes. No planejamento do Governo, participarão da 
Timemania os 80 clubes que participam do campeo-
nato brasileiro da 1ª, 2ª e 3ª divisões, que, em troca 
da cessão da sua imagem, serão remunerados com 
25% da arrecadação.

A expectativa inicial da Caixa Econômica em 
relação à arrecadação desse novo concurso de prog-
nóstico gira em torno de R$500 milhões por ano, um 
valor bastante significativo, Sr. Presidente, na medida 
em que o bilhete custará cerca de R$2,00.

A iniciativa do Governo tem mérito, e acho que 
deveria vir ao Congresso não por medida provisória, 
mas por um projeto de lei, para que pudéssemos ter 
tempo de discutir todo esse assunto com vagar, apro-
fundando sempre o debate que é importante. Mas veio 
como medida provisória, fiz a emenda, para aperfei-
çoar essa lei.

Como é do conhecimento de todos, os seguidos 
sucessos conquistados pela seleção nacional, infeliz-
mente, contrastam, de forma muito preocupante, com 
a situação da maioria dos clubes brasileiros, quer no 
seu aspecto de solvência financeira, de administração 
financeira, como também de administração geral.

Os desmandos e as irresponsabilidades, soma-
dos à total impunidade que gozam, da maioria dos di-
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rigentes dos grandes clubes nacionais, levaram essas 
equipes a situações de total insolvência financeira, 
refletida, em grande parte, em dívidas vultosas junto 
à Previdência Social e à Receita Federal.

Desmandos e irresponsabilidades também estão 
presentes mesmo naqueles clubes que não têm essas 
dívidas, ou que não estão insolventes, ou que até têm 
uma situação financeira razoável. Esses desmandos e 
irresponsabilidades estão presentes em grandes clu-
bes que foram rebaixados da primeira divisão para a 
segunda divisão, times com imensas torcidas, e que 
acabaram sendo extremamente mal administrados e 
sendo levados à segunda divisão. Times que contam 
com torcidas enormes e, portanto, com potencial de 
exploração comercial equivalente, se vêem as voltas 
com a penhora de seus patrimônios e até de suas 
rendas.

Nesse sentido, entendo que a iniciativa do Gover-
no é salutar – ainda que a matéria devesse vir a esta 
Casa para ser discutida por meio de projeto de lei –, 
pois defende, em última análise, em última instância, 
o cidadão brasileiro, torcedor apaixonado que é.

Contudo, na medida em que a situação de total 
inadimplência dos futuros beneficiados da Timema-
nia foi criada por eles próprios, há de se ter cuidado 
especial para que os resultados da loteria não sejam 
tão mal administrados como foram essas equipes ao 
longo das últimas décadas.

Sou favorável à sistemática de repasse dos re-
cursos da nova loteria. O contingenciamento integral 
dos recursos devidos aos clubes participantes que ain-
da tenham dívidas pendentes e a utilização de suas 
parcelas para amortização das mesmas representam 
uma segurança a mais para os cofres públicos. Por 
outro lado, os times que não possuem débitos ou que 
venham a extingui-los rapidamente serão beneficiados 
pelo repasse efetivo dos recursos.

Além disso, as condicionantes estabelecidas para 
que os clubes continuem participando da nova loteria 
correspondem a outras garantias: a obrigatoriedade 
da publicação de balanços financeiros; a contratação 
de auditoria independente; a adesão a programas so-
ciais do Governo, como o Segundo Tempo. São me-
didas importantes.

O Governo espera que, com a adesão à Time-
mania, que é opcional, além de pagar dívidas com o 
INSS, o FGTS e a Receita Federal – que devem girar 
em quase R$1 bilhão –, os times de futebol retomem a 
capacidade de investimento e de financiamento.

No entanto, repetindo a abertura deste pronun-
ciamento, entendo que, ainda assim, o futebol nacio-
nal e agora essa nova loteria carecem de maior fis-

calização e de acompanhamento pelas autoridades 
competentes.

A emenda que ora submeto à apreciação do 
Congresso Nacional tem por objetivo fazer com que o 
Ministério Público acompanhe as atividades desenvol-
vidas pelos clubes de futebol devido à enorme impor-
tância que a atividade futebolística tem no cotidiano 
de grande parte dos brasileiros.

É sabido que a Constituição Federal atribui ao 
Ministério Público, entre outras, a função institucional 
de proteger o patrimônio público e social. Além disso, a 
pertinência de se atribuir ao Ministério Público a função 
de uma espécie de curador do futebol justifica-se nas 
palavras do saudoso mestre do Direito Celso Bastos, 
exatamente sobre a integração do desporto no concei-
to de patrimônio cultural e sua característica de direito 
difuso a ser protegido pelo Estado.

São palavras de Celso Bastos:

Não temos dúvida em afirmar que a ques-
tão desportiva em nosso País é, pois, segura-
mente cultural. Contudo, mais do que isso, é 
de índole difusa. Por efetivamente atingir uma 
gama de pessoas juridicamente indeterminada, 
não pode a sociedade, ela mesma, mover-se 
para a proteção de tais interesses. No passado, 
não havia mesmo qualquer espécie de tutela 
desses interesses. Atualmente, surge tanto o 
Ministério Público como entidades civis, dos 
quais reconhece-se a legitimidade para pro-
porem em juízo a proteção de tais interesses. 
Nesse sentido, pois, seria mais adequado tra-
tá-los de direitos difusos.

Essa é a opinião do mestre de Direito Celso Bas-
tos, que entendo justifica a nossa posição de conferir 
ao Ministério Público uma posição relevante de acom-
panhamento e, sobretudo, de controle, em todas as 
atividades desportivas do futebol.

É bom lembrar que os recursos dos clubes de 
futebol vêm, sobretudo, do pagamento dos ingressos 
feito pelos torcedores ou pela cessão de direitos de 
televisão, que, enfim, sempre giram em torno da figura 
do consumidor, do torcedor. Dessa forma, entendo que 
isso deve ser considerado um recurso público e, como 
tal, sujeito a verificação em todas as suas áreas, em 
toda a sua extensão, pelo Ministério Público.

Ouvimos falar de muitos casos de dirigentes de 
futebol e técnicos que participam das transações fei-
tas com jogadores e que recebem bônus de adminis-
tração de contratos para venda de jogadores para o 
exterior. Porém, o torcedor comum não tem o poder 
de saber o que ocorre, pois os clubes também estão 
protegidos pelas regras de uma sociedade anônima. 
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Ninguém sabe efetivamente o que acaba ocorrendo 
nos times de futebol.

Essa é a razão fundamental por que apresentei 
essa emenda, para que haja seriedade. Para quem 
já age com transparência, não haverá o menor pro-
blema.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – To-
dos sabemos, Sr. Presidente, que os clubes de futebol 
já movimentam grandes somas de dinheiro, que serão 
aumentadas, além disso, pela nova loteria.

Lembramos ainda da comissão parlamentar de 
inquérito instaurada por esta Casa que constatou toda 
sorte de irregularidades cometidas por dirigentes e 
entidades futebolísticas.

Desse modo, a melhor doutrina do Direito e a re-
alidade do nosso País embasam a presente proposta 
no sentido de fazer com que o Ministério Público fis-
calize as atividades relacionadas à administração do 
futebol em nosso País.

Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concluo 
este pronunciamento solicitando o apoio desta Casa e 
da Câmara dos Deputados à emenda que apresentei 
à medida provisória.

(Interrupção do som.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – En-
tendo que a proposição vai ao encontro do mais legíti-
mo interesse público, mantendo o espírito da medida 
provisória em defesa do futebol, do patrimônio nacional, 
acrescentando a esse maior eficácia em sua gestão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodolpho Touri-
nho, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao orador inscrito, Líder do PMDB, 
representante do Estado da Paraíba, Senador Ney 
Suassuna, por dez minutos, prorrogáveis por mais 
cinco.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, foi com muita ale-
gria, nesse final de semana, que comemoramos duas 
atividades muito promissoras para minha região. Uma 
foi o apitaço que fizemos em todo o Estado ao meio-
dia de sexta-feira – comandei o evento na capital –, 
comemorando o edital de transposição do São Fran-
cisco. Foi uma alegria muito grande para o meu Esta-
do receber essa notícia. A outra foi o fato de ter tido a 

oportunidade de entregar dez toneladas de sementes 
de mamona, em Campina Grande, ao consórcio do Ca-
riri, no Planalto da Borborema, para que pudéssemos 
dar partida ao plantio do produto, que tem que ocorrer 
até o final deste mês, tendo em vista a produção de 
biodiesel no meu Estado.

Sabemos que o Estado de V. Exª, Sr. Presiden-
te, está muito adiantado no cultivo de mamoma para 
a produção de biodiesel, mas o meu ainda está enga-
tinhando. Como havia dificuldade de conseguir as se-
mentes, fiz essa doação de dez toneladas, o suficien-
te para plantar nos quatro municípios que têm plantio 
obrigatório neste mês.

Queria exatamente registrar esse fato e ressaltar 
que todo mundo está muito confiante nessa produção 
de biodiesel, que será uma riqueza para o nosso Es-
tado e para a nossa região.

Se Deus quiser, com a água do São Francisco, 
poderemos resolver parte dos problemas da região. 
Ouvimos muitos falando sobre o assunto, mas convém 
observar que o São Francisco passa por Minas Gerais 
e pela Bahia; nós vamos tirar água lá em baixo, em 
Cabrobó, o que não vai atrapalhar nada lá em cima, 
nem ninguém. Logo em seguida, essa água será lan-
çada ao mar.

Para nós, é muito importante que essa água che-
gue, principalmente para o meu Estado, que tem a pior 
situação hídrica de todos os quatro Estados fadados a 
essa transposição. Por isso, a comemoração.

Em meu Estado, até existem barragens grandes, 
mas, como a evaporação é intensa e o solo é muito 
salino, a água é tão salobra que chega ao ponto de, 
em Campina Grande, por exemplo, na época de seca, 
não produzir espuma. O excesso de sal na água corta 
a espuma do sabão. Quando tomamos banho, o sabão 
não faz espuma, pois a salinidade é grande demais. 
Com a água permanentemente caindo, passamos a 
utilizar aquela reserva hídrica sempre parada e que não 
utilizamos para outros fins. Com as terras baratas, po-
deremos concorrer em investimentos. E é exatamente 
isso o que temem pessoas de outros Estados. Eles não 
brigam por causa da água; brigam por causa de outros 
investimentos. E brigam por causa de investimentos 
porque as terras às margens do rio São Francisco são 
muito caras. Mas, no momento em que puxamos um 
filete e a água alcança terras baratas, a condição de 
produção é espetacular. E essa água será economi-
zada, o processo será feito por gotejamento, não por 
imersão, como nas margens, nem por aspersão.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador Ney Suassuna?

O SR. NEY SUASSUNA (PDMB – PB) – Pois 
não. Com muita satisfação.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL276     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 14819 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Felizmente, 
não vou entrar no tema abordado no pronunciamen-
to de V. Exª. Não farei água em seu discurso. O que 
pretendo, na realidade, é pedir a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria apenas de registrar, com orgulho, a presença em 
plenário da delegação de parlamentares sul-coreanos 
que compõem a Comissão de Infra-Estrutura do Con-
gresso daquele país. S. Exªs nos visitam nesta tarde, 
curiosos que estão para saber dos avanços que es-
tamos obtendo no Brasil, principalmente no que diz 
respeito às PPPs. É com muita satisfação que recebo 
a todos, e faço votos de que essa viagem, a primeira 
que o Parlamento realiza com tal objetivo, seja o início 
de uma parceria altamente salutar entre o Brasil e o 
distante país amigo, a Coréia do Sul.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – E V. Exª 
o faz muito bem, nobre Senador, pois a Coréia do Sul 
é um exemplo para o mundo. Se não a maior, é uma 
das maiores produtoras de navio. Quando ocupáva-
mos o segundo lugar, eles nem tinham posição. Atu-
almente, nós nem existimos, e eles são potentíssimos 
na indústria naval e automobilística, na tecnologia de 
ponta. É um povo exemplar do ponto de vista de força 
de vontade e de determinação.

Parabéns! Sejam muito bem-vindos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-

deço a V. Exª pela permissão de interrupção do pro-
nunciamento. Mas quero crer que seja relevante para 
esta Casa e de justiça a intervenção que ora faço.

Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu que 

agradeço, Senador Heráclito Fortes.
Voltando ao tema, Sr. Presidente  e agradecen-

do a gentileza de V. Exª , registro esses dois eventos, 
que são marcantes para nós. Com toda certeza, tam-
bém anuncio outra alegria nossa, a BR-101, que vem 
desde o sul, em dupla, até o norte, passa pelo meu 
Estado, vindo de Pernambuco e seguindo para o Rio 
Grande do Norte.

Mas houve um empecilho. O Tribunal de Contas 
da União, fazendo uma comparação entre a BR-101 
sul com a BR-101 norte, estava prestes a impugnar a 
concorrência, o que atrapalharia a obra. Temos R$400 
milhões no Orçamento deste ano. Imediatamente, o 
Ministério dos Transportes retirou, e pediu ajuda às 
Bancadas. Nós nos reunimos e fomos ao Tribunal de 

Contas da União, que foi extremamente ágil e, em um 
minuto, montou uma nova sistemática.

Quem vem de Pernambuco com destino à Para-
íba passa por uma região muito fértil, cuja terra é de 
aluvião, na região de Goiana. Naquele trecho, a estra-
da tem que ser de concreto armado, com ferro, já que 
a terra é muito solta e cede com facilidade. Não pode 
ser asfalto. O Tribunal de Contas da União indagava 
por que ali é mais caro. A razão é essa. Empregaram 
a seguinte sistemática: as três frentes – que foram as 
do edital – serão acompanhadas concomitantemente 
pelo Tribunal de Contas da União, que adotará os pa-
râmetros para outros trechos da estrada. Dessa for-
ma, conseguiu-se aprovar a tempo. Esperamos que, 
nos próximos sessenta dias, seja dada a ordem de 
serviço para as frentes de Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Paraíba. 

Sonho com a Paraíba sendo cortada pelas duas 
estradas, vindas de Salvador, trazendo os turistas que 
sobram naquela cidade, passando pela Paraíba para 
conhecer nossas belíssimas praias e nossos encanta-
mentos, seguindo até os Lençóis Maranhenses, pas-
sando pelo Piauí, que é de uma beleza ímpar. Penso 
que o Nordeste tem muito a ganhar com isso. Com 
segurança, será possível, pois é importante para a 
economia e para o turismo, em todos os aspectos. 

São essas as comemorações pelas quais nós da 
Bancada brigamos permanentemente.

E anuncio, Senador Efraim Morais, a criação 
de um fórum permanente dos três Estados (Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte), a fim de que 
os nove Senadores acompanhem o andamento da 
obra e não permitam, em momento algum, sua para-
lisação. Devemos realizar uma reunião para a qual V. 
Exª já está convidado, em primeiríssima mão. V. Exª 
tem sido companheiro nessas causas. Criaremos um 
fórum permanente dos Senadores dos três Estados. 
Podemos até convidar os Deputados para acompa-
nhar o andamento das obras da BR-101, que será 
uma rodovia de muita produção e de muito interesse 
para todo o Nordeste.

Eram as comunicações que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. Agradeço a gentileza de V. Exª, que tem 
sido um companheiro ímpar nesta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra o Senador Efraim Morais, do PFL do 
Estado da Paraíba.

V. Exª terá direito a dez minutos, com prorroga-
ção de cinco minutos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria 
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de me congratular com o Senador Ney Suassuna e 
agradecer o convite para participar da reunião do fórum 
permanente dos três Estados. Penso que deveria ser 
incluída toda a Bancada Federal, bem como os Go-
vernadores, a fim de que possamos, ao menos, tomar 
posições importantes, até políticas, se necessário, sem 
ceder aos encantos do Governo Federal. No momento 
em que se puder decidir em nome da Paraíba, que es-
teja acima o Estado, e não o Governo Federal.

Entendo que as promessas existem, Senador Mão 
Santa, na duplicação da BR-101 e na transposição do 
rio São Francisco.

Existem passos avançados, e queremos nos 
congratular em relação à referida transposição. So-
mos favoráveis. É preciso que os Parlamentares do 
Nordeste se entendam nessa matéria. Há necessida-
de da transposição para os Estados, principalmente 
para o meu Estado, a Paraíba, para o Rio Grande do 
Norte e para o Ceará. 

Sabemos da posição contrária de outros Estados 
do Nordeste, mas é por meio de diálogos e de investi-
mentos no semi-árido nordestino que poderemos che-
gar à concretização desse sonho, que é a transposição 
do rio São Francisco. O mesmo ocorre no que tange 
à duplicação da BR-101, que é da maior importância 
para a economia de vários Estados nordestinos.

Sr. Presidente, o assunto de que tratarei hoje diz 
respeito mais ao que aconteceu há um ano, quando 
o Tribunal Superior Eleitoral adotou a famosa Resolu-
ção nº 21.702, que alterou o número de vereadores de 
quase metade dos Municípios brasileiros. Um ano é 
suficiente, acredito, para dissipar as intensas emoções 
mobilizadas quanto a essa questão e que, como uma 
verdadeira cortina de fumaça, impediram a apreciação 
isenta de todas as suas implicações.

De fato, Srs. Senadores, poucos temas políticos 
despertaram, na última meia década, tamanha atenção 
nos meios jornalísticos quanto à redução do número de 
vereadores. Poucos temas também foram abordados 
de forma tão unânime. A medida foi apresentada, sem 
exceção, como essencial à moralização das finanças 
públicas e como forma de combater o excesso de mor-
domias nos legislativos municipais.

Transformada em cavalo de batalha de eminen-
tes representantes da mídia imprensa, do rádio, da 
televisão, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 
tornou-se intocável na opinião de alguns.

Todo aquele que tentasse manifestar opinião 
contrária à resolução, por qualquer motivo, se via ime-
diatamente lançado à condição de velhaco, mal-inten-
cionado, casuístico ou , no melhor caso, alienado das 
verdadeiras intenções do povo brasileiro.

Realizada a eleição e a posse dos vereadores 
sufragados, consumados os efeitos daquela resolução, 
passada a comoção que foi construída em torno do fato, 
é cabível agora fazer as questões que, à época, eram 
caladas pelo barulho ensurdecedor da mídia. E essas 
questões, que não são poucas, possuem fundamental 
relevância para a reflexão acerca da natureza do fede-
ralismo brasileiro e da repartição dos poderes.

Sr. Presidente, o Estado brasileiro sempre se 
caracterizou pela tensão entre tendências favoráveis 
e contrárias à centralização dos poderes. É bem ver-
dade que essa tendência é comum a todos os países 
que possuem estrutura federativa e, ao mesmo tempo, 
grande extensão territorial.

De fato, Sr. Presidente Mão Santa, também po-
demos verificar essa dinâmica na história institucional 
dos Estados Unidos, da Argentina, do México, do Ca-
nadá, da Austrália e da Índia. Em todos eles, esteve 
sempre presente essa discrepância entre o exercício 
do poder centralizado e o desejo de autogoverno das 
populações locais, entre o potencial homogeneizador 
da administração federal e a multiplicidade das condi-
ções sociais localizadas.

Essa tensão entre tendências centrífugas e cen-
trípetas não é, em si, um problema, desde que se con-
siga alcançar um equilíbrio entre ambas: a excessiva 
centralização é a marca das tiranias, bem como o ex-
cessivo localismo caracteriza o domínio das pequenas 
oligarquias regionais.

Justamente à luz desse delicado, mas necessá-
rio, equilíbrio, a Resolução nº 21.702 caracteriza um 
retrocesso notável na evolução da história institucio-
nal brasileira.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 incor-
porou inúmeras provisões destinadas a conferir maior 
capacidade administrativa a Estados e Municípios, em 
contraposição ao sistema eminentemente centralista 
que caracterizou o regime constitucional de 1967.

O constituinte de 1988 entendeu que a nova 
sociedade democrática que se construía deveria ga-
rantir, aos Estados e Municípios, maior liberdade de 
auto-organização do que a que lhes fora até então 
concedida.

Por essa razão, definiu com precisão o rol de 
competências que caberia a cada um dos níveis da 
Federação, ao mesmo tempo em que reconhecia, de 
maneira inequívoca, que os Municípios são entes fe-
derativos autônomos, não subordinados à União e/ou 
aos Estados.

Dentre as competências assinaladas ao Município, 
encontra-se a de fixar, respeitados os limites ditados 
pelo texto constitucional, o número de vereadores que 
comporão sua própria Câmara Municipal.
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Sr. Presidente, essa competência decorre do re-
conhecimento de que apenas os próprios munícipes, 
representados por seus vereadores, estariam capaci-
tados a entender as características especiais de suas 
cidades e a estabelecer qual dimensão deve possuir 
sua representação legislativa.

Sr. Presidente Mão Santa, esse foi o entendimen-
to que prevaleceu, na prática política e jurisprudencial 
brasileira, até bem pouco tempo, mais precisamente 
até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do 
Recurso Extraordinário nº 197.917.

Naquele julgamento, decidiu o STF fazer tábula 
rasa de toda a experiência acumulada desde 1988 e 
entendeu que o texto constitucional prescrevia a rígida 
fixação, por critérios aritméticos, do número de verea-
dores que cada Município estaria apto a possuir.

Em decorrência, foi editada a já referida Reso-
lução do TSE que fixou o número de vereadores nas 
cerca 5.600 cidades brasileiras.

Sr. Presidente, ainda que o constituinte de 1988 
tenha reconhecido o valor do federalismo, é forçoso 
reconhecer que, comparado a outros países, nota-
damente aos Estados Unidos, Canadá e Austrália, o 
Brasil é ainda um Estado muito centralizado.

Mesmo assim, as disposições constitucionais que 
conferiram maior autonomia a Estados e Municípios 
representaram auspicioso avanço na direção de uma 
sociedade mais aberta e consciente.

No entanto, mesmo essa pouco autonomia parece 
incomodar aqueles que, por qualquer motivo, buscam 
implacavelmente reduzi-la!

De fato, rigorosamente todas as emendas cons-
titucionais que foram implementadas desde a promul-
gação da Constituição e que, de alguma forma, abor-
daram a repartição de competências e prerrogativas 
federativas favoreceram o fortalecimento da União em 
detrimento de Estados e Municípios.

Estranhamente, esse desejo de concentração 
progressiva de poderes e receitas na mão do poder 
central parece haver contaminado não apenas o Exe-
cutivo, mas também componentes dos demais poderes 
e membros do Ministério Público.

Revestido pela capa da defesa do interesse pú-
blico e de um republicanismo desinteressado, esse 
impulso nada mais esconde que um incontido desejo 
de concentração de poderes, baseado na incapacida-
de de se aceitar a auto-regularização da política local 
pela própria população.

Para muitos, vítimas de um difuso elitismo cul-
tural, os Estados e Municípios seriam incapazes de 
efetuar, com competência e honestidade, sua própria 
organização administrativa e política.

Como resposta a essa suposta incapacidade, 
restaria à União o dever de enfeixar o máximo de 
poderes que fosse possível, encarregando-se direta-
mente de tudo.

Sr. Presidente, incorretamente, aqueles que es-
posam essa visão vêem o Governo Federal como uma 
ilha de excelência cercada de incompetência e deso-
nestidade por todos os lados.

Essa presunção, guardadas as proporções de-
vidas, em nada difere daquela mantida por pessoas 
que se consideram melhores que seus semelhantes 
porque receberam um diploma de pós-graduação ou 
porque possuem maior quantidade de dinheiro.

Sem dúvida é verdade que muitos Municípios 
pobres sofrem uma carência aguda de quadros quali-
ficados. Mas, insisto, esse problema não se resolverá 
pela retirada de poderes e competências do Poder 
Municipal.

Uma verdadeira Federação somente se fará pela 
contínua descentralização dos poderes, de modo que 
a formulação de políticas se aproxime cada vez mais 
de seu destinatário último, o povo brasileiro.

Nesse sentido, a eliminação da capacidade de 
os próprios Municípios determinarem o número de 
membros de sua Câmara constitui um rude golpe em 
sua autonomia.

Não apenas porque na maioria das cidades hou-
ve uma redução da representação política e, conse-
qüentemente, do espaço público de discussão, mas 
principalmente porque lhes foi subtraída, em parte, 
sua capacidade de gerir os assuntos de seu próprio 
interesse.

Reconhecida a incompetência dos Legislativos 
municipais de se auto-organizarem, quanto tempo fal-
tará, Srªs e Srs. Senadores, para que reconheçamos 
a incapacidade de as próprias prefeituras se organi-
zarem?

Haverá então aqueles que defenderão que os pe-
quenos Municípios podem possuir apenas três ou qua-
tro secretarias; os médios, de cinco a dez secretarias, 
rigorosamente estabelecidas por cálculo aritmético.

Reconhecida essa incompetência, quanto tempo 
até que a eleição de governantes e legisladores muni-
cipais seja, também elas, considerada inútil?

Mas foram incorretas não apenas as premissas 
em que se basearam a decisão do TRF e a resolução 
do TSE. Também os meios utilizados e os resultados 
obtidos foram equívocos.

Mesmo que admitamos, para efeito de argumen-
tação, que os Municípios não possuem competência 
para fixar o número de seus vereadores, ainda assim 
restará a dúvida acerca da constitucionalidade do ins-
trumento utilizado.
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O uso de Resolução para fixar o número de elei-
tos por cidade não apenas é inapropriado, em razão 
da natureza das resoluções e do fim a que se desti-
nam, como também configura uma violação evidente 
do princípio constitucional de separação e indepen-
dência dos Poderes.

Efetivamente, a referida Resolução se ocupa de 
assunto que, por ser atinente à organização político-
administrativa do Poder Legislativo de entes federados 
autônomos, somente poderia ser objeto de legisla-
ção emanada deste Congresso, a quem, por força da 
Constituição, cabe responsabilidade exclusiva para 
tal regulação.

Por essa razão é que tal Resolução se encontra, 
hoje, sob o exame do Supremo Tribunal Federal, quer 
na forma de ações diretas de inconstitucionalidade, 
quer na forma de argüições de descumprimento de 
preceito fundamental.

Também do ponto de vista dos resultados obtidos, 
a Resolução nº 21.702 se apresenta insatisfatória.

Não falemos apenas da inconveniência prática 
da fixação de um número par de vereadores com o 
possível risco de sobrestamento indevido da atividade 
legislativa, em razão de empate nas votações.

O fato é que, mesmo com a justificativa nominal 
da redução de vereadores, a economia de gastos não 
foi alcançada. Com efeito, o orçamento dos legislati-
vos municipais já se encontrava, desde antes, sujeito 
a severas restrições do art. 29, “a”, da Constituição, e 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em decorrência, as notícias que chegam de todo 
o País dão conta de que, efetuada a redução dos ve-
readores, manteve-se inalterada a parcela orçamen-
tária destinada às Câmaras, ocorrendo simplesmente 
o remanejamento dos valores porventura excedentes 
para outros usos dentro do próprio Legislativo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a incon-
veniência do pensamento centralizador que acabo de 
descrever em traços gerais é evidente. Isso, no entanto, 
não impede que os defensores de tal pensamento vol-
tem à carga em outras questões de teor semelhante.

Refiro-me à Resolução nº 20.933, de fevereiro 
de 2002, que determinou a verticalização das coliga-
ções partidárias estaduais em relação ao alinhamento 
ocorrido para as eleições presidenciais.

Essa disposição se caracteriza pelo mesmo viés 
centralizador que anima a Resolução 21.702, ao igno-
rar a existência...

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – ... de 
condições políticas locais em nome de uma suposta 
equalização do processo eleitoral.

Sr. Presidente, para concluir, mais dois minu-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre-
sidente, de forma indireta, a verticalização subordina 
a eleição dos Governadores, Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais à eleição do Presidente da Re-
pública, relativizando, assim, a autonomia dos Estados 
e do Poder Legislativo.

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal, a que 
tenho a honra de pertencer, sempre permaneceu fiel 
aos seus princípios do liberalismo, vinculação essa que 
se acha estampada em seu próprio nome.

Meu Partido acredita, Sr. Presidente, firmemente, 
que a sociedade é plenamente capaz de se autogover-
nar, prescindindo da suposta sabedoria de um poder 
central superior. Por essa razão, repelimos qualquer 
esforço que venha a reduzir a autonomia da sociedade, 
ainda que em nome de um alegado bem público.

Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª, Presidente Mão Santa, pela 

tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

Presidência relembra ao Brasil a importância do verea-
dor na democracia, com o gesto de Giscard d’Estaing, 
que, após ser Presidente da França, disputou mandato 
de Vereador em sua cidade natal.

A Mesa recebeu a seguinte correspondência:

Sr. Presidente, comunico a V. Exª que o 
Senador Heráclito Fortes, do Piauí, usará da 
palavra por delegação da Liderança do PFL 
na sessão de 16 de maio de 2005.

Assinado: Senador José Agripino, Líder 
do PFL no Senado da República.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, 
pela Liderança, por cinco minutos, para uma comuni-
cação urgente de interesse partidário, de acordo com 
o Regimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a matéria que ocupou 
grande parte do tempo da sessão desta tarde e que 
envolve denúncia de irregularidades na Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos merece uma apuração, 
mas merece, em primeiro lugar, serenidade. Não po-
demos, de maneira precipitada, fazer juízo de valores, 
mas o Governo tem a responsabilidade de fazer uma 
apuração profunda sobre os fatos ocorridos. As denún-
cias de irregularidades no atual Governo começam a 
se amiudar.
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Nós tivemos aqui matérias que repercutiram no 
plenário do Senado, inclusive pela Senadora Heloísa 
Helena, baseadas em denúncia de um conselheiro 
da Previ, o maior fundo de pensão privada do Brasil. 
Esse conselheiro apontou irregularidades na gestão 
do fundo. São denúncias gravíssimas. E não se viu, 
Sr. Presidente, nenhuma reação por parte dos gesto-
res do fundo de pensão; não se viu nada além de um 
manto de silêncio sobre esse fato. O Governo deveria 
ter, em um momento como esse, a sensatez de tomar 
providências para que denúncias desse tipo sejam 
apuradas. O fundo de pensão do Banco do Brasil é a 
garantia do universo grandioso de servidores daque-
le banco.

Sou oriundo de uma família de bancários. Tenho 
três irmãos que foram funcionários do Banco do Bra-
sil. Dois deles, já falecidos, deixaram para sua família 
um legado cuja manutenção depende muito da saúde 
financeira desse fundo. O que permanece entre nós 
também. É preocupante se forem verídicos os fatos ale-
gados e elencados pelo conselheiro denunciante, que 
foi ao Presidente do Banco do Brasil – não é denún-
cia vazia – e fez essa denúncia pedindo providências. 
Se forem verdadeiros esses fatos, Senador Rodolpho 
Tourinho, o cálculo atuarial do Banco do Brasil está 
furado. Haverá um déficit que será desastroso para a 
entidade e para seus beneficiários.

O Senador José Jorge, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, fez requerimento para 
que se ouvissem exatamente o Presidente do Fundo 
e o denunciante. É preciso levarmos isso avante, até 
para deixarmos o Presidente Lula e seu Governo li-
vres dessas acusações constantes, envolvendo não 
só o Previ, mas também os maiores fundos de pen-
são das estatais poderosas vinculadas ao Governo 
brasileiro, como Funcef, Petros e Centrus. O Governo 
não pode brincar com isso! A gordura popular que o 
Presidente ainda detém e consegue manter tem muito 
a ver exatamente com a credibilidade que o povo dá 
a este Governo na suposição de que as coisas que 
acontecem são transparentes. À medida que começa 
a vazar uma denúncia daqui, vazar uma denúncia dali, 
é preciso cuidado, é preciso que se apure, é preciso 
que se leve esta questão a fundo.

O caso dos Correios e Telégrafos é mais um. Eu 
particularmente tenho todo o desejo de que as coisas 
fiquem esclarecidas, porque o Piauí, Estado pobre, 
que não tem tido nenhuma participação no Governo 
Federal, tem um filho a presidir o ECT, nosso conter-

râneo, que é o Dr. João Henrique, que já foi Deputado 
Federal e já foi Ministro dos Transportes. É preciso que 
a sua honra fique preservada, é preciso que os escla-
recimentos sejam prestados para que nós possamos 
ter a tranqüilidade de que esses fatos são ou não iso-
lados, mas é preciso apuração. Penso que o Governo 
não deve ter nenhum medo de uma CPI, de uma in-
vestigação ou do que quer que seja, porque o primeiro 
compromisso com o Governo e em qualquer governo 
tem que ser a verdade, custe o que custar.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Não há mais oradores inscritos.
A palavra está facultada a qualquer Senador 

que esteja presente no plenário e queira fazer uso da 
mesma. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Teotonio Vilela Filho, Antero Paes 
de Barros, Almeida Lima e Leonel Pavan enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o 
§ 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o editorial do jornal O Estado de S. Paulo, in-
titulado “O erro do INSS”, em 30 de abril do corrente.

Às vésperas de terminar o prazo para a entrega 
das declarações de Imposto de Renda, o INSS man-
dou um novo extrato aos beneficiários corrigindo o 
anterior.

O artigo constata: “O Ministério da Previdência 
Social corrigiu um erro crasso com outro, causando 
transtornos e prejuízos a milhões de contribuintes”. Mais 
uma vez o governo petista comete um erro e transfere 
para o cidadão o ônus de corrigi-lo, mais um retrato 
da desorganização administrativa da Previdência e do 
descaso com o contribuinte.

Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo 
seja considerado como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para 
registrar a matéria intitulada “Lei Fiscal faz 5 anos e 
economistas vêem risco”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo em sua edição de 1 de maio do corrente.

A matéria comemora os 5 anos da lei que impede 
o administrador público de gastar mais do que arre-
cada, tornando-se um marco no controle das finanças 
públicas. O caso mais recente e notório de descumpri-
mento da lei é o da prefeitura de São Paulo na gestão 
da prefeita Marta Suplicy, que no final do seu mandato, 
recebeu uma ajuda do governo federal ,conseguindo 
dessa forma burlar a lei.

O economista José Roberto Afonso, especia-
lista em contas públicas e um dos pais da LRF, diz 

“Vejo o perigo de esse exemplo da prefeitura de 
São Paulo virar um paradigma”. Já a opinião do ex-
ministro Martus Tavares e um dos coordenadores 
da equipe que a formulou, é de que “Antes da lei, 
o governo federal acomodava a irresponsabilidade 
de prefeitos e governadores refinanciando suas dí-
vidas. Isso acabou”.

Pela oportunidade do assunto, requeiro que o 
artigo seja dado como lido e considerado como parte 
integrante deste pronunciamento, para que passe a 
constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o excelente artigo de Mauro Chaves, publica-
do pelo jornal O Estado de S. Paulo, de 30 de abril 
de 2005, com o título: “Compostura, competência e 
compromisso”. 

O autor comenta três qualidades elementares 
a um chefe de governo. Qualidades imprescindíveis 
que infelizmente não são pontos fortes do perfil do 
presidente Lula.

“Não é possível um governante, sem ter uma noção 
aprofundada dos problemas – até mesmo por lhe faltarem 
bases cognoscitivas para apreendê-los – praticar uma 
espécie de simulacro, ou disfarce de compreensão, re-

petindo, com psitacismo, dizeres genéricos, captados de 
oitiva, às vezes com ares de senso comum...”. “Por outro 
lado, a falta de preparo e competência de um governante 
não pode ser suprida ou compensada pela capacidade de 
seus auxiliares”. Infelizmente os comentários se referem 
ao presidente Lula e às suas declarações, talvez provo-
cadas por um “excesso” de descompostura, sugerindo 
que o cidadão “tire o traseiro da cadeira”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar os Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – S. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no dia 25 de fevereiro passado, o Diário 
Oficial da União publicou mais um ato equivocado do 
Presidente Lula. Dessa vez, um Decreto do dia anterior, 
que declara de interesse social, para fins de reforma 
agrária, onze imóveis rurais situados em diferentes uni-
dades da Federação: no Maranhão, em Tocantins, na 
Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, em Minas Gerais 
e em Santa Catarina.

É claro, Srªs e Srs. Senadores, que não tenho 
como avaliar com total segurança o que ocorreu nos 
demais Estados. O meu Estado, porém, eu conheço 
bem, o suficiente para garantir que, no caso de San-
ta Catarina, o Governo do PT fez mais uma grande 
lambança.

Imagine, Sr. Presidente, que o Decreto destina à 
reforma agrária a Fazenda São Roque, uma área de 
1.224 hectares localizada nas Águas Sulfurosas, no 
Município de Correia Pinto.

Ora, não haveria nenhum problema, e eu esta-
ria aqui a elogiar a iniciativa do Governo Federal, se a 
Fazenda São Roque não apresentasse algumas ca-
racterísticas peculiares.

Em primeiro lugar, o próprio Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – Incra, em docu-
mento anterior às avaliações que agora tentam justi-
ficar a medida, já tinha reconhecido que o terreno em 
questão não é adequado à agricultura, por ser o solo 
pouco profundo, pobre em nutrientes e situado numa 
região de clima muito frio; de modo que seria preciso 
gastar muito dinheiro para tornar o terreno propício à 
produção de grãos.

Por outro lado, Srªs e Srs. Senadores, não se pode 
afirmar que a Fazenda São Roque seja um latifúndio. 
Ela foi dividida em 1985, isto é, vinte anos atrás, e hoje 
cada um de seus 17 diferentes proprietários detém, em 
média, 72 hectares. Além disso, parte da Fazenda é 
integrada por áreas de nascentes e de preservação 
permanente da fauna e flora. Mesmo assim, as terras 
não protegidas da intervenção humana, e que permi-
tem algum tipo de utilização, têm sido aproveitadas em 
atividades produtivas.

Mas tem mais, Sr. Presidente: boa parte da Fa-
zenda São Roque está situada dentro do perímetro 
urbano do Município de Correia Pinto, numa região 
industrial que já começa a receber diversas empresas. 
O terreno é cortado, também, por uma ferrovia, por 
linhas de transmissão de energia elétrica que alimen-

tam as muitas empresas da região e por uma rede de 
fibra óptica subterrânea, sistemas que poderiam ser 
afetados pelo desenvolvimento de atividades agrícolas 
em suas proximidades.

Como se tudo isso não bastasse, Srªs e Srs. Se-
nadores, há outro fato a ser destacado: o terreno se si-
tua a menos de 500 metros da cabeceira do Aeroporto 
Regional, atualmente em construção, uma obra em que 
já foram investidos R$10 milhões do Governo Federal, 
Estadual e Municipal e da iniciativa privada.

Pois é esse imóvel, vejam só, que o Governo do 
PT quer destinar à Reforma Agrária. Não seria difícil, 
tenho certeza, encontrar uma área menos problemática. 
Mas a gente sabe que esse Governo, o que sempre 
faz, é complicar as situações simples.

Dessa maneira, chegamos a um impasse: de um 
lado, o Governo com seu Decreto; de outro, preocupa-
das com a situação, entidades como a Associação dos 
Municípios da Região Serrana, as Câmaras de Verea-
dores dos Municípios da Região Serrana, a Federação 
das Indústrias de Santa Catarina, a Associação Co-
mercial e Industrial de Lages e a própria Assembléia 
Legislativa do Estado.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, só nos resta espe-
rar que, tal como ocorreu no caso da malfadada Medida 
Provisória nº 232, reste ao Governo do PT um lampejo 
de lucidez para que esse ato seja revisto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
também, nesta oportunidade, de comentar a matéria 
publicada na revista Veja, de 1º de maio de 2005, in-
titulada “Espelho, espelho meu”.

O artigo comenta a frase do Presidente Lula, em 
discurso de improviso, que credita a responsabilidade 
sobre a alta taxa de juros no Brasil à classe trabalha-
dora. Comenta o articulista: “O que Lula afirmou sobre 
os juros é ignorância mesmo”. E segue dizendo: “Juros 
altos são resultado da falta de confiança na capacida-
de do Estado de saldar seus débitos”.

Conclui: “Presidente Lula, se há um brasileiro que 
não tira o traseiro da cadeira para combater os juros 
altos, ele se chama, com todo o respeito, Luis Inácio 
Lula da Silva”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada 
seja considerada como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL286     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 14829     287ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



14830 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 231, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2005 (proveniente da 
Medida Provisória nº 231, de 2004), que cria 
na Carreira da Seguridade Social e do Traba-
lho, para lotação no Ministério da Saúde, os 
cargos que menciona; institui a Gratificação de 
Incentivo à Prestação de Assistência Integral 
à Saúde – GI – PAS; altera o § 1º do art. 6º da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; re-
voga o art. 17 da Lei nº 10.483, de 3 de julho 
de 2002, e dá outras providências.

Relator revisor: 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236, DE 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 236, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor 
de dois bilhões, oitocentos e noventa milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 336, II, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2004 (nº 2.710/92, 
na Casa de origem), de iniciativa popular, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS e o seu Conselho Gestor.

(Pendente de pareceres das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assun-
tos Econômicos e de Assuntos Sociais.)

4 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003 
(nº 306/2000, na Câmara dos Deputados), 
que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Cons-
tituição Federal, instituindo o Plano Nacional 
de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária 
a Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À 

 CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos destina-
dos à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
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lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À 

 CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 44 
minutos.) 
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata Da 62ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 17 de maio de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Eduardo Suplicy e Romeu Tuma

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL290     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14861 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 78 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2005

Dispõe sobre o aproveitamento do as-
besto/amianto e dos minérios e rochas que 
contenham silicatos hidratados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São vedados em todo o território nacio-

nal:
I – a extração, a obtenção a partir de qualquer 

fonte e por qualquer processo, a importação, o transpor-
te, o armazenamento, a industrialização, a utilização, a 
distribuição e a comercialização do asbesto/amianto;

II – o transporte, o armazenamento, a importa-
ção, a distribuição, a comercialização e a utilização 
de produtos que tenham o asbesto/amianto como 
matéria-prima;

III – a extração, a importação, o transporte, o 
armazenamento, a industrialização, a utilização, a 
distribuição e a comercialização de minérios e rochas 
que contenham os silicatos referidos no § 1º deste ar-
tigo, em qualquer teor e forma, desde que, a critério 
do órgão competente, acarretem riscos à saúde de-
correntes dos silicatos, ressalvado o disposto no § 2º 
deste artigo;

IV – o transporte, o armazenamento, a importa-
ção, a distribuição, a comercialização e a utilização de 
produtos que utilizem os minerais e as rochas referidos 
no inciso III como matéria-prima, ressalvado o disposto 
no § 2º deste artigo.

§ lº Para os efeitos desta lei, asbesto/amianto é 
expressão utilizada para designar as fibras dos silica-
tos hidratados de magnésio, de magnésio e cálcio, de 
ferro e magnésio, e de ferro, magnésio e cálcio extra-
ídas ou obtidas a partir de qualquer fonte e por qual-
quer processo.

§ 2º A regulamentação especificará as condições 
em que poderão ser extraídos, transportados, arma-
zenados, industrializados e utilizados os minérios e as 
rochas referidos no inciso III deste artigo e os produtos 
que os tenham como matéria-prima.

§ 3º As vedações a que se refere este artigo não 
se aplicam ao asbesto/amianto, aos minérios e às ro-
chas referidos no inciso III deste artigo, e aos produ-

tos que os tenham como matéria-prima, destinados a 
pesquisas permitidas pela regulamentação.

§ 4º A vedação da utilização não se aplica aos 
produtos comercializados ou distribuídos em confor-
midade com as disposições desta lei.

Art. 2º Após a publicação desta lei e ressalvado o 
disposto no § 3º do art. 1º os prazos para que as veda-
ções a que se refere o art. 1º entrem em vigor são:

I – dois anos para a extração e a obtenção a partir 
de qualquer fonte e por qualquer processo;

II – seis meses para a importação da forma bru-
ta;

III – trinta meses para o transporte da jazida até 
o local de industrialização;

IV – três anos para o armazenamento, a indus-
trialização e a utilização, para qualquer finalidade, da 
forma bruta;

V – quatro anos para o armazenamento, a venda 
e a distribuição, pela indústria, dos produtos;

VI – seis meses para a importação de produtos 
que tenham similares nacionais;

VII – dois anos para a importação de produtos 
que não tenham similares nacionais;

VIII – cinco anos para o transporte, o armazena-
mento, a comercialização e a distribuição, por quais-
quer estabelecimentos, dos produtos.

Art. 3º A regulamentação determinará o destino 
dos resíduos de asbesto/amianto e dos minérios e ro-
chas referidos no inciso III do art. 1º, bem como dos 
produtos que os contenham, e que não poderão ser 
transportados, armazenados, industrializados, comer-
cializados, distribuídos ou utilizados após os prazos 
determinados pelo art. 2º.

Art. 4º A população, em especial os trabalhadores 
envolvidos em quaisquer atividades relacionadas com o 
asbesto/amianto, os minérios e as rochas referidos no 
inciso III do art. lº, deverá receber orientações sobre os 
riscos à saúde decorrentes da exposição aos mesmos 
e da utilização de produtos que os contenham.

Art. 5º As infrações às disposições desta lei su-
jeitam às penalidades previstas na legislação sanitária 
federal, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais 
cabíveis.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.055, de 1º de junho 
de 1995.

Justificação

Os substantivos asbesto e amianto são utilizados, 
no Brasil, como sinônimos, embora o segundo deles 
seja mais adequado para designar a crisotila, forma 
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de maior pureza e que, devido à sua cor, é chamada 
de amianto branco.

Freqüentemente, inclusive aqui e na proposição 
que ora apresentamos, a expressão asbesto/amianto 
é utilizada em referencias genéricas a todas as formas 
de apresentação das fibras dos silicatos hidratados de 
magnésio, de magnésio e cálcio, de ferro e magnésio 
e de ferro, magnésio e cálcio. A crisotila é um desses 
compostos – o silicato hidratado de magnésio e cálcio. 
A crisotila é um desses compostos – o silicato hidra-
tado de magnésio – e pertence ao grupo das serpen-
tinas ou serpentinitas. Outro grupo desses silicatos 
– os anfibólios – é formado pela crocidolita (asbesto 
azul), a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a tre-
molita e a actinolita.

As duas palavras – asbesto e amianto – originam-
se do grego e do latim, respectivamente. Asbesto sig-
nifica incombustível e amianto quer dizer incorruptível, 
inextinguível e indestrutível. Esses significados apon-
tam as características físico-químicos das suas fibras, 
que são a durabilidade, a flexibilidade e a resistência 
à ação dos mais diversos agentes físicos, químicos e 
biológicos: temperatura, tensão, ácidos, álcalis e bac-
térias. Devido a essas características, são utilizados 
como matéria-prima de baixo custo para a fabricação 
de isolantes térmicos, reservatórios e tubulações de 
água, material de fricção, tintas, tijolos refratários e 
vários outros produtos.

Com o beneficiamento do minério bruto, o Brasil 
produz cerca de duzentas mil toneladas de amianto 
branco, por ano. A única jazida nacional em atividade 
está localizada no município de Minaçu, no Estado de 
Goiás. Estamos entre os cinco países que mais extra-
em e beneficiam o amianto. Somos, também, grandes 
exportadores de fibras e de produtos que o utilizam. 
Exportamos cerca de um terço das fibras que bene-
ficiamos e 60% dos nossos produtos que as utilizam 
como matéria-prima.

O projeto de lei que apresentamos tem por fina-
lidade proibir o aproveitamento de quaisquer das for-
mas de apresentação das fibras de asbesto/amianto, 
desde a sua mineração até a utilização dos produtos 
que os tenham como matéria-prima. Essa proibição 
tem a finalidade de proteger os trabalhadores e a po-
pulação em geral contra as doenças causadas pelas 
fibras desse mineral.

A proposição tem, ainda, outro objetivo, que é 
a vedação do aproveitamento, sem regulamentação, 
dos minérios e das rochas que contenham aqueles 
silicatos. A mais conhecida dessas rochas é a pedra-
sabão, que contém talco mineral. Manipulados ou uti-
lizados de maneira inadequada, aqueles minérios e 
rochas e os produtos deles derivados podem causar 

as mesmas doenças decorrentes da exposição ao 
asbesto/amianto.

Uma vez aspiradas ou de qualquer outra forma 
introduzidas no organismo, as fibras do asbesto/amianto 
são fixadas no órgão atingido e aí permanecem pelo 
resto da vida, pois os mecanismos imunológicos de de-
fesa são impotentes contra esses corpos estranhos.

A principal doença cansada pela exposição ao 
asbesto/amianto é a asbestose. também chamada de 
pneumoconiose pulmonar por asbesto. Essa doença 
decorre da aspiração das fibras do mineral, que são 
fixadas nas paredes dos alvéolos pulmonares. As re-
ações à presença desse como estranho resultam em 
lento, mas progressivo enrijecimento do tecido pulmo-
nar, com conseqüente perda progressiva da função 
respiratória.

Além de causar a asbestose, o amianto é can-
cerígeno e os principais tumores malignos a ele rela-
cionados são o de pulmão e o mesotelioma de pleura 
e peritônio. Como já foi referido, essas doenças são 
causadas, também, pelo talco.

Um dos mais importantes aspectos das doenças 
relacionadas com o asbesto/amianto é a sua longa 
evolução. Desde o início da exposição até o apareci-
mento dos primeiros sintomas, podem transcorrer de 
12 a 30 anos, ou mais. Essa peculiaridade faz com que 
muitos casos de asbestose e de câncer por exposição 
ao asbesto/amianto só sejam diagnosticados após o 
trabalhador ter mudado de local de trabalho ou ter se 
aposentado.

O grupo populacional mais exposto aos malefícios 
do asbesto/amianto são os trabalhadores envolvidos 
nas diversas atividades com ele relacionadas, desde 
a extração até a utilização dos produtos que o tenham 
como matéria-prima principal ou associada. A Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) estima que, no 
mundo, o número de mortes relacionadas com doen-
ças decorrentes da exposição àquele mineral chega 
a cem mil, por ano.

Avaliação de risco realizada pela Administração 
de Segurança e Saúde Ocupacionais [Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA)], dos Esta-
dos Unidos, mostrou que a quantidade de duas fibras 
de amianto por centímetro cúbico de ar estava asso-
ciada a um excesso de 64 mortes por mil trabalhado-
res expostos.

No Brasil, as estatísticas sobre doenças profis-
sionais são falhas e não refletem o verdadeiro estado 
no que se refere à asbestose e aos cânceres causados 
pelo asbesto/amianto.

Um dos argumentos utilizados pelos defensores 
do uso do amianto é que a crisotila não causa doen-
ças. Contrariando essa assertiva, a Comissão das 
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Comunidades Européias, que avaliou os limites de 
segurança para o uso dessa fibra, concluiu, em 1998 
e 1999, que não foi identificado qualquer limite permi-
tido de exposição, abaixo do qual a crisotila não ofe-
rece risco de carcinogênese. Vários estudos ratificam 
essa avaliação.

Na França, o Instituto Nacional de Saúde e Pes-
quisa Médica (INSERM) concluiu que anualmente 
morrem, nesse país, cerca de duas mil vítimas de 
doenças causadas pela exposição ao amianto. O 
estudo permitiu a aprovação de lei que, desde 1º de 
janeiro de 1997, proíbe a importação, a fabricação e 
a venda, no território francês, de produtos que con-
tenham amianto.

Atualmente, todos os países da União Européia 
seguem a diretiva pelo banimento do amianto, ratifica-
da pela Organização Mundial do Comércio (OMC), no 
julgamento de queixa feita por Canadá, Brasil e Zim-
babwe contra a França, sob a alegação de criação de 
barreira alfandegária e desrespeito às regras do livre 
comércio. A OMC deu ganho de causa à França, que 
agiu em defesa da saúde pública. Até janeiro de 2005, 
mais de quarenta países haviam proibido o amianto 
em seus territórios.

Outro argumento utilizado pelos mineradores e 
pela indústria do amianto é que a proibição das ativi-
dades a ele relacionadas causará o desemprego de 
milhares de trabalhadores. Estima-se que, até o final 
dos anos 90, cerca de vinte mil trabalhadores esta-
vam empregados nas atividades de extração e trans-
formação do amianto. Segundo dados registrados no 
Ministério do Trabalho e Emprego, em 2001 existiam 
5.974 trabalhadores diretamente expostos. Ao todo, 
seriam cerca de 300 mil trabalhadores direta ou indi-
retamente expostos.

Um exame mais profundo dos aspectos rela-
cionados com o desemprego desses trabalhadores 
leva-nos a concluir que os mais prejudicados serão os 
empregados na extração. Quanto aos demais, prova-
velmente serão poupados, pois a indústria, o comér-
cio, a construção e as demais atividades relacionadas 
com o amianto terão de se adaptar, utilizando fibras 
substitutas. Portanto, poderão, até mesmo, ser criados 
novos postos de trabalho.

Visando diminuir os efeitos da proibição do 
asbesto/amianto no que se refere à mão-de-obra e 
à utilização dos produtos que o têm como matéria-
prima, a proposição que apresentamos estabelece 
prazos relativamente longos para que a indústria e 
o comércio se adaptem e possam encontrar subs-
titutos para a fibra. Muitos produtos que têm o as-
besto/amianto como matéria-prima não podem ser 
imediatamente substituídos por similares que não 

o utilizam, seja porque ainda não são assim fabri-
cados, seja porque a sua produção e oferta ainda 
não são suficientes para atender às necessidades 
do mercado.

O Brasil já dispõe de uma lei federal que proibe 
a extração, a produção, a industrialização, a utilização 
e a comercialização de fibras de asbesto do grupo dos 
anfibólios e de produtos que as contenham. É a Lei 
nº 9.055, de 1º de junho de 1995. No entanto, essas 
atividades continuam permitidas para a crisotila, ou 
amianto branco.

Quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Per-
nambuco e Rio Grande do Sul – e quinze municípios 
brasileiros aprovaram leis que proíbem o amianto nos 
seus territórios. No entanto, as leis estaduais foram con-
testadas perante o Supremo Tribunal Federal, em ações 
diretas de inconstitucionalidade, tendo sido concedidas 
liminares suspendendo a eficácia dos dispositivos, por 
vício de iniciativa. Com efeito, a Constituição Federal 
reserva à União a competência para legislar, privativa-
mente, sobre jazidas, minas, outros recursos minerais 
e metalurgias (art. 22, XII); e concorrentemente, sobre 
produção e consumo (art. 24, V), proteção do meio 
ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde 
(art. 24, XII).

Pelo exposto, podemos concluir que o asbesto/
amianto, que já foi considerado a seda natural e um 
mineral mágico é, na verdade, uma fibra mortal, cujo 
uso deve ser banido do território nacional. É com esse 
objetivo que estamos apresentando projeto de lei que 
proíba o aproveitamento de qualquer forma desse mi-
neral. A proposição tem por finalidade, também, de-
terminar que seja regulamentado o aproveitamento 
dos minérios e das rochas que contenham silicatos 
hidratados em forma e quantidade que tragam riscos 
à saúde da população, em especial dos trabalhadores. 
Esperamos o apoio de todos os parlamentares para a 
aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Sena-
dor Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.055, DE 1º DE JUNHO DE 1995

Disciplina a extração, industrialização, 
utilização, comercialização e transporte do 
asbesto/amianto e dos produtos que o con-
tenham, bem como das fibras naturais e ar-
tificiais, de qualquer origem, utilizadas para 
o mesmo fim e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
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Art. 1º É vedada em todo o território nacional:
I – a extração, produção, industrialização, utiliza-

ção e comercialização da actinolita, amosita (asbes-
to marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da 
tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo 
dos anfibólios, bem como dos produtos que contenham 
estas substâncias minerais;

II – a pulverização (spray) de todos os tipos de 
fibras, tanto de asbesto/amianto da variedade crisotila 
como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 
2º desta lei;

III – a venda a granel de fibras em pó, tanto de 
asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas 
naturais e artificiais referidas no art. 2º desta lei.

Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila 
(asbesto branco), do grupo dos minerais das serpenti-
nas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer 
origem, utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, 
industrializadas, utilizadas e comercializadas em con-
sonância com as disposições desta lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consi-
deram-se fibras naturais e artificiais as comprovada-
mente nocivas à saúde humana.

Art. 3º Ficam mantidas as atuais normas relativas 
ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras 
naturais e artificiais referidas no artigo anterior, con-
tidas na legislação de segurança, higiene e medicina 
do trabalho, nos acordos internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil e nos acordos assinados 
entre os sindicatos de trabalhadores e os seus empre-
gadores, atualizadas sempre que necessário.

§ 1º (VETADO)
§ 2º As normas de segurança, higiene e medicina 

do trabalho serão fiscalizadas pelas áreas competen-
tes do Poder Executivo e pelas comissões de fábrica 
referidas no parágrafo anterior.

§ 3º As empresas que ainda não assinaram com 
os sindicatos de trabalhadores os acordos referidos 
no caput deste artigo deverão fazê-lo no prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da publicação desta 
lei, e a inobservância desta determinação acarretará, 
automaticamente, o cancelamento do seu alvará de 
funcionamento.

Art. 4º Os órgãos competentes de controle de se-
gurança, higiene e medicina do trabalho desenvolverão 
programas sistemáticos de fiscalização, monitoramento 
e controle dos riscos de exposição ao asbesto/amianto 
da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais 
referidas no art. 2º desta lei, diretamente ou por meio 
de convênios com instituições públicas ou privadas 
credenciadas para tal fim pelo Poder Executivo.

Art. 5º As empresas que manipularem ou utiliza-
rem materiais contendo asbesto/amianto da varieda-

de crisotila ou as fibras naturais e artificiais referidas 
no art. 2º desta lei enviarão, anualmente, ao Sistema 
Único de Saúde e aos sindicatos representativos dos 
trabalhadores uma listagem dos seus empregados, 
com indicação de setor, função, cargo, data de nasci-
mento, de admissão e de avaliação médica periódica, 
acompanhada do diagnóstico resultante.

Parágrafo único. Todos os trabalhadores das em-
presas que lidam com o asbesto/amianto da variedade 
crisotila e com as fibras naturais e artificiais referidas 
no art. 2º desta lei serão registrados e acompanhados 
por serviços do Sistema Único de Saúde, devidamente 
qualificados para esse fim, sem prejuízo das ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde interna, 
de responsabilidade das empresas.

Art. 6º O Poder Executivo determinará aos pro-
dutores de asbesto/amianto da variedade crisotila, 
bem como das fibras naturais e artificiais referidas no 
art. 2º desta lei, que não forneçam estes materiais às 
empresas que estejam descumprindo qualquer dispo-
sição deste diploma legal.

Parágrafo único. Acontecendo o previsto no ca-
put deste artigo, o Governo Federal não autorizará a 
importação da substância mineral ou das fibras refe-
ridas no art. 2º desta lei.

Art. 7º Em todos os locais de trabalho onde os 
trabalhadores estejam expostos ao asbesto/amianto da 
variedade crisotila ou das fibras naturais ou artificiais 
referidas no art. 2º desta lei deverão ser observados 
os limites de tolerância fixados na legislação pertinen-
te e, na sua ausência, serão fixados com base nos 
critérios de controle de exposição recomendados por 
organismos nacionais ou internacionais, reconhecidos 
cientificamente.

§ 1º Outros critérios de controle da exposição dos 
trabalhadores que não aqueles definidos pela Legisla-
ção de Segurança e Medicina do Trabalho deverão ser 
adotados nos acordos assinados entre os sindicatos 
dos trabalhadores e os empregadores, previstos no 
art. 3º desta lei.

§ 2º Os limites fixados deverão ser revisados anu-
almente, procurando-se reduzir a exposição ao nível 
mais baixo que seja razoavelmente exeqüível.

Art. 8º O Poder Executivo estabelecerá normas 
de segurança e sistemas de acompanhamento espe-
cíficos para os setores de fricção e têxtil que utilizam 
asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras 
naturais ou artificiais referidas no art. 2º desta lei, para 
fabricação dos seus produtos, extensivas aos locais 
onde eles são comercializados ou submetidos a ser-
viços de manutenção ou reparo.

Art. 9º Os institutos, fundações e universidades 
públicas ou privadas e os órgãos do Sistema Único 
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de Saúde promoverão pesquisas científicas e tecno-
lógicas no sentido da utilização, sem riscos à saúde 
humana, do asbesto/amianto da variedade crisotila, 
bem como das fibras naturais e artificiais referidas no 
art. 2º desta lei.

Parágrafo único. As pesquisas referidas no caput 
deste artigo contarão com linha especial de financia-
mento dos órgãos governamentais responsáveis pelo 
fomento à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das 
fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta lei 
é considerado de alto risco e, no caso de acidente, a 
área deverá ser isolada, com todo o material sendo 
reembalado dentro de normas de segurança, sob a 
responsabilidade da empresa transportadora.

Art. 11. Todas as infrações desta lei serão encami-
nhadas pelos órgãos fiscalizadores, após a devida com-
provação, no prazo máximo de setenta e duas horas, ao 
Ministério Público Federal, por meio de comunicação 
circunstanciada, para as devidas providências.

Parágrafo único. Qualquer pessoa é apta para 
fazer aos órgãos competentes as denúncias de que 
trata este artigo.

Art. 12. (VETADO)
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposição em contrá-

rio.
Brasília, 10 de junho de 1995; 174º da Indepen-

dência e 107º da República. FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Paulo Paiva.

 ( À Comissão de Serviços de Infra – Es-
trutura – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2005

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá ou-
tras providências, para prorrogar o prazo 
estabelecido no art. 143 e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 143. O trabalhador rural, ora en-
quadrado como segurado obrigatório no Re-
gime Geral de Previdência Social, na forma 
da alínea a do inciso I e do inciso VII do art. 
11 desta lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um (01) salário míni-
mo, até 30 (trinta) de junho de 2009, desde 
que comprove o exercício de atividade rural, 
ainda que descontínua, no período imediata-
mente anterior ao requerimento do benefício, 
em número de meses idêntico à carência do 
referido beneficio. (NR)”

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

Justificação

A redação vigente do art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, estabelece o prazo de quin-
ze anos, a contar da publicação dessa lei, para que 
o trabalhador rural, ora enquadrado como segurado 
obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, 
na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso V ou VII 
do art. 11, possa requerer aposentadoria por idade, 
no valor de um salário mínimo, desde que comprove 
o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, 
no período imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, em número de meses idêntico à carência do 
referido benefício.

O período de carência exigido para a aposenta-
doria por idade é de 180 (cento e oitenta) meses, o 
que corresponde exatamente a 15 (quinze) anos de 
contribuição a ser comprovada na data do requerimento 
do benefício respectivo.

O art. 51 da Instrução Normativa/INSS/DC nº 96 
de 23-10-2003, dispõe, verbis:

Art. 51. O trabalhador rural (empregado, 
contribuinte individual ou segurado especial), 
enquadrado como segurado obrigatório do 
RGPS, pode requerer aposentadoria por ida-
de, no valor de um salário-mínimo, até 25 de 
julho de 2006, desde que comprove o efetivo 
exercício da atividade rural, ainda que de for-
ma descontínua, em número de meses igual 
à carência exigida.

Assim, o prazo para o trabalhador rural requerer 
sua aposentadoria expira em 25 de julho de 2006, ou 
seja exatamente quinze anos após a publicação da Lei 
nº 8.213, de 1991, consoante reza o seu art. 143.

Todavia, o empregado rural, poderá encontrar di-
ficuldades para conseguir demonstrar quinze anos de 
contribuição, ainda mais em período anterior à edição 
do Plano Real.

Por esta razão, para que a Previdência Social 
adote todas as providências cabíveis, informando ade-
quadamente aos empregadores e trabalhadores rurais 
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sobre como serão processados os benefícios previ-
denciários após o prazo fixado pelo art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 1991 é que sugerimos a prorrogação do 
prazo para 30 de junho de 2009.

A Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999 já 
prevê a concessão de benefício previdenciário, com-
putando-se somente as contribuições sociais vertidas 
a partir da competência julho de 1994, razão pela qual 
seria justificável a prorrogação.

A aposentadoria por idade do trabalhador rural 
no valor de um salário mínimo, previsto no art. 143 
da Lei de Benefícios da Previdência, que hoje depen-
de apenas da comprovação da atividade por tempo 
igual à carência em período imediatamente anterior 
ao requerimento da aposentadoria, ficará inviabiliza-
do, pois o trabalhador terá que comprovar o tempo de 
contribuição.

Não podemos antever as repercussões sociais 
que poderão advir da nova sistemática previdenciária, 
mas certamente elas serão graves, razão pela qual es-
peramos contar com o apoio dos nossos nobres Pares, 
para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Sena-
dor César Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

....................................................................................
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdên-

cia Social as seguintes pessoas físicas:
I – como empregado
a) aquele que presta serviço de natureza urba-

na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive 
como diretor empregado:

V – como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-

plora atividade agropecuária ou pesqueira, em ca-
ráter permanente ou temporário, diretamente ou por 
intermédio de prepostos e com auxílio de emprega-
dos, utilizados a qualquer título, ainda que de forma 
não contínua;

b) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-
plora atividade de extração mineral – garimpo, em 
caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro 
de instituto de vida consagrada, de congregação ou 
de ordem religiosa;

d) Revogado

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do qual o Brasil é mem-
bro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, sal-
vo quando coberto por regime próprio de previdência 
social

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 
diretor não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, 
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de seu traba-
lho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, associação 
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem 
como o síndico ou administrador eleito para exercer 
atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração;

g) quem presta serviço de natureza urbana ou 
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego;

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lu-
crativos ou não;

VI – como trabalhador avulso: quem presta, a 
diversas empresas, sem vínculo empregatício, ser-
viço de natureza urbana ou rural definidos no Regu-
lamento;

VII – como segurado especial: o produtor, o 
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garim-
peiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que 
exerçam suas atividades, individualmente ou em re-
gime de economia familiar, ainda que com o auxílio 
eventual de terceiros, bem como seus respectivos 
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 
(quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que 
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar 
respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia fa-
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da 
família é indispensável à própria subsistência e é exer-
cido em condições de mútua dependência e colabora-
ção, sem a utilização de empregados.

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, 
mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime 
Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado 
em relação a cada uma delas.

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social–RGPS que estiver exercendo ou que 
voltar a exercer atividade abrangida por este regime 
é segurado obrigatório em relação a essa atividade, 
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da 
Seguridade Social.
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§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exer-
cício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no 
Regime Geral de Previdência Social–RGPS de antes 
da investidura

§ 5º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I 
do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Esta-
do, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem 
vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime 
especial, e fundações.
....................................................................................

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado 
como segurado obrigatório no Regime Geral de Pre-
vidência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou 
do inciso IV ou VII do art. 11 desta lei, pode requerer 
aposentadoria por idade, no valor de um salário mí-
nimo, durante quinze anos, contados a partir da data 
de vigência desta lei, desde que comprove o exer-
cício de atividade rural, ainda que descontínua, no 
período imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, em número de meses idêntico à carência 
do referido benefício.
.................................................................................

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

....................................................................................
Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência 

Social até o dia anterior à data de publicação desta 
lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a 
concessão dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social, no cálculo do salário-de-benefício será 
considerada a média aritmética simples dos maiores 
salários-de-contribuição, correspondentes a, no míni-
mo, oitenta por cento de todo o período contributivo 
decorrido desde a competência julho de 1994, com a 
redação dada por esta lei.
....................................................................................

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC 
Nº 96, DE 23 DE OUTUBRO DE 2003

Art. 51. O trabalhador rural empregado, contri-
buinte individual ou segurado especial), enquadrado 
como segurado obrigatório do RGPS, pode requerer 
aposentadoria por idade, no valor de um salário-mí-
nimo, até 25 de julho de 2006, desde que comprove 
o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 
forma descontinua, em número de meses igual à ca-
rência exigida.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2005

Dispõe sobre a matrícula do estudan-
te de baixa renda familiar nas instituições 
públicas de 3º grau.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O estudante, cuja renda comprovadamente, 

inferior a familiar seja, 10 (dez) salários mínimos, terá 
prioridade, em igualdade de condições de acesso, de 
matrícula nas instituições públicas de 3º grau.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da publi-
cação.

Justificação

Prescreve o art. 205 da Constituição que “a edu-
cação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qua-
lificação para o trabalho”.

Por seu turno, o consagrado princípio constitucio-
nal da isonomia, não preceitua, apenas, a igualdade 
ou o tratamento igualitário de todos perante a lei, mas 
– o que é um fundamento das democracias modernas 
– trata por igual os desiguais. Como diz José Afonso 
da Silva, é a “igualização dos desiguais pela outorga 
de direitos sociais substanciais” – “homem e mulher 
são iguais em direitos e obrigações...”.

Cuida o presente projeto de oferecer iguais opor-
tunidades de acesso ao ensino superior àqueles que 
são desiguais por condição de renda. Pobres e ricos 
são desiguais num contexto social capitalista, mas 
ambos, por princípio isonômico, devem ter o igual 
direito de acesso ao ensino superior, mas em condi-
ções desiguais, especialmente quando prestado pelo 
Poder Público.

Em outra proposição que submeti ao exame des-
ta Casa, pude justificá-la com um fato inconteste, co-
nhecido de todos. A grande maioria das universidades 
públicas é freqüentada por estudantes com renda fami-
liar de 20 a 30 salários mínimos, o que lhes permitiria, 
em princípio, pagar as mensalidades cobradas pelas 
instituições privadas.

Ora, é também sabido e consabido que as nos-
sas universidades públicas vêem-se às voltas com uma 
insuficiência crônica de recursos, fator extremamente 
prejudicial não apenas à qualidade do ensino, mas à 
própria pesquisa científica e tecnicológica. Por isso, 
naquela proposição sugeri uma formulação segundo 
a qual o estudante com renda familiar superior a 30 
salários mínimos, deve contribuir com uma anuidade 
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correspondente à média do custo per capita dos alu-
nos matriculados no mesmo curso.

Creio que assim poder-se-ia alcançar dois resul-
tados condizentes: um, aumenta-se a receita das uni-
versidades deficitárias; outra, estimula-se o aluno “que 
pode pagar” a inscrever-se nas instituições privadas, 
abrindo vagas, “para os que não podem pagar”, nas 
instituições públicas.

Não trata o presente projeto, absolutamente, 
de discriminar o estudante “rico” ou de privilegiar 
o estudante “pobre”. Aprovado, como todos os de-
mais, nos exames vestibulares ou, tendo as mesmas 
qualificações de acesso, este, apenas por princípio 
isonômico de tratar igualmente os desiguais, teria 
prioridade de matrícula se, comprovadamente, a sua 
renda familiar o impossibilita de cursar uma univer-
sidade paga. Os que têm alta renda, também são 
desiguais em relação aos que não tem, mas se lhes 
é dado o igual direito de matricularem-se em qual-
quer universidade privada, ou mesmo nas públicas, 
se houver vagas.

Volto a citar o renomado constitucionalista, em 
sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo, 
última edição:

“Nossas constituições, desde o Império, 
inscreveram o princípio da igualdade, como 
igualdade perante a lei, enunciado que, na 
sua literalidade, se confunde com a mera “iso-
nomia formal”, no sentido de que a lei e sua 
aplicação tratam a todos igualmente, sem levar 
em conta a distinção de grupos. A compreen-
são do dispositivo vigente, nos termos do art. 
5º caput, não deve ser assim tão estreita. O 
intérprete há que aferí-lo com outras normas 
constitucionais... especialmente com as exi-
gências da justiça social. objetivo da ordem 
econômica e da ordem social.”

Essa justiça social, que difere da justiça formal, 
é focalizada, enfaticamente no documento “Agenda 
para a Educação Superior: uma proposta do Andes-
SN para o Brasil de hoje“. 

Diz ele:

“Uma agenda democrática tem de partir 
do princípio de que o acesso e permanência 
(no ensino superior) são direitos inalienáveis 
e dever do Estado. Assim, considera indispen-
sável garantir, no plano da legislação, direito 
constitucional da educação superior pública, 
universal, gratuita, aberta a todos aqueles que 
desejem dar prosseguimento aos estudos e 

garantir os conhecimentos necessários para 
continuar com probabilidade de êxito seus es-
tudos. Considera, ainda”, 

que a sociedade tem classes e que as classes 
têm “cor” territórios, realidades regionais distintas, 
povos originários e outros que reivindicam construir 
a Nação brasileira sem abrir mão de suas autono-
mias: assim recusa e critica a noção de “todos” (to-
dos são iguais perante a lei...)numa acepção liberal 
e abstrata”.

Mais não é preciso dizer, senão esperar o indis-
pensável apoio dos meus eminentes pares em favor 
do presente projeto, que, apenas, prioriza a matrícula 
do estudante comprovadamente pobre nas universi-
dades públicas.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Sena-
dor Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I 
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Educação, em decisão ter-
minativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 480, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projete de Decreto Legislativo nº 443, de 
2004 (nº 259 2003/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outor-
ga permissão à FH Comunicação e Parti-
cipações Ltda., para explorar serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Quiterianópolis, Estado 
do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 443, de 
2004 (nº 259, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FH Comu-
nicação e Participações Ltda. para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Quiterianópolis, Estado do Ceará.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.054, de 26 de junho 
de 2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le-
gislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à 

Comissão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodi-
fusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e as atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 443, de 2004 não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à FH Comunicação e Participações Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Quiterianópolis, Estado 
do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 481, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 464, de 
2004 (nº 3.1341 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à WEB Comunicação Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Co-
caizinho de Goiás, Estado de Goiás.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator (ad hoc): Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 464, de 2004 (nº 3.134, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à WEB Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 1.227, de 5 de julho de 2002, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 464, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 464, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à WEB Comunicação Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado 
de Goiás, na forma do projeto de decreto legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 482, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 930, de 
2004 (nº 524/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Macambira Ltda., para 
explorar serviço de Radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Ipueiras, Es-
tado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 930, de 2004 (nº 524, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Macambira Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Ipueiras, Estado do Ceará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 24 de abril de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações a fim de instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 930, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

    305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



14876 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 930, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Macambira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Ipueiras, Estado 
do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. 
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CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 483, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 931, de 
2004 (nº 535/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Porto Feliz Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Mondaí, Estado 
de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 931, de 
2004 (nº 535, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Porto Feliz Ltda., para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de Mondaí, 
Estado de Santa Catarina.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de junho de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 931, de 2004, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na legislação pertinente.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 931, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
concessão da Rádio Porto Feliz Ltda., para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Mondaí, Estado de Santa Catarina, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 484, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 961, de 
2004 (nº 3.232/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária 26 de Julho a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santana do Cariri, Estado do 
Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 961, de 
2904 (nº 3.232, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 
1.588, de 9 de agosto de 2002, que autoriza à Asso-
ciação Comunitária 26 de Julho a executar serviço de 
radiodifusão comunitária, na cidade de Santana do Ca-
riri, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e as atribuições do 
Congresso Nacional, nos temos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição.

Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, 
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, ob-
serva-se que o projeto está em perfeita consonância 
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 961, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 961, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 26 
de julho a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santana do Cariri, Estado do Ceará, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, em 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafo os anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 

procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2062)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a
renovação por igual período, se cumpridas as 

exigências desta lei e demais disposições legais vi-
gentes.” (NA)
....................................................................................

PARECER Nº 485, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 976, de 
2004 (nº 310/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Fundação de Arte, Comunicação, 
Cultura e Ensino – FACCE, para executar 
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serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Lambari, Estado de Minas 
Gerais.

Relator: Senador Hélio Costa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 976, de 2004.

Por meio de mensagem presidencial, o Presiden-
te da República submete ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato 
constante do Decreto de lº de abril de 2002, que ou-
torga concessão à Fundação de Arte, Comunicação, 
Cultura e Ensino – FACCE, para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Lambari, Estado de 
Minas Gerais.

A documentação anexada à mensagem presiden-
cial informa que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do Ministério das Comunicações, constatan-
do-se estar devidamente instruído e em conformidade 
com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de 
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de outorga pelo Poder Executivo para 
execução de serviço de radiodifusão educativa obe-
dece a exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração 
de canais comerciais de rádio e televisão.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu 
art. 13, §§ lº e 2º, que a outorga para exploração des-
se tipo de serviço não depende de edital. Tampouco 
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que 
dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-
ção dos atos de outorga e renovação de concessão 
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

Além disso, devido à sua especificidade, os canais 
de radiodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa, 
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o as-
pecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto 
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 976, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 976, de 2004, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Fundação 
de Arte, Comunicação, Cultura e Ensino – FACCE, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA  PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ lº  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962

....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de 

televisão educativa:
a) a União;
b) os estados, territórios e municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos 

estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

§ 1º  As universidades e fundações deverão, 
comprovadamente possuir recursos próprios para o 
empreendimento.

§ 2º  A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto do 
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,  
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das 

Comunicações, observados, dentre outros, os seguin-
tes elementos e requisitos necessários à formulação 
das propostas para a execução do serviço:(Redação 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dispensável a licitação para outorga para 
execução de serviço de radiodifusão com fins exclu-
sivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº 

2.108, de 24-12-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados 

na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
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terior será, no que couber, a mesma prevista no Art. 15 
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes 
de normas especificas.(Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As propostas serão examinadas e julga-
das em conformidade com os quesitos e critérios es-
tabelecidos neste artigo.(Redação dada pelo Decreto 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As outorgas a estados e municípios serão 
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi-
dente da República ou pelo Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza-
das por meio de convênio a ser firmado no prazo de 
sessenta dias (Redação dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 486, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decrete Legislativo nº 995/ 2004 
(nº 504/2003, na Câmara dos Deputados), 
que “aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Província FM Stereo S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Belém. 
Estado do Pará”.

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação ter-
minativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 
2004 (nº 504, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Província FM Stereo S.A., para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Belém, Estado do Pará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.085, de 6 de dezembro 
de 1994, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos au-
tos, que o pleito foi originalmente formulado pela enti-
dade Rádio Guamá Ltda., razão por que se propõe o 
registro da mudança de seu nome, por meio de emenda 
de redação ao art. 12 do PDS em análise.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 995, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e as atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 995, de 2004, não contraria 

as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, 

de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado 

que a entidade Província FM Stereo S.A. atendeu os 

demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se 

à renovação da permissão, opinamos pela APRO-

VAÇÃO do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-

gislativo originário da Câmara dos Deputados, com 

a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 995, de 2004, a se-
guinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere 
a Portaria nº 1.085, de 6 de dezembro de 1994, 
que renova por dez anos, a partir de 2 de feve-
reiro de 1994, a permissão outorgada à Provín-
cia FM Stereo S.A., originalmente outorgada à 
Rádio Guamá Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Belém, Estado do Pará.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. 

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL320     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14891     321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



14892 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL322     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14893 

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 995, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Província FM Stereo S.A para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Belém, 
Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.085, de 6 de dezembro de 1994, que re-
nova por dez anos, a partir de 2 de fevereiro de 1994, 
a permissão outorgada à Província FM Stereo S.A.. 
originalmente outorgada à Ródio Guamá Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Belém, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 487, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.001, de 
2004 (nº 561/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprovo o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Princesa do Oeste 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão termina-
tiva, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.001, 
de 2004 (nº 561, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Princesa do Oeste Ltda., para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 369, de 5 de julho de 2001, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações, a fim de instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.001, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação pertinente

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-
var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-

quisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 1.001, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Princesa do Oeste Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Xanxerê, Estado de San-
ta Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................  

 XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

 § 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

 § 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 488, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.002, de 
2004 (nº 579/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Santo Antônio, de 
Antonina do Norte (CE) a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Antonina do Norte, Estado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.002, 
de 2004 (nº 579, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 896, 
de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação Co-
munitária Santo Antônio a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Antonina do Norte, 
Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. Sob o aspecto de técnica le-
gislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998. O exame da documen-
tação que acompanha o PDS nº 1.002, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
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na Lei nº 9.612, de 1998. A Câmara dos Deputados 
ajustou o período de validade da outorga de três para 
dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezem-
bro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar 
o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.002, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-

de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que autoriza a Associação Comuni-

tária Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão 

comunitária na cidade de Antonina do Norte, Estado 

do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICAO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional  

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional: 
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 CAPÍTULO V  
 Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ lº  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos os anteriores. 

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
Lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do Serviço. 

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002) 
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998. 

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão–Comunitária. 

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona. 

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002 

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga. 

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação: 

“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a  renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e  demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 489, DE 2005 

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.003, de 
2004 (nº 583/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Stúdio Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 

Relator: Senador Leonel Pavan 

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.003, de 
2004 (nº 583, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Stúdio Radiodifusão Ltda., para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 956, de 7 de junho de 2002, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídica constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições. 

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação. 

O exame da documentação que acompanha 
o PDS nº 1.003, de 2004, não evidenciou viola-
ção das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal. A 
proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar 
o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-
quisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congres-
so Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante a sua constitucio-
nalidade material. 

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.003, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que renova a permissão outorgada à Stúdio 
Radiodifusão Ltda., para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da Câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15-3-05.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

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

SEÇÃO II  
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de radio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 490,de 2005 

Da Comissão de Educação,sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.005, de 2004 
(nº 585/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Difusora de Poços de Caldas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Poços 
de Caldas, Estado de Minas Gerais. 

Relator: Senador Hélio Costa 

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.005, 
de 2004 (nº 585, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 20 
de agosto de 2002, que renova a concessão outorga-
da à Rádio Difusora de Poços de Caldas Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas 
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.  

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e auto-
rização para serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, devendo pronunciar-se também quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições. 

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.005, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem ser-
viços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
– A matéria é de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o ins-
trumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.005, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 

havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Poços de Caldas Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Poços de Caldas, Estado de Mi-
nas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões 25-3-05. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

 SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................  
 Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

 XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 CAPÍTULO V 
 Da Comunicação Social

....................................................................................
 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 1º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 491, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.035, de 
2004 (nº 596/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Doze de Maio Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de São Lourenço 
D’Oeste, Estado de Santa Catarina. 

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para decisão terminati-
va, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.035, de 
2004 (nº 596, de 2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Doze 
de Maio Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de São Lourenço 
D’Oeste, Estado de Santa Catarina. 

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 3 de outubro de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições. 

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação. 

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.035, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação pertinente. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. 

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
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de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.035, de 2004, não evi-

denciou violação das formalidades estabelecidas na 
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova a concessão da Rádio Doze de Maio Ltda., 
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de São Lourenço D’Oeste, Estado de 
Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão em 15-3-05.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

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

SEÇÃO II  
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional: 
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção 
....................................................................................

CAPÍTULO V  
Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 492, DE  2005

Da Comissão de Educação, – sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.069, de 
2004 (nº 655 – 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Guamá Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de São Miguel do Guamá, 
Estado do Pará.

Relator: Senador Luiz Otávio 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.069, de 2004 (nº 655, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Guamá Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
São Miguel do Guamá, Estado do Pará. 

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de maio de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que – seguiu o parecer 
favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.069, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 1.069, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova a con-
cessão da Rádio Guamá Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
São Miguel do Guamá, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIAGERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II  
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 493, DE 2005 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.074, de 
2004 (nº 670/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Difusora FM de 
Paragominas Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Paragominas, Estado 
do Pará. 

Relator: Senador Luiz Otávio 

I – Relatório 

Chega a esta comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 1.074, de 2004 (nº 670, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Difusora FM de Paragominas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Paragominas, 
Estado do Pará. 

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.425, de 29 de julho 
de 2002, que renova permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º, da Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação 
foi instruída em conformidade com a aplicável, o que 
levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições. 

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação. 

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.074, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. 

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
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relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material. 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.074, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 

Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Difusora FM de Paragominas Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Paragominas, Estado do Pará, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.

    343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



14914 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL344     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14915 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

  SEÇÃO II  
 Das Atribuições do Congresso Nacional: 

 ...................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

 XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção
....................................................................................

  CAPÍTULO V  
 Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

  § 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 494, DE 2005 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.076, de 
2004 (nº 675/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que  o ato que renova a permissão 
outorgada à FM Jangadeiro Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Forta-
leza, Estado do Ceará. Relator: Senador 
Reginaldo Duarte.

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.076, de 2004 (nº 675, de 2003, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 

a permissão outorgada à EM Jangadeiro Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.  
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da 
República submete ao congresso Nacional o ato cons-
tante da Podaria nº 1.903, de 20 de setembro de 2002, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições. 

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação. 

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.076, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara,destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
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jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.076, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 

havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a permissão 
outorgada à FM Jangadeiro Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
 Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. – § lº – O Congresso 
Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 

4º a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 

dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 495, DE 2005

Da Comissão de Educação, – sobre o 
projeto de decreto legislativo nº 1.080, de 2004 
(nº 697 – 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Difusora Itajaí Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Itajaí Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leon Pavan 

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.080, de 
2004 (nº 697, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 

Difusora Itajaí Ltda., para explorar o serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Itajaí, 
Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante 
do decreto de 14 de agosto de 2001, que renova concessão 
para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
jurídicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações, a fim de instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.080, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação pertinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido proje-
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to não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 1.080, de 2004, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 

pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica – opi-
namos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora Itajaí Ltda., para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itajaí, 
Estado de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

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

SEÇÃO II 
 Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção
....................................................................................

CAPÍTULO V 
 Da Comunicação Social

....................................................................................  
Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar con-
cessão, permissão e – autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado 
o princípio da complementaridade dos sistemas priva-
do, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 496, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.102, de 2004 (nº 864 de 
2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rádio Jornal de Canindé 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Canindé, Estado do 
Ceará. Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 1.102, de 2004 (nº 864, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Jornal de Canindé Ltda., para explorar servi-

ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Canindé, Estado do Ceará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do decreto de 24 de abril de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.102, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
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nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.102, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 

havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão da Rá-
dio Jornal de Canindé Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ca-
nindé, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 23 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 497, DE 2005 

Da Comissão de Educação, – sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109, de 
2004 (nº 929/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Litoral de Cascavel Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Cascavel, 
Estado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte 

I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.109, de 2004 (nº 929, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Litoral de Cascavel Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cascavel, Estado do Ceará. 

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 4 de agosto de 1992, que 
renova concessão para a exploração de canal de radio-
difusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da Consti-
tuição Federal. A exposição de motivos do Ministro das 
Comunicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

II – Análise  

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.  

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão  ou autorização para que se executem ser-
viços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.  O exame da documentação que acom-
panha o PDS nº 1.109, de 2004, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal. 

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
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competência legislativa da União e as atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.109, de 2004, não evi-

denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão da Rá-
dio Litoral de Cascavel Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cas-
cavel, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renova-
ção
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas dos sistemas, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º a não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 498, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.115, de 
2004 (nº 937/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Centro Oeste de Pinhalzi-
nho Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de 
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.115, de 
2004 (nº 937, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda., para explorar o ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de junho de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodj fusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações, a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.115, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na legislação pertinente.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
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de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.115, de 2004, não evi-

denciou violação das formalidades estabelecidas na 
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova a concessão da Rádio Centro Oeste de Pi-
nhalzinho Ltda., para executar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Pinhalzinho, Esta-
do de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto 
legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de março de 2005. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
 Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
 Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
....................................................................................

 CAPÍTULO V 
 Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

 § 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

 § 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 499, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.126, de 
2004 (nº 66, de 2003 na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação da Rádio Comunitária Ipoju-
cana a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ipojuca, Estado 
de Pernambuco.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 1.126, de 2004 (nº 66, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 1.706, de 28 de agosto de 2002, que au-
toriza a Associação da Rádio Comunitária Ipojucana 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Ipojucana, Estado de Pernambuco. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

 A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a Legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento. 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 
de seu relator. Na Comissão de – Justiça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons-
titucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.126, de 2004, não evidenciou violação das 
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formalidades estabelecidas na Lei nº – 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
pra dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de de-
zembro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”. 

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.126, de 2004, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-

de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que autoriza a Associação da Rádio 

Comunitária Ipojucana a executar serviço de radiodifu-

são comunitária na cidade de Ipojuca, Estado de Per-

nambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15-5-05. –
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação 
do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos 
anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-

gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998 

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002 

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

....................................................................................
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Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º.  .................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

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

 
PARECER Nº 500, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.135, de 
2004 (nº 422/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Rádio Comunitária “Maria Rosa” – FM a 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Curitibanos, Estado de 
Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

1.135, de 2004 (nº 422, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da 
Portaria nº 2.367, de 6 de novembro de 2002, que 
autoriza à Rádio Comunitária “Maria Rosa” – FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Curitibanos, Estado de Santa Catarina. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto 
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, 
observa-se que o projeto está em perfeita consonância 
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.135, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para au-
mentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 1.135, de 2004, não 
evidenciou violação da Legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a 
Rádio Comunitária “Maria Rosa” – FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Curitibanos, Estado de Santa Catarina, na forma 
do projeto de decreto legislativo originário da câ-
mara dos Deputados.

Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outor-
gar à entidade interessada autorização para ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta 
lei e normas reguladoras das condições de explo-
ração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1993

Aprova o Regulamento de Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

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

Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º.  .................................................
Parágrafo único. A outorga terá vali-

dade de dez anos, permitida a renovação 
por igual período, se cumpridas as exigên-
cias desta lei e demais disposições legais 
vigentes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 501, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.153, de 2004 
(nº 713/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Empresa Blumenauense de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Blume-
nau, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.153, de 2004 (nº 713, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Empresa Blumenauense de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Blumenau, Estado de 
Santa Catarina.

Com o objetivo de esclarecer o fato de a docu-
mentação que instrui o processo referir-se a três de-
nominações distintas para a requerente, cabem duas 
observações. A concessão sob exame foi originaria-
mente outorgada à Sociedade Rádio Blumenau Ltda., 
posteriormente denominada Rádio Jornal de Santa 
Catarina. Pelo Decreto de 25 de março de 2002, foi 
transferida para a Empresa Blumenauense de Comu-
nicação Ltda.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de junho de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 

de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.153, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.153, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão da 
Empresa Blumenauense de Comunicação Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. –
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 502, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.168, de 
2004 (nº 772/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cultura Fluminense Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda tropical na cidade de Campos, 
Estado do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Sergio Cabral

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.168, de 2004 (nº 

772, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Cultura Flu-
minense Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Campos, Estado 
do Rio de Janeiro.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de julho de 2000, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, nº 32, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do 
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos 
autos, que o pleito foi originamente formulado pela 
entidade Rádio Cultura de Campos Ltda., razão por-
que se propõe o registro da mudança de seu nome, 
por meio de emenda de redação ao art. 1º do PDS 
em análise.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Congres-
so Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam 
ou renovam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constitui-
ção Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislati-
vo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela 
Resolução n2 39, de 1992, do Senado Federal. Essa 
norma interna relaciona uma série de informações a 
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela 
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, que devem instruir o processo subme-
tido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.168, de 2004, não con-
traria as formalidades estabelecidas na Resolução nº 
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39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracteriza-
do que a entidade Rádio Cultura Fluminense Ltda., 
atendeu os demais requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela 
APROVAÇÃO do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados, com 
a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 1.168, de 2004, a 

seguinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto de 17 de julho de 2000, que renova por dez anos, 

a partir de 1º de maio de 1993, a concessão da Rádio 

Cultura Fluminense Ltda., outorgada originalmente à 

Rádio Cultura de Campos Ltda., para explorar serviço 

de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de 

Campos, Estado do Rio de Janeiro.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2005. – 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO N° 1.168, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura Fluminense Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda tropical na cidade de Campos, Estado 
do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o de-

creto de 17 de julho de 2000, que renova por dez anos, 
a partir de 1º de maio de 1993, a concessão da Rádio 
Cultura Fluminense Ltda., outorgada originariamente à 
Rádio Cultura de Campos Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.

 LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 503, DE 2003

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.172, de 
2004 (nº 782/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Difusora de Laguna Socie-
dade Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade 
de Laguna, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 1.172, de 2004 (nº 782, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Laguna, Estado de Santa Catarina.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de II de dezembro de 2001, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.172, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende 
aos requisitos constitucionais formais relativos à com-
petência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não 
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.172, de 2004, não evi-

denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Laguna, Estado de Santa Catarina, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão. 25-3-05.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 504, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.195, de 
2004 (nº 775/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Difusora dos Inhamuns 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Tauá, 
Estado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº l.195, de 2004 (nº 775, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Difusora de Inhamuns Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Tauá, Estado do Ceará.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 6 de dezembro de 2000, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.195, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 1.195, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão da Rá-
dio Difusora de Inhamuns Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Tauá, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA  PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 505, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.200, de 
2004 (nº 825/2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Cultura 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Serra Talhada, Estado de Pernambuco.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.200, de 2004 (nº 825, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Cultura Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Serra Talhada, Estado 
de Pernambuco.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 5, de 18 de janeiro de 2001, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.
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O exame da documentação que acompanha o 

PDS as 1.200, de 2004, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 

1992, do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a apro-

var o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos re-

quisitos constitucionais formais relativos à competência 

legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-

nal, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. 

Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos 

ou princípios” da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar 

no tocante à sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 1.200, de 2004, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 

39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio 
Cultura Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade de Serra Talhada, 
Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005. –
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 506, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.203, de 
2004 (nº 867 2003, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Cultura de Join-
ville Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 1.203, de 2004 (nº 867, de 2003, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Cultura de Joinville Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Joinville, Estado de 
Santa Catarina.

Por meio de mensagem presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 269, de 19 de março de 2002, 
que renova permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações a fim de 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.
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O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.203, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n° 1.203, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução n° 3º, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Cultura de Joinville Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Joinvile, Estado de Santa Catarina, 
na forma do projeto de decreto legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos Legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 507, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.206, de 2004 
(nº 902,/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga a concessão á Rede 
Sol de Comunicações Luta, para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Granja, Estado do Ceará.

Relator: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.206, 
de 2004 (nº 902, de 2003, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 2 
de julho de 2003, que outorga a concessão à Rede Sol 
de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Granja, 
Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do 

Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Se-

nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.206, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado 
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora 
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder 
Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos do art. 
49, XII, e 223 da Constituição.

Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.

III –  Voto
Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 1.206, de 2004, não evi-
denciou violação das formalidades estabelecidas na 
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que outorga a concessão à Rede 
Sol de Comunicações Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Gran-
ja, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 15-3-05.
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LEGISLAÇÃO CITADA A 
NEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quin-
tos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de deci-
são judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 508, DE 2005

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 1.212, de 2004 (nº 996, de 2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Prin-
cesa da Serra Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe.

Relator: Senador Antônio Carlos Valadares

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.212, de 2004 (nº 996, de 2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

da Rádio Princesa da Serra Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Itabaiana, Estado de Sergipe.

Por meio de mensagem presidencial, o Presi-
dente da República submete ao Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 17 de maio de 2002, 
que renova concessão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 1.212, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos art. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
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ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 1.212, de 2004, não 
evidenciou violação das formalidades estabelecidas 
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e 

não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação do ato que renova a con-
cessão da Rádio Princesa da Serra Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 15 de março de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 509, DE 2005 

da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 113, de 2003, de autoria do Senador 
Hélio Costa, que revoga inciso V, do art. 83, 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal (exclui a penalida-
de do livramento condicional ao condena-
do por política de crime hediondo, após o 
cumprimento de 2/3 do total da pena) 

Relator: Senador Jefferson Péres 

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 
2003, que visa revogar o disposto no inciso V do art. 

83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal).

O autor do projeto observa que a Lei nº 8.072, 
de 1990, que alterou o Código Penal, dispondo sobre 
os crimes hediondos, estabeleceu, no art. 2º, § lº, que 
o cumprimento da pena dos referidos crimes se dará 
em regime fechado, o que é incompatível com a regra 
do inciso V do art. 83 do Código Penal, porquanto ela 
admite a concessão do livramento condicional para 
os mesmos crimes, após o cumprimento de dois ter-
ços da pena.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

O livramento condicional é um dos institutos com 
que se pretende individualizar a execução da pena; é a 
última etapa do sistema penitenciário progressivo.

De acordo com Mirabetti, “por meio desse subs-
titutivo penal, coloca-se de novo no convívio social o 
criminoso que apresenta sinais de estar em condições 
de reintegrar-se socialmente, embora submetido a ce-
nas condições que, desatendidas, determinarão o seu 
encarceramento.”

O vigente inciso V do art. 83 do Código Penal 
determina que o livramento condicional pode ser con-
cedido se “cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática de 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
cífico em crime dessa natureza.

Por outro lado, realmente, o atual § 1º do art. 
2º da Lei nº 8.072, de 1990, determina que a pena 
por crime previsto nesse artigo, referindo-se a crimes 
hediondos e outros, será cumprida integralmente em 
regime fechado.

O conflito entre os dois textos legais é mais apa-
rente do que real, pois o entendimento corrente é que o 
livramento condicional não se traduz num mero inciden-
te da etapa executória da pena privativa de liberdade, 
não se tratando, portanto, nem de um direito subjetivo 
do condenado, nem de uma concessão entregue ao 
talante do juiz, mas, sim, de uma medida penal alter-
nativa à privação de liberdade.

O livramento condicional é uma etapa da execu-
ção da pena independente da progressão do regime 
prisional, haja vista que o autor do crime hediondo, 
embora impedido de transferir-se para regime menos 
rigoroso, pode obter a concessão daquele benefício, 
bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos 
definidos no art. 83 do Código Penal.

Demais disso, a revogação do inciso V do art. 83 
do Código Penal contrariaria os fundamentos da justifi-
cação do projeto sub examine, pois os requisitos para 
a concessão do livramento condicional ao condenado 
por crime nele indicado seriam os mesmos exigidos 
aos condenados por outros crimes, excluindo-se, por-
tanto, o cumprimento de dois terços da pena e a não-
reincidência específica.
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Se o objetivo da proposta é impedir a citada con-
cessão, então seria necessária uma alteração na re-
ferida Lei nº 8.072, de 1990, de modo que nela fosse 
explicita a não-concessão do livramento condicional 
para os crimes de que trata.

Mas tal fim não se justifica, porque a individu-
alização da pena, determinada no art. 5º, XLVI, da 
Constituição Federal, constitui o reconhecimento de 
que a execução de qualquer sanção penal possui, 

dentre suas finalidades, a de proporcionar condições 
de reintegração social do condenado, para que não 
se apague a sua esperança de liberdade e o sistema 
penitenciário não se tome tão desumano.

III – Voto

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2003.

Sala da Comissão, 16 de março de 2005. –
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Ofício nº 40/05–Presidência/CCJ

Brasília, de 26 de abril de 2005 

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em 16 
de março de 2005, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
nº 113, de 2003, que “revoga inciso V, do artigo 83, do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal”, de autoria do Senador Hélio Costa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XLVI – a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos.

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

PARECER Nº 510, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 421, de 2003, de autoria do Senador 

Marcelo Crivella, que altera os §§ 1º e 3º do 
art. 1.331, o inciso I do art 1.336 e o art. 1.351, 
todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que institui o Código Civil”, no que 
tange às disposições sobre a alienação e 
locação de abrigos para veículos, ao critério 
de fixação da fração ideal e à alteração do 
regimento interno, relativamente a condo-
mínios edifícios, respectivamente.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão, para decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2003, 
de autoria do eminente Senador Marcelo Crivella.

A proposição tem por escopo alterar a redação 
dos §§ 1º e 3º do art. 1.331, do inciso I do art. 1.336 
e do art. 1.351, todos do Código Civil, relativos aos 
condomínios edifícios e que tratam, mais especifica-
mente, das áreas suscetíveis de livre alienação e lo-
cação pelo proprietário, da fração ideal do solo e das 
demais partes comuns, concernentes a cada unidade 
imobiliária, e do quorum necessário para alteração da 
convenção do condomínio, do regimento interno e da 
destinação do edifício.

Na justificativa da matéria, o Senador Marcelo Cri-
vella argumenta que o projeto visa ao aperfeiçoamento 
das normas do condomínio edilício – eliminando a con-
trovérsia pertinente à alienação e ao aluguel irrestrito 
dos abrigos para veículos a quaisquer interessados, 
ainda que não sejam condôminos – a evitar o dese-
quilíbrio no rateamento das contribuições financeiras 
e a facilitar a administração condominial.

Há, ainda, o art. 2º, que dispõe sobre a entrada 
em vigor da lei na data de sua publicação.

A proposição não recebeu emendas, tendo es-
coado o prazo regimental.

II – Análise

Os requisitos formais e materiais de constitucio-
nalidade são atendidos pelo Projeto de Lei do Senado 
nº 421, de 2003, tendo em vista que compete privati-
vamente à União legislar sobre direito civil, a teor do 
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, 
bem como por não ter sido vulnerada cláusula pétrea 
alguma (art. 60, § 4º, da Carta Magna). A matéria 
consubstanciada na proposição insere-se no âmbito 
das atribuições do Congresso Nacional, em conformi-
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dade com o que dispõe o caput do art. 48 do Texto 
Constitucional.

Quanto à juridicidade, a proposta se afigura ir-
retocável.

Já sobre a técnica legislativa, entretanto, observo 
a necessidade de se adequar a redação do projeto aos 
ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, conforme de-
termina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona”.

Sugiro, a esse respeito, uma emenda para alterar a 
ementa da proposição e com isso conferir-lhe a concisão 
e clareza exigidas pelo rigor da técnica legislativa.

Deve ser retificada, também, a redação da nor-
ma encartada no caput do art. 1.351 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, de que cuida o art. 1º da 
proposição, a fim de que seja suprimida a represen-
tação numérica da fração, subsistindo, somente, sua 
composição literal.

No mérito, concordo por inteiro com a iniciati-
va do nobre Senador Marcelo Crivella, porquanto o 
presente projeto se revela hábil ao assentamento de 
critérios razoáveis de gerenciamento condominial, ar-
rimados no restabelecimento da autonomia da comu-
nidade interessada, já consagrada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro.

A medida aperfeiçoa a norma dos condomínios 
edilícios atinente à alienação e à locação de abrigos 
para veículos, ao encontrar – na necessária verifica-
ção do disposto na convenção do condomínio – um 
termo médio entre a liberalização irrestrita promovida 
pelo vigente Código Civil e o completo embargo da 
liberdade dos proprietários, posturas extremadas e, 
por isso mesmo, equivocadas.

De igual modo, a proposição em exame aprimora 
o mecanismo de cálculo da projeção da fração ideal 
que toca a cada singularidade imobiliária, em relação 
ao solo e às demais partes comuns, abandonando, 
corretamente, o controverso sistema de mera con-
sideração do valor da unidade privativa, que afeta o 
equilíbrio interno das relações condominiais.

Ressalte-se, a propósito, que, escoimada essa 
impropriedade, restará afastado, por conseqüência, 
outro incômodo criado pelo Código Civil, relativo à for-
ma de rateio das despesas, que, atualmente, leva em 
conta apenas a discriminação da fração ideal. Esta, por 
sua vez, como dito, é determinada pelo valor de cada 
elemento da comunhão, disso resultando o absurdo 

consistente na definição do custo da despesa não com 
base nos serviços efetivamente usufruídos, como seria 
correto (segundo o princípio retributivo), mas sim, no 
preço de cada unidade do condomínio.

O projeto em apreço, sob esse aspecto, pacifica 
os vínculos de compropriedade horizontal, evitando o 
advento de cizânia entre os comunheiros. Além disso, 
como bem acentuou o ilustre autor da proposta, em 
sua justificação, a partição de despesas é matéria de 
ordem eminentemente privada – embora ungida de 
relevo social – não se mostrando razoável, nesse âm-
bito, a imisção legislativa.

Irretorquível, pois, a conveniência de se devolver 
aos condôminos, por meio da Convenção, a faculdade 
de disposição sobre o critério determinante de divisão 
das despesas.

Também quanto à redução do quorum necessário 
à modificação do regimento interno – que deve seguir 
a alçada das assembléias, estabelecida no art. 1.352 
do Código – a proposição vertente se mostra elogiá-
vel, tendo em vista tratar-se de instrumento destinado, 
tão-somente, à regulação das rotinas administrativas 
do condomínio, não se justificando, pois, a exigência 
de participação do número de condôminos requerido 
para alterar a Convenção Condominial.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2003, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – CCJ.

Dê-se a seguinte redação à ementa do PLS nº 

421, de 2003:
Altera os §§ 1º e 3º do art. 1.331, o inciso I do art. 

1.336 e o art. 1.351, todos da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, no que tange à aliena-
ção e à locação de abrigos para veículos, ao critério 
de fixação da fração ideal e à alteração do regimento 
interno, relativamente aos condomínios edilícios.

EMENDA Nº 2 – CCJ.

Dê-se a seguinte redação ao art. 1.351 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos 
termos proposto pelo art. 1º do PLS nº 421, de 2003:

“Art. 1.351. Depende da aprovação de 
dois terços dos votos dos condôminos a alte-
ração da convenção.

 ....................................................  (NR)”
Sala da Comissão, 2 de março de 2005. 
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TEXTO FINAL 

DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE  2003 
(Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Altera os §§ 1º e 3º do art. 1.331, o 
inciso I do art. 1.336 e o art. 1.351, todos 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, no que tange à alienação 
e à locação de abrigos para veículos, ao 
critério de fixação da fração ideal e à alte-
ração do regimento interno, relativamente 
aos condomínios edifícios.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os §§ 1º e 3º do art. 1.331, o inciso I do 

art. 1.336 e o art. 1.351, todos da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1.331............................ .................
§ 1º As partes suscetíveis de utilização 

independente, tais como apartamentos, escri-
tórios, salas, lojas e sobrelojas, com as res-
pectivas frações ideais no solo e nas outras 
partes comuns, sujeitam-se a propriedade 
exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas 
livremente por seus proprietários, exceto os 
abrigos para veículos, que não poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas 
ao condomínio, salvo autorização expressa na 
convenção de condomínio.

...................................... ........................
§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, 

como parte inseparável, uma fração ideal no 
solo e nas outras partes comuns, que será 
identificada em forma decimal ou ordinária no 
instrumento de instituição de condomínio.

 ..................................................... (NR)”
“Art. 1.336............................ .................
I – contribuir para as despesas do con-

domínio na proporção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário na Convenção

 ............................ .........................(NR)”
“Art. 1.351. Depende da aprovação de 

dois terços dos votos dos condomínios a al-
teração da convenção.

Parágrafo único. A mudança da desti-
nação do edifício, ou da unidade imobiliária, 
depende de aprovação da unanimidade dos 
condomínios. (NR)”

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

Sala da Comissão, 2 de março de 2005.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 22 Compete privativamente à União legislar 
sobre:

I – Direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;
..................................... ...............................................

SEÇÃO II 
Das atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais do desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Território ou Estados ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
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X – criação, transformação e extinção de car-
gos, empregos e funções públicas, observado o que 
estabelece o art. 84, VI; b; (Redação da pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I 
Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de:

I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá so-

bre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis.
....................................................................................

SUBSEÇÃO 
Da Emenda à Constituição

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

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

II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das assembléias legislati-

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
....................................................................................

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

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
....................................................................................

CAPÍTULO VII 
Do Condomínio Edifício

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes 
que são propriedade exclusiva, e partes que são pro-
priedade comum dos condôminios.
....................................................................................

§ 1º As partes suscetíveis de utilização indepen-
dente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, 
sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas 
frações ideais no solo e nas outras partes comuns, su-
jeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser aliena-
das e gravadas livremente por seus proprietáriOS.
....................................................................................

§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, como par-
te inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras 
partes comuns, que será identificada em forma decimal 
ou ordinária no instrumento de instituição do condomí-
nio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
....................................................................................

Art. 1.336. São deveres do condomínio:
I – contribuir para as despesas do condomínio na 

proporção das suas frações ideais, salvo disposição 
em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei 
nº 10.931, de 2004)
....................................................................................

Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois 
terços) dos votos dos condôminos a alteração da con-
venção; a mudança da destinação do edifício, ou da 
unidade imobiliária, depende da aprovação pela una-

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL402     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14973 

nimidade dos condôminos. (Redação dada pela Lei nº 
10.931, de 2004)

Art. 1.352. Salvo quando exigido quorum espe-
cial, as deliberações da assembléia serão tomadas, 
em primeira convocação, por maioria de votos dos 
condôminos presentes que representem pelo menos 
metade das frações ideais.

Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às 
frações ideais no solo e nas outras partes comuns per-
tencentes a cada condômino, salvo disposição diversa 
da convenção de constituição do condomínio.
....................................................................................

Ofício nº 46/05 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de abril de 2005

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do regimento interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em reunião ordinária realizada em 2 
de março de 2005, esta comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 421, de 2003, com as Emendas nos 1-CCJ 
e 2-CCJ, que “Altera os §§ 1º e 3º do artigo 1.331, o 
inciso 1 do artigo 1.336 e o artigo 1.351, todos da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ‘Institui o Código 
Civil, no que tange às disposições sobre a alienação e 
locação de abrigos para veículos, ao critério de fixação 
da fração ideal e à alteração do regimento interno, re-
lativamente a condomínios edilícios, respectivamente’, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhaes, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com referência ao Ofício nº 22, de 2005, da Comis-
são de Educação, lido em 16 do corrente, a Presidên-
cia comunica ao Plenário, que nos termos do art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer 
nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março 
de 2003, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 443, 464, 930, 931, 961, 976, 995, 1.001 a 

1.003, 1.005, 1.035, 1.069, 1.074, 1.076, 1.080, 1.102, 
1.109, 1.115, 1.126, 1.135, 1.153, 1.168, 1.172, 1.195, 
1.200, 1.203, 1.206, 1.212, de 2004, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 40/05-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada em 
16 de março de 2005, esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei 
do Senado nº 113, de 2003, que “Revoga inciso V, do 
Artigo 83, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal”, de autoria do Senador Hé-
lio Costa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antônio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Ofício nº 46/05-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada em 2 de 
março de 2005, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 421, de 2003, com as Emendas nos 1-CCJ e 2-CCJ, 
que “Altera os §§ lº e 3º do artigo 1.331, o inciso I do 
artigo 1.336 e o artigo 1.351, todos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que ‘Institui o Código Civil’, 
no que tange às disposições sobre a alienação e lo-
cação de abrigos para veículos, ao critério de fixação 
da fração ideal e à alteração do regimento interno, re-
lativamente a condomínios edilícios, respectivamente”, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
113 e 421, de 2003, cujos pareceres foram lidos ante-
riormente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº  521,  DE 2005

Nos termos do art. 215, inciso II, alínea c, 
do,Regimento Interno do Senado Federal requeiro ao 
Senhor Presidente do Senado Federal a retirada de 
pauta do Requerimento nº 1.221, de 2004, de minha 
autoria que aguarda inclusão em ordem do dia.

Sala das Sessões, 17 de Maio 2005. – Cristo-
vam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
art. 256, § 2º, inciso I do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº  522,  DE  2005

Requer informações ao Ministro de Es-
tado do Controle e da Transparência, acerca 
da notificação à Assessora Maria Nazaré 
de Pedroza, envolvendo ajuda de custo de 
mudança e auxílio-moradia.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, §  2º, 
da Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam soli-
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
do Controle e da Transparência, informações acerca da 
notificação à Assessora do Ministério da Cultura, Maria 
Nazaré de Pedroza, envolvendo pagamento indevido 
de auxílio-mudança de auxílio-moradia.

Esclarecer as causas das providências adota-
das, com relação ao assunto, pela Controladoria-Ge-
ral da União.

Justificação

O jornal O Globo informa, na edição do dia 10 de 
fevereiro de 2004, que a Controladoria-Geral da Repú-
blica notificou a Assessora Maria Nazaré de Pedroza, 
intimando-a a devolver importâncias recebidas indevi-
damente, a título de auxílio-moradia e ajuda de custo 
de mudança. Tendo em vista a busca de transparência 
pelo Governo, as informações objetivam apurar se hou-
ve outras medidas além das providências da Controla-
doria-Geral da União publicadas pela imprensa.

Sala das Sessões, 17, de maio de 2005. – Arthur 
Virgilio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2005

Requer voto de aplauso ao Hospital 
Especializado, de Ribeirão Preto, SP, que 
realizou com êxito as primeiras cirurgias 
com a utilização de células-tronco.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso ao Hospital Especia-
lizado, de Ribeirão Preto-SP, que realizou com êxito as 
primeiras cirurgias com a utilização de células-tronco, 
para recuperar lesões em nervos periféricos.

Requeiro, ademais, que o voto de aplauso pro-
posto seja levado ao conhecimento da equipe médica 
que conduz essas cirurgias.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se pela 
relevância das cirurgias, com a utilização de células-
tronco, que vêm de ser realizadas em Ribeirão Preto-
SP, pelo Hospital Especializado. Três pacientes com 
lesões em nervos periféricos, evitando a amputação 
de membros periféricos (braços e pernas), o que, por 
si só justifica o voto ora proposto.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Inter-
no, o requerimento será despachado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2005

Requer voto de aplauso à revista Gra-
cie Magazine pela edição de seu 100º nú-
mero.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de Aplauso à revista Gracie Ma-
gazine, publicação especializada em artes marciais, 
pela edição de seu 100º número. Com persistência 
e competência de seus editores, Grade Magazine é 
uma revista consolidada e de grande significado para 
a área de artes marciais. Requeiro, também, que, 
deste Voto de Aplauso, seja cientificado o dirigente 
da revista e, por seu intermédio, todos os integrantes 
de sua equipe.

Justificação

A homenagem que ora formulo, justifica-se diante 
do que representa atualmente para as artes marciais 
no Brasil a revista Gracie Magazine, uma iniciativa 
vitoriosa, editada com zelo e com critério, prestando 
inestimável serviço às artes marciais.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c 

inciso II do art. 255 do Regimento Interno, que sobre 
o PLS nº 193/2003, que “acrescenta parágrafo ao art. 
166 e altera a redação dos arts. 167 e 193 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho”, seja ouvida, também, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além 
da comissão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, 7 de maio de 2005. –Nezi-
nho Alencar

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
255, inciso II, alínea c, 12, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Aelton 
Freitas.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2005

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, requeremos sejam pres-

tadas pelo Senhor Ministro da Defesa, José Alencar, 
informações sobre a quantidade de participantes e os 
custos de mobilização e manutenção do efetivo militar 
na denominada “Operação Patakon”, em Roraima.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Senador 
Augusto Botelho – Senador Mozarildo Cavalcanti. 

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos sejam pres-

tadas pelo Senhor Ministro da Justiça, Márcio Tomaz 
Bastos, informações sobre a quantidade de participan-
tes e os custos de mobilização e manutenção do efetivo 
das forças federais (Polícia Federal) na denominada 
”Operação Patakon”, no Estado de Roraima.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Au-
gusto Botelho – Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

Ofício nº P-05/2005-CMRPO

Brasília, 17 de maio de 2005

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mis-

ta destinada a propor a Reestruturação do Processo 
Orçamentário, dirijo-me a Vossa Excelência para so-
licitar que seja prorrogado, até o dia 1º de junho, o 
prazo destinado a este Órgão Técnico para oferecer, 
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ao Congresso Nacional, projetos reestruturando os 
Orçamentos e sua tramitação, conforme disposto no 
Ato Conjunto nº 1, de 2005.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protesto de elevada estima e distinta consideração. 
– Fernando Bezerra, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Maria 
do Carmo Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscri-
ção, no momento oportuno, para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leo-
nel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, da mesma forma, requeiro a minha 
inscrição para uma comunicação inadiável, assim que 
V. Exª considerar oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Aelton 
Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. ) – Quero me inscrever como o primeiro su-
plente dos três oradores acima para uma comunicação 
inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Valdir 
Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, quero me inscrever como o segundo 
suplente para uma comunicação inadiável. Eu também 
gostaria de solicitar a minha inscrição pela Liderança 
do PMDB, após o Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa aguarda a delegação da Liderança a 
V. Exª.

As Senadoras Ideli Salvatti e Maria do Carmo 
Alves e o Senador Leonel Pavan serão atendidos, 

nos termos do art. 158, § 2º, do Regimento Interno, na 
prorrogação da Hora do Expediente.

Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ex.mo 
Sr. Senador Tião Viana, que preside esta sessão, os 
jornais comentam que a Câmara dos Deputados deverá 
aprovar hoje o Projeto nº 1, de 1995, que tramita em 
regime de urgência urgentíssima há dez anos. 

Nesse Projeto – vejam a coincidência – estou 
garantindo o reajuste do salário mínimo conforme a 
inflação mais o PIB – naturalmente não per capita. 
Espero, Sr. Presidente, que o Projeto seja aprovado, já 
que, hoje, ele será votado na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
explicar, mais uma vez, para aqueles que se fazem 
de desentendidos ao me perguntarem qual o valor 
do salário mínimo ideal que, conforme o Dieese, é 
de R$1.550,00. É claro que não vamos propor que o 
salário mínimo passe de R$260,00 para R$1.550,00. 
Ninguém está propondo isso!

Perguntaram-me também a respeito da compa-
ração do valor do salário mínimo em relação ao dólar. 
Para aqueles que não sabem fazer conta, continuo ex-
plicando: o dólar caiu em todo o mundo. Conseqüente-
mente, o poder de compra do dólar continua o real, ou 
seja, com US$120 não se compra o que se compraria 
com US$100 há mais ou menos um ano. Mas parece-
me que alguns não querem entender. Gostariam que 
viéssemos à tribuna e falássemos que a referência da 
OIT, em nível internacional, agora é o euro. Mas não 
é! A OIT, que analisa os salários pagos por todos os 
países do mundo, continua dizendo que, infelizmente, 
o salário mínimo do Brasil, em dólar, ainda continua 
sendo um dos piores do mundo.

Alguns que eu acho que não entendem de técni-
ca legislativa – por isso, eu os perdôo – pensam que, 
algum dia, algum Senador ou Deputado apresentou 
um projeto em dólar. Isso é proibido, não é, Senador 
César Borges? Ninguém pode apresentar um projeto 
de lei em dólar. Tanto que eu falava aqui de um que 
acho que a Câmara votará hoje, de 10 anos atrás, 
que é exatamente o debate atual: o salário mínimo 
reajustado pela inflação. Mas, no meu caso, defendo 
o PIB em dobro. Já coloquei como referência a cesta 
básica, já coloquei o aumento real em tantos por cento 
anualmente, para que um dia ele atinja o que manda 
a Constituição, que seria R$1.550,00.

Assim, Sr. Presidente, mais uma vez, desta tri-
buna, estou insistindo que a Câmara indique os seus 
representantes para a Comissão Especial do Salário 
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Mínimo. O Senado já indicou seus 11 membros, mas 
a Câmara não. O Presidente Severino Cavalcanti se 
comprometeu conosco a indicá-los rapidamente para 
que possamos, de uma vez por todas, definir uma po-
lítica permanente de recuperação do salário mínimo e 
dos aposentados e pensionistas, que continuam per-
dendo, Sr. Presidente. O reajuste que eles receberam, 
este mês, infelizmente, foi de 6,35%. A inflação foi de 
6,61%. E o salário mínimo recebe 15,38%.

Qual é a nossa preocupação? A continuar essa 
lógica – repito – dos últimos 10 anos, em mais seis 
anos todo aposentado brasileiro estará ganhando so-
mente um salário mínimo. Gostaria que levassem em 
consideração os dados da Anfip – Associação Nacional 
dos Fiscais da Previdência, que diz que, se pegarmos 
somente o que foi usado para o superávit primário dos 
últimos dez anos – caso queiram, dos últimos seis 
ou oito anos –, seria possível conceder um reajuste 
decente para o salário mínimo e estender o mesmo 
percentual para os aposentados e pensionistas. Sr. 
Presidente, ultrapassa a casa dos R$100 bilhões, isso 
sem irmos muito longe, o que é usado para o superávit 
primário e sai da Seguridade Social.

Tivemos audiência com diversos Ministros discu-
tindo esse tema ao longo desses anos e o problema 
continua o mesmo. Por isso, apresentamos o PL nº 58, 
que garante aos aposentados e pensionistas o mes-
mo percentual que for destinado ao salário mínimo. 
Também apresentamos uma PEC que diz: “Os recur-
sos da Seguridade Social não podem ser destinados 
para nenhum outro fim a não ser a Seguridade”. Se 
isso acontecesse, estaria resolvido. Estaríamos com 
o salário mínimo acima de R$500 e os aposentados 
estariam ganhando o mesmo percentual. 

Concedo um aparte ao Senador João Batista 
Motta.

O Sr. João Batista Motta (PMDB – ES) – Sena-
dor Paulo Paim, V. Exª não pode imaginar o respeito 
que todos nós temos por V. Exª. Tenho certeza de que 
quase todo o País o admira em ver a grandeza de V. 
Exª ao defender um salário mínimo melhor, ao vê-lo 
defender o trabalhador brasileiro. Agora, quero dizer a 
V. Exª o seguinte: se o Presidente Lula, de uma hora 
para outra, resolvesse ousar um pouquinho, teríamos 
esse problema resolvido como em um passe de mágica. 
Bastaria que colocássemos a receita da Previdência 
em cima do faturamento das empresas, ou seja, colo-
caríamos computador, robôs e máquinas para pagarem 
Seguridade. Já que eles estão automatizando a pro-
dução nacional, eles têm que pagar tributo para gerar 
renda, inclusive para pagar o seguro-desemprego, já 
que a nova tecnologia, a nova ciência faz com que o 
homem esteja saindo de seu posto de trabalho. Então, 

é a coisa mais elementar. Qualquer criança entende 
que, se cobrássemos seguridade social em cima da 
produção, em vez de sobre a folha de pagamento, ge-
raríamos de cara dez milhões de empregos, como o 
Presidente Lula quer, e poderíamos não praticar um 
salário de R$500,00, mas até de R$1 mil e, automa-
ticamente, remunerar bem o produtor nacional. Basta 
fazer isso, Senador Paulo Paim. Vamos aconselhar o 
Presidente Lula. Sua Excelência tem de nos ouvir, tem 
de ousar. Vamos resolver o problema do trabalhador. 
Meus parabéns, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
João Batista Motta – se me permitir o Senador Cé-
sar Borges –, V. Exª toca num ponto que defendo há 
anos, e fico feliz que tenha a mesma visão. Há anos, 
venho dizendo exatamente o que V. Exª disse – por 
isso, a minha alegria: tirem a contribuição da Previ-
dência sobre a folha; joguem-na sobre o faturamento! 
A última vez em que estive com o Presidente defen-
dendo esse tema – foi há mais ou menos dois anos –, 
eu disse exatamente isso. O Presidente se dirigiu ao 
Ministro Palocci, Ministro da Previdência na época, e 
disse: “E daí, por que não?” Mas parece que isso não 
se encaminhou.

Fiquei feliz ontem de ver, Senador Tião Viana, 
o Ministro José Dirceu num programa, se não me en-
gano “Roda Viva”, defendendo também essa tese. É 
sinal de que estamos avançando. S. Exª disse: “Vamos 
tirar a contribuição sobre a folha e destiná-la sobre o 
faturamento”.

Com isso, os que mais faturam e menos empre-
gam vão empregar muito mais. Por isso, a tese está 
correta.

Concedo o aparte ao Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Paulo 

Paim, quero também me associar às palavras do nobre 
Senador João Batista Motta, quando reconhece V. Exª 
por ser um lutador por essa causa. Penso que todos 
nós aqui, todos os Senadores, desejamos um salário 
mínimo melhor. É claro que uns têm de se ater à política 
do partido, do Governo, a que estão atrelados, mas, de 
modo geral, pensamos assim. V. Exª tem sido de uma 
coerência, de uma persistência, de uma determinação 
que temos de reconhecer. E está muito certo quando 
rejeita, porque pode ser uma brincadeira de mal gosto, 
que não podemos aceitar, dizer que, porque o dólar se 
desvalorizou – quer dizer, se a economia americana 
quebrar de um hora para outra –,

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª foi 
muito feliz, Senador César Borges.

O Sr. César Borges (PFL – BA) –...então, vamos 
também quebrar mais ainda o trabalhador brasileiro que 
ganha salário mínimo. Essa é uma brincadeira inacei-
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tável. E, por último, quero dizer o seguinte: basta que 
o Presidente Lula se atenha aos seus compromissos 
de campanha, que era dobrar o poder aquisitivo do 
salário mínimo, que realmente é muito baixo. Se tem 
de adequar as políticas públicas da Previdência, aqui 
o Senador João Batista Motta deu uma idéia, que V. 
Exª e todos nós abraçamos: vamos mudar para o fatu-
ramento bruto. Qual é o problema? Vai afetar quem? É 
preciso ver que interesses serão contrariados, mas a 
medida é justíssima. É necessário que, se não puder 
dobrar o poder aquisitivo do salário mínimo, o Presi-
dente o aproxime disso, porque foi um compromisso 
com o povo mais sofrido, aquele que ganha salário 
mínimo. Parabéns pela coerência de sua luta! Muito 
obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador César Borges. V. Exª foi muito feliz.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Paulo Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – De fato, 
alguns – não vou citar quem – levam na brincadeira 
essa questão do dólar, que é da maior gravidade. Veja 
a situação das nossas exportações. E aí cito o meu Rio 
Grande, a região do Vale dos Sinos, que é um grande 
exportador de calçados. Mas eles brincam, porque o 
dólar está caindo; então, vira brincadeira, brincar com 
o dólar. Isso é brincar com a vida das pessoas, com 
uma grande irresponsabilidade. Por isso, meus cum-
primentos a V. Exª pelo aparte.

Ouço o Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 

Paulo Paim, primeiramente, quero cumprimentar V. Exª 
pelo desempenho no Senado Federal. Já era assim 
quando Deputado Federal: V. Exª lutava por melhores 
dias para os nossos trabalhadores, com salários mais 
justos, mais dignos. E continua, agora como Senador, 
mesmo sendo do Partido do Presidente, defendendo 
os trabalhadores do nosso País. Quando escuto os 
diversos setores da sociedade sobre o salário míni-
mo, sempre falam no Senador Paulo Paim. E muitos 
acham que quem combate aumento de salário mínimo 
é o setor produtivo. Mas é o contrário, Senador Paulo 
Paim. O aumento do mínimo...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – ...vai acal-
mar o mercado, tenha certeza. Senador João Batista 
Motta, os produtores, os grandes empresários e os mi-
croempresários, os comerciantes lutam, gritam como 
ninguém para que o salário mínimo seja corrigido, seja 
justo, para que se aumente o salário mínimo. Graças a 
Deus, estão aqui inúmeros Parlamentares, a exemplo 
dos Senadores César Borges, João Batista Motta, V. 

Exª e outros tantos, que estão tentando fazer com que o 
Governo Federal tenha uma política voltada justamente 
para o salário mínimo. Não pode dar o aumento a bel-
prazer ou apenas dar o aumento porque um ou dois 
acham que tem de ser assim. Tem de olhar a realidade 
nacional. O salário mínimo, infelizmente, não atende 
às necessidades da população brasileira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, para concluir, ao mesmo tempo em que cumpri-
mento o Senador Leonel Pavan, quero cumprimentar 
todos os Senadores pela presença aqui, na reunião 
que V. Exª presidiu, no dia 13, e convidá-los para a 
audiência que acontecerá, amanhã, na Comissão de 
Assuntos Sociais, com o objetivo de discutir redução 
de jornada, turno de seis horas para todos.

O fato novo, Sr. Presidente é que, além de es-
tarem lá os Presidentes da Fiesp, da CUT, da CGT, 
do Fórum das Confederações de Trabalhadores, da 
Fiergs, da CNI, enfim, os presidentes das principais 
entidades representantes dos empresários e dos tra-
balhadores também, quem vai defender mais do que 
eu, acredito, a redução da carga horária de 44 horas 
semanais para 36 horas, turno de seis horas para to-
dos, é um empresário de Curitiba, o Sr. Francisco Si-
mion, que é de uma grande empresa que tem mais de 
mil trabalhadores. Diz ele que aplicou em sua firma a 
redução de jornada para seis horas diárias, 36 horas 
semanais, e o lucro dobrou, aumentando, conseqüen-
temente, a produtividade. Ele empregou mais 200, 300 
trabalhadores.

Fiz esse desafio. Estamos articulando essa au-
diência pública, com a presença, tenho certeza, de 
centenas de convidados, embora uma dezena será de 
painelistas. Os convidados vão participar do debate.

Esse é um caminho interessante. O mundo todo 
caminha para isso. O importante é que não se trata 
somente do Paulo Paim, mas de um setor do empre-
sariado que amanhã vai defender, aqui no Senado, 
em uma audiência pública, a redução de jornada para 
turno de seis horas. Isso poderá gerar, Senador Motta 
– V. Exª falou em desemprego –, sete milhões de novos 
empregos, desde que o projeto que já apresentei e já 
discuti com esse setor do empresariado, efetivamente, 
seja aprovado na Casa e sancionado.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao nobre Senador Paulo Paim.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, desejo fazer minha inscrição 
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para falar pela Liderança do PMDB, antes da Ordem 
do Dia. Estou preparando a documentação. Agora só 
quero fazer minha inscrição. Pedirei a palavra na hora 
oportuna. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito, Senador Maguito Vilela.

Concedo a palavra ao eminente Senador César 
Borges, do PFL da Bahia, por dez minutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, nobre Presidente, Senador Tião Viana, grande 
representante da região amazônica, do Acre – digo 
região amazônica, porque é do tamanho de V. Exª e 
não apenas do Estado do Acre.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todo o 
País está, mais uma vez, estarrecido com essa notícia 
de corrupção instalada dentro do Governo. Estamos, 
novamente, graças às denúncias da imprensa, diante 
de um escândalo envolvendo a administração pública 
federal, agora atingindo a Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. É algo extremamente grave, porque 
também atinge partidos políticos da base do Governo, 
atinge presidente de partido.

É uma situação que não pode ser menospreza-
da, e não adianta, Sr. Presidente, o Ministro da Justiça 
anunciar investigações da Polícia Federal etc., porque 
a isso já assistimos com relação ao caso Waldomiro 
Diniz, e, depois, não aconteceu absolutamente nada, 
não deu em nada!

Então, Sr. Presidente, não fosse o importante e 
corajoso trabalho investigativo da imprensa, dos meios 
de comunicação – que o atual Governo tentou até con-
trolar, com a criação do Conselho Federal de Jornalis-
mo, que não foi avante –, muitos esquemas de desvio 
e má utilização do dinheiro público como esse ainda 
estariam em curso. E quantos não estarão em curso, 
Srªs e Srs. Senadores, e que não foram denunciados 
ainda pela imprensa?

Foi também a imprensa que trouxe ao conhe-
cimento do País o problema de Waldomiro Diniz, até 
hoje, repito, sem solução. As denúncias envolvendo 
o Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 
estão aí. O Supremo Tribunal Federal já fez a solicita-
ção de quebra do sigilo fiscal do Presidente do Banco 
Central. É o homem que comanda a política monetá-
ria do País!

O PT, antes de ser governo, incriminava por evi-
dências, denúncias; não precisava de provas maiores. 
Hoje, não. Hoje é preciso transitar em julgado, o sujeito 
tem que ir para a cadeia, senão continua Ministro ou 
Presidente do Banco Central. A ética mudou; adaptou-
se ao PT no Governo.

Foi também a imprensa que denunciou as fraudes 
no Bolsa-Família, as irregularidades nas viagens da 
Ministra Benedita da Silva – um dos poucos Ministros 
que caiu por causa desses escândalos –, o favoreci-
mento de empreiteiras no Ministério dos Transportes 
– com o pagamento de pedágios para pagamentos de 
faturas –, o caso da ONG Ágora, a Máfia dos Vampi-
ros, do Ministério da Saúde – em que uma pessoa que 
o Ministro trouxe para o Ministério, da administração 
do PT em Recife, uma pessoa de sua confiança, foi 
presa; e nada aconteceu ao Ministro, como se S. Exª 
não tivesse nada a ver com isso, como se não fosse 
responsabilidade sua a escolha dessa pessoa para 
uma importante função pública.

Pergunto, Sr. Presidente: será que o Governo do 
PT, que tanto prega e supostamente defende a mo-
ralidade, não poderia – se é verdade que defende a 
ética no serviço público, no Governo Federal – ter-se 
antecipado e descoberto antes esses graves casos de 
corrupção? Repondo: é claro que poderia. Para isso, 
inclusive, foi criado no Governo anterior um órgão 
chamado Corregedoria-Geral da União, hoje Contro-
ladoria-Geral da União – CGU. É um órgão específico, 
criado para essa finalidade, ou seja, para auditar, fa-
zer investigações permanentes do funcionamento da 
máquina pública.

Pois bem, Sr. Presidente, a tal CGU, criada em 
2001 pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
não tem protegido, em momento nenhum, seu próprio 
Governo. Sua função principal, precípua, seria anteci-
par-se na investigação dessas malversações feitas por 
maus brasileiros que estão nos cargos importantes da 
República, nas empresas públicas, na máquina cen-
tralizada e descentralizada do Governo. Diz a medida 
provisória que o Presidente Fernando Henrique Car-
doso criou: “À Corregedoria-Geral da União, por seu 
titular, sempre que constatar omissão da autoridade 
competente, cumpre requisitar a instauração de sin-
dicância, procedimentos e processos administrativos 
outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou en-
tidade da Administração Pública Federal, para corrigir-
lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação 
da penalidade administrativa cabível”.

Mas, infelizmente, sob a direção do Sr. Waldir 
Pires, a CGU está num claro desvio de função. Vejam 
bem, Srs. Senadores, desvio de função! A Controlado-
ria-Geral da União não está cumprindo sua função, que 
seria acompanhar os atos do Poder Executivo federal. 
Atualmente, dedica-se exclusivamente à fiscalização 
de prefeituras pelo programa de sorteios, ou seja, à 
perseguição de adversários políticos do Partido dos 
Trabalhadores, que detém apenas 7% das Prefeituras 
do País, apenas uma em cada treze administrações 
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municipais. É um sorteio viciado; já se sabe o que se 
vai obter. Trata-se, portanto, de algo inaceitável.

Sr. Presidente, segundo o jornal Folha de S.Paulo, 
o Controlador-Geral da União – ou Descontrolador-Ge-
ral –, Sr. Waldir Pires, teria afirmado em entrevista que 
nos Municípios brasileiros “persiste a velha noção que 
sempre se teve neste país de que, no governo, aos 
amigos você dá tudo, e a lei é para os adversários”. 
Disse isso o Sr. Waldir Pires. 

Será que o Controlador olhou para o próprio um-
bigo? Será que olhou para dentro do Governo Fede-
ral? Apenas para refrescar a memória dos Srs. Sena-
dores nesta Casa, o Sr. Waldir Pires é o mesmo que 
afirmou que “em país do rouba mas faz, Waldomiro 
não merece CPI”. 

V. Exªs vão assistir aqui à nova operação “abafa 
CPI”. O meu Partido, o PSDB, já está propondo aber-
tura de CPI para investigar o escândalo dos Correios. 
Pois o “abafa CPI” já teve início; já estamos assistindo 
a essa operação em curso.

Srªs e Srs. Senadores, onde estava a Controla-
doria quando explodiu o escândalo Waldomiro Diniz? 
Onde estava a Controladoria quando o programa Fan-
tástico, da Rede Globo, denunciou casos extremamente 
graves na aplicação dos recursos do Bolsa-Família? 
Onde estava a Controladoria nas viagens da Ministra 
Benedita, nas irregularidades envolvendo o Presidente 
do Banco Central, nas denúncias sobre favorecimento 
de empreiteiras no Ministério dos Transportes e sobre 
terceirizações de mão-de-obra no Ministério do Traba-
lho, no caso da ONG Ágora, na Máfia dos Vampiros? 
Onde estava a Controladoria?

Sr. Presidente, ainda nessa última entrevista à 
Folha de S.Paulo, o Sr. Waldir Pires, ao ser pergun-
tado se acreditava que o desvio de recursos públicos 
pelas Prefeituras seria uma prática generalizada no 
País, declarou o seguinte: “A situação é grave. Nós 
não temos ainda metodologias de pesquisa e aferição. 
Na área da corrupção nós só temos uma idéia, uma 
percepção”. 

Essa declaração revela o inacreditável misto de 
incompetência e irresponsabilidade. Ora, Srªs e Srs. 
Senadores, será que, depois de dois anos de trabalho, 
o Sr. Waldir Pires tem apenas uma idéia, uma percep-
ção sobre a corrupção, esse grande mal que assola o 
nosso País e que temos de extirpar para solidificarmos 
as nossas instituições, a nossa estrutura democráti-
ca? Se o Sr. Waldir Pires tem apenas uma idéia, uma 
percepção sobre a corrupção, com base em que ar-
gumentos ou dados pode afirmar que a situação nos 
Municípios é grave? 

Mais adiante o Sr. Waldir Pires vai além, atingindo, 
inclusive, a imagem do País no exterior. O jornal Folha 

de S.Paulo, citando uma reportagem do Financial Ti-
mes, questionou a informação de que 20% dos recur-
sos repassados a cidades brasileiras eram desviados, 
dado cuja fonte seria o próprio Controlador-Geral.

E o Sr. Waldir Pires respondeu: “Não cheguei a 
fazer esse cálculo porque não temos como fazer isso. 
Na realidade, o desvio é um pouco maior do que 20% 
do dinheiro que se aplica. Mas é um chute ainda”.

Meu Deus, como pode um Ministro da República 
dar uma resposta que compromete a imagem do Bra-
sil dizendo tratar-se de um “chute” a informação que 
passa para o exterior? Será que alguém entendeu al-
guma coisa com relação a essa posição do Ministro? 
Primeiro, S. Exª diz que não há como fazer o cálculo; 
depois, afirma que, na realidade, o desvio é bem maior; 
e, por fim, diz que é apenas um chute, nada mais do 
que um chute. Será que o Sr. Ministro-Controlador 
estava sóbrio quando deu essa entrevista, Senador 
Edison Lobão? Será que S. Exª estava sóbrio ao fazer 
uma afirmação dessa gravidade, ou seja, de que se 
trata de um mero chute? Será que S. Exª tem noção 
da importância do cargo que ocupa e da repercussão 
de suas declarações? 

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – O único Mi-
nistro que conheci com alguma autoridade para chu-
tar era o Pelé.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito bem 
lembrado, nobre Senador. Mesmo assim, teve dificul-
dade de fazer chute na ação do Executivo e terminou 
saindo do Governo.

Agora, há outro, que não é o Pelé; parece-me 
um perna-de-pau de várzea, mas está chutando: o 
Ministro Waldir Pires.

Srªs e Srs. Senadores, vale lembrar, como já res-
saltei desta tribuna, que corre no Tribunal de Contas 
da União um processo para investigar as ações da 
Controladoria-Geral da União na fiscalização de Mu-
nicípios. O TCU já constatou que, apesar das muitas 
irregularidades denunciadas pelo Sr. Waldir Pires, os 
processos não chegam, como legalmente deveriam, 
àquele Tribunal. 

E não é tudo, Sr. Presidente: a Mesa Diretora da 
Câmara, em decisão recente, pediu ao Sr. Waldir Pires 
que desocupasse o apartamento funcional em que mo-
rava, ou ainda mora, irregularmente desde que encer-
rou o seu mandato de Deputado, no dia 31 de janeiro 
de 2003. Justamente o responsável no Governo por 
investigar irregularidades nos gastos públicos ocupava 
– ou ocupa, não sei bem – um apartamento funcional, 
sem ter direito ao benefício, há mais de dois anos.

Uma nota da Controladoria afirmou que, no perío-
do em que ocupou o apartamento sem mandato, Waldir 
Pires fez consultas a membros da Mesa da Câmara e 
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obteve autorização informal para ficar no imóvel. Isso, no 
serviço público, sabem os Srs. Senadores, não existe. 
Não existe essa figura de autorização informal. 

Ora, uma pessoa que utiliza e incentiva o uso de 
um artifício como a “autorização informal”, a meu ver, 
não poderia estar à frente de um órgão da importância 
como a Controladoria Geral da União.

Sr. Presidente, em qualquer país sério o Sr. Waldir 
Pires não seria mais Ministro. Acho que V. Exª reconhe-
ce isso, vejo pelo seu semblante que V. Exª reconhece 
isso. Um Ministro que é surpreendido a cada dia por 
novas e graves denúncias não está cumprindo a sua 
função. É desvio claro de função. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – O que 
estamos verificando no Governo do PT é que o Sr. 
Ministro Waldir Pires está aí simplesmente porque foi 
derrotado a candidato ao Senado no meu Estado. Por 
isso, mereceu o cargo, como tantos outros que fazem 
parte do Ministério do Presidente Lula, que podería-
mos chamar de “Derrotério”. 

Creio, inclusive, Sr. Presidente, que amanhã pos-
sa estar no site da Controladoria alguma nota, alguma 
resposta a este discurso. Não sei se vai estar, mas é 
possível que esteja. A melhor resposta seria, Sr. Pre-
sidente, se, em vez da nota, tivesse uma notícia posi-
tiva sobre a atuação desse órgão. Isso seria realmente 
muito importante, de muita valia para o Brasil, em pri-
meiro lugar, mas também para o Governo, para o pró-
prio Presidente Lula, uma vez que, se houvesse uma 
Controladoria que funcionasse, não ficaria submetido 
aos vexames das denúncias que estão sendo feitas 
e que, tenho certeza, Sr. Presidente, vão se agravar. 
Temos notícias – fala-se à boca pequena – de que 
outras vão aparecer. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela tolerância 
e deixo aqui esse protesto. Espero que a CPI que a 
Oposição pretende instalar nesta Casa possa efetiva-
mente vir a ser instalada para cumprir o seu papel mo-
ralizador no País. Precisamos também instalar a CPI 
lá de trás, que não foi instalada. Espero que o Supre-
mo Tribunal Federal comece a decidir favoravelmente 
à Minoria nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
do PFL do Maranhão.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, jamais desaparecerá 
dos corações brasileiros, e notadamente dos mara-

nhenses, a terrível tragédia que envolveu o Centro 
de Lançamentos de Alcântara. Além das mortes que 
ceifaram funcionários e técnicos da mais alta qualifi-
cação, o imprevisível transformou em cinzas a Torre 
Móvel de Integração do Centro, fabricada sob o ide-
al daqueles que querem ingressar o Brasil na Era da 
Astronáutica.

Por mais traumática que tenha sido a tragédia 
de 22 de agosto de 2003, o desastre, no entanto, não 
arrefeceu o ânimo dos que tocam o projeto de Alcân-
tara. Ao contrário, infundiu-lhes com mais intensidade 
a disposição de erguerem em Alcântara um dos mais 
adequados centros astronáuticos do mundo, que atrai 
o interesse de quantas nações ambicionem explorar o 
espaço em condições economicamente favoráveis.

O resultado mais significativo desse esforço brasi-
leiro efetiva-se, agora, pela publicação no Diário Oficial 
do Decreto Presidencial nº 5436, de 28 de abril passado, 
promulgando o Tratado entre a República Federativa do 
Brasil e a Ucrânia, sobre Cooperação de Longo Prazo 
na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 
no Centro de Lançamento de Alcântara, assinado em 
Brasília, em 21 de outubro de 2003.

Oficializou-se, pois, o primeiro ato a dar início 
concreto às operações acordadas no referido Trata-
do. Mais um passo na longa caminhada que envolve o 
acesso do Brasil ao pleno desenvolvimento tecnológico 
e científico exigido pela modernidade globalizada.

Já tive a oportunidade de destacar aqui, desta 
tribuna, a importância estratégica, para o Brasil, da 
localização, no Estado do Maranhão, do Centro de 
Lançamento de Alcântara. 

O renomado cientista José Goldenberg, em artigo 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo (edição de 
8/8/2000), lembrou que o século 20 viu surgirem novos 
tipos de construções que não existiam no passado: ae-
roportos para receber aviões e toda a infra-estrutura 
associada. Destacou que alguns desses aeroportos 
estão entre as mais sofisticadas instalações do mundo, 
com aviões a jato conduzindo 300 ou mais passagei-
ros e aterrissando a cada minuto. No passado, portos 
para navios faziam o mesmo, mas sem a sofisticação 
que existe hoje nos aeroportos. 

O cientista fez uma previsão, já naquela oportu-
nidade, em seu artigo: “(...) no século 21 vamos ver 
surgirem bases espaciais, como Cabo Canaveral, nos 
EUA, e Baikonur, na ex-URSS, de onde são lançados 
satélites artificiais e foguetes interplanetários que, even-
tualmente, nos levarão a novos mundos. Contrariamente 
aos aeroportos, que podem ser construídos pratica-
mente em qualquer lugar da Terra, bases espaciais são 
concentradas nas proximidades do Equador”. 
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Lançar um satélite de uma base equatorial exige 
menos combustível do que bases situadas mais ao nor-
te, como Cabo Canaveral. Por tal motivo técnico é que 
a França construiu uma base espacial em Kourou, na 
Guiana Francesa – aqui, no norte da nossa América 
Latina -, de onde são lançados os seus foguetes. 

A Aeronáutica iniciou em Alcântara, há anos, os 
trabalhos de infra-estrutura naquela região e, hoje, 
dispomos de uma base relativamente desenvolvida, 
que poderá ser transformada na mais atraente base 
para lançamento de foguetes do mundo, avaliam os 
especialistas.

Por maiores que tenham sido os esforços de vá-
rios governos, há muito ainda por fazer em Alcânta-
ra, tendo em vista a complexidade dos equipamentos 
necessários para lançamentos. Os recursos têm sido 
escassos, não atendendo à demanda de necessários 
investimentos, em ciência e tecnologia. Daí surgiu a 
proposta de o Brasil buscar parcerias com outros pa-
íses detentores de conhecimento na área espacial, 
para o lançamento de foguetes e satélites da base de 
Alcântara. Os Estados Unidos foram os primeiros a 
se interessar pelo uso da Alcântara e provavelmente 
haverá outros países com a mesma inclinação, dadas 
as vantagens óbvias da sua localização. 

Os recursos gerados em decorrência dessa pres-
tação de serviços de lançamento de satélites poderão 
ser alocados na promoção de melhorias nas instalações 
da base. Isso irá facilitar o seu uso para o lançamento 
dos foguetes nacionais.

Sabemos que o projeto é grandioso, com diversas 
variáveis, envolvendo questões estratégicas, comer-
ciais e de segurança. Vale lembrar que alguns países 
desejam preservar seus conhecimentos e, por isso 
mesmo, colocam na mesa de negociação os acordos 
de proteção de tecnologia – as chamadas salvaguar-
das – com o governo brasileiro.

Quando o Brasil laça um satélite de um foguete 
americano ou chinês – como já ocorreu – a tecnolo-
gia brasileira de construção do satélite é preservada 
e protegida. É isso que desejam os Estados Unidos 
também com seus foguetes.

Outros argumentam que o Brasil deveria exigir 
acesso à tecnologia de todos os foguetes que sejam 
lançados de Alcântara, o que seria uma exigência, pro-
vavelmente, exagerada. Uma exigência dessa intensida-
de poderia ser inibidora de parcerias internacionais.

Deve-se levar em conta, nessa relação bilateral, 
dentre outras normas jurídicas internacionais envolven-
do a questão, o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre a 
Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior.

Pondere-se também outro fato relevante para o 
nosso País, que é nossa inserção, ao longo das últimas 
décadas, no cenário internacional do setor espacial.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em feve-
reiro de 2000, pronunciei discurso desta tribuna ressal-
tando as potencialidades comerciais e tecnológicas da 
Base de Lançamento de Alcântara, bem como o pio-
neirismo do Presidente José Sarney, hoje Senador da 
República. Naquela oportunidade citei textualmente:

Por que em Alcântara? Porque o centro 
ali ocupa uma posição geográfica privilegia-
da; ele segue exatamente a linha do Equa-
dor, a divisa imaginária entre o norte e o sul, 
que funciona como um estilingue a facilitar o 
lançamento de foguetes transportadores de 
satélites geoestacionários.

As atividades espaciais brasileiras devem merecer 
de todos nós atenção e redobradas iniciativas, para que 
o nosso País possa efetivamente prosseguir na rota 
de sucesso promissor nesse setor. Em meu discurso 
em 2000, comentei que o Maranhão, com o Centro de 
Lançamento de Alcântara, demonstrava abrir mão de 
algo em torno de 100 mil hectares de suas terras pre-
ciosas exatamente para que o Brasil lançasse ali uma 
base para sua grande economia do futuro.

Espero, Sr. Presidente, que estas minhas pala-
vras possam servir de reflexão e incentivo para o atu-
al Governo continuar buscando a implementação das 
atividades aeroespaciais em nosso País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, jamais desaparecerá dos corações brasileiros, e 
notadamente os dos maranhenses, a terrível tragédia 
que envolveu o Centro de Lançamento de Alcântara. 
Além das mortes que ceifaram funcionários e técnicos 
da mais alta qualificação, o imprevisível transformou 
em cinzas a Torre Móvel de Integração do Centro, fa-
bricada sob o ideal daqueles que querem ingressar o 
Brasil na era da Astronáutica.

Por mais traumática tenha sido a tragédia de 22 
de agosto de 2003, o desastre, no entanto, não arre-
feceu o ânimo dos que tocam o projeto de Alcântara. 
Ao contrário, infundiu-lhes com mais intensidade a 
disposição de erguerem em Alcântara um dos mais 
adequados centros astronáuticos do mundo, que atrai 
o interesse de quantas nações ambicionem explorar o 
espaço em condições econômicas favoráveis.

O resultado mais significativo desse esforço brasi-
leiro efetiva-se, agora, através da publicação no Diário 
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Oficial do Decreto Presidencial nº 5436, de 28 de abril 
passado, promulgando o Tratado entre a República Fe-
derativa do Brasil e a Ucrânia, sobre Cooperação de 
Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos 
Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcântara, as-
sinado em Brasília, em 21 de outubro de 2003.

Oficializou-se, pois, o primeiro ato a dar início 
concreto às operações acordadas no referido Trata-
do. Mais um passo na longa caminhada que envolve o 
acesso do Brasil ao pleno desenvolvimento tecnológico 
e científico exigido pela modernidade globalizada.

Já tive a oportunidade de destacar aqui desta 
tribuna a importância estratégica, para o Brasil, da 
localização, no Estado do Maranhão, do Centro de 
Lançamento de Alcântara.

O renomado cientista José Goldemberg, em artigo 
no jornal O Estado de S. Paulo (edição de 8/8/2000), 
lembrou que o século 20 viu surgir novos tipos de 
construções que não existiam no passado: aeropor-
tos para receber aviões e toda a infra-estrutura asso-
ciada. Destacou que alguns desses aeroportos estão 
entre as mais sofisticadas instalações do mundo, com 
aviões a jato conduzindo 300 ou mais passageiros e 
aterrissando a cada minuto. No passado, portos para 
navios faziam o mesmo, mas sem a sofisticação que 
existe hoje nos aeroportos.

O cientista fez uma previsão, já naquela oportu-
nidade, em seu artigo: “(...) no século 21 vamos ver 
surgirem bases espaciais, como Cabo Canaveral, nos 
EUA, e Baikonur, na ex-URSS, de onde são lançados 
satélites artificiais e foguetes interplanetários que, even-
tualmente, nos levarão a novos mundos. Contrariamente 
aos aeroportos, que podem ser construídos pratica-
mente em qualquer lugar da Terra, bases espaciais são 
concentradas nas proximidades do Equador.”

Lançar um satélite de uma base equatorial exige 
menos combustível do que de bases situadas mais ao 
norte, como Cabo Canaveral. Por tal motivo técnico é 
que a França construiu uma base espacial em Kourou, 
na Guiana Francesa – aqui, no norte da nossa América 
Latina -, de onde são lançados os seus foguetes.

A Aeronáutica iniciou em Alcântara, há anos, os 
trabalhos de infra-estrutura naquela região e, hoje, 
dispomos de uma base relativamente desenvolvida, 
que poderá ser transformada na mais atraente base 
para lançamento de foguetes do mundo, avaliam os 
especialistas.

Por maiores que tenham sido os esforços de vá-
rios governos, há muito ainda por fazer em Alcânta-
ra, tendo em vista a complexidade dos equipamentos 
necessários para lançamentos. Os recursos têm sido 
escassos, não atendendo à demanda de necessários 
investimentos em ciência e tecnologia. Daí surgiu a pro-

posta de o Brasil buscar parcerias, com outros países 
detentores de conhecimento na área espacial, para o 
lançamento de seus foguetes e satélites da base de 
Alcântara. Os EUA foram o primeiro país a se interessar 
pelo uso de Alcântara e provavelmente haverá outros 
países com a mesma inclinação, dadas as vantagens 
obvias da sua localização.

Os recursos gerados em decorrência dessa pres-
tação de serviços de lançamento de satélites poderão 
ser alocados na promoção de melhorias nas instalações 
da base. Isso irá facilitar o seu uso para o lançamento 
dos foguetes nacionais.

Sabemos que o projeto é grandioso, com diversas 
variáveis, envolvendo questões estratégicas, comer-
ciais e de segurança. Vale lembrar que alguns países 
desejam preservar seus conhecimentos e know-how 
e, por isso mesmo, colocam, na mesa de negociação, 
os acordos de proteção da tecnologia – as chamadas 
salvaguardas – com o governo brasileiro.

Quando o Brasil lança um satélite de um foguete 
americano ou chinês – como já ocorreu -, a tecnolo-
gia brasileira de construção do satélite é preservada 
e protegida. É isso que desejam os EUA com seus 
foguetes.

Outros argumentam que o Brasil deveria exigir 
acesso à tecnologia de todos os foguetes que sejam 
lançados de Alcântara, o que seria uma exigência prova-
velmente exagerada. Uma exigência desta intensidade 
poderia ser inibidora de parcerias internacionais.

Dificuldades e complexidades à parte, gostaria 
de registrar neste pronunciamento a promulgação do 
Tratado acima citado. Entendo ser esta promulgação 
pelo Presidente da República mais um capítulo positivo 
da recente história das relações Brasil-Ucrânia.

Deve-se levar em conta, nessa relação bilateral, 
dentre outras normas jurídicas internacionais envolven-
do a questão, o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre a 
Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior 
(de 18 de novembro de 1999), e o Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Ucrânia sobre Salvaguardas Tecnológicas relacio-
nadas à Participação da Ucrânia em Lançamentos a 
partir do Centro de Lançamento de Alcântara (de 16 
de janeiro de 2002).

Pondere-se, também, outro fato relevante para 
o nosso País, que é a nossa inserção, ao longo das 
últimas décadas, no cenário internacional do setor ae-
roespacial. Sobre este assunto não poderíamos dei-
xar de citar normas internacionais das quais somos 
signatários, como as disposições do Tratado sobre 
Princípios Reguladores das Atividades dos Estados 
na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, Inclusive 
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a Lua e Demais Corpos Celestes(de 27 de janeiro de 
1967); a Convenção sobre Responsabilidade Inter-
nacional por Danos Causados por Objetos Espaciais 
(de 29 de março de 1972), e a Convenção relativa ao 
Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico 
(de 14 de janeiro de 1975) – também referidos como 
o Tratado do Espaço Cósmico – além da Convenção 
sobre Responsabilidade e a Convenção sobre Regis-
tro, e o Memorando de Entendimento entre a Agência 
Espacial Brasileira e a Agência Espacial Nacional da 
Ucrânia sobre a Utilização de Veículos de Lançamen-
to Ucranianos a partir do Centro de Lançamento de 
Alcântara (de 16 de janeiro de 2002, e seu Protocolo 
Adicional de 18 de abril de 2002) 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em fevereiro 
de 2000 pronunciei discurso nesta tribuna ressaltando 
as potencialidades comerciais e tecnológicas da Base 
de Lançamento de Alcântara, bem como o pioneirismo 
do Presidente José Sarney, hoje Senador da República. 
Naquela oportunidade citei textualmente:

“Por que em Alcântara? Porque o centro 
ali ocupa uma posição geográfica privilegiada; 
ele segue exatamente a linha do Equador, a 
divisa imaginária entre o norte e o sul, que 
funciona como um estilingue a facilitar o lan-
çamento de foguetes transportadores de saté-
lites geoestacionários.(...)Essa obra avançou 
pouco naquele período, mas o Presidente José 
Sarney teve a primazia do início da obra e não 
avançou mais, porque S. Exª já se encontrava 
no final de seu Governo. Daí por diante, tem 
sido um calvário permanente a execução des-
sa grande iniciativa que serve ao Brasil e não 
exatamente ao Estado do Maranhão. Temos 
ali hoje um centro completo para lançamen-
to, restando apenas as negociações finais 
e algumas obras complementares para que 
esse centro se transforme no maior e melhor 
centro de lançamento de foguetes do mundo. 
Do mundo. Alguns países, a essa altura, já se 
mostram vivamente interessados em utilizar-se 
da base de Alcântara para o lançamento de 
seus satélites. Nos próximos cinco, dez anos, 
haverá um mercado internacional da ordem 
de US$60 bilhões, apenas do lançamento de 
satélites de média altura”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as ativi-
dades espaciais brasileiras devem merecer de todos 
nós atenção e redobradas iniciativas, para que o nosso 
País possa efetivamente prosseguir na rota de suces-
so promissor nesse setor. Em meu discurso em 2000, 
comentei que o Maranhão, com o Centro de Lança-

mento de Alcântara, demonstrava abrir mão de algo 
em torno de 100 mil hectares de suas terras preciosas 
exatamente para que o Brasil lançasse ali uma base 
para sua grande economia do futuro.

Hoje, acrescento que o Brasil, mantendo ativa a 
sua agenda aeroespacial, estará em um futuro próxi-
mo, com certeza, competindo com as principais bases 
de lançamento que hoje existem no mundo. 

Sobre o futuro do Centro de Lançamento de 
Alcântara, lembro o que disse desta tribuna há cin-
co anos: “O Governo brasileiro precisa intensificar as 
negociações não apenas com os Estados Unidos, a 
Ucrânia e a Rússia, mas também com a França, com a 
Alemanha e com outros países, entre os quais a China, 
que já manifestam interesse nesse sentido”.

Espero que estas minhas palavras possam servir 
de reflexão e incentivo para o atual Governo continuar 
buscando a implementação das atividades aeroespa-
ciais em nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon 
por cessão do Senador Alberto Silva.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para 
fazer um pronunciamento, dirigindo-me a Sua Exce-
lência, o Senhor Presidente da República.

Fui daqueles brasileiros que receberam com oti-
mismo, alegria e vibração a vitória de Luiz Inácio da 
Silva. Fui daqueles que acreditaram que, ali, teríamos 
as transformações sociais que o Brasil defendia e fa-
ríamos isso pacificamente, pelo voto popular. E um 
Presidente digno, correto, decente, cujas origens so-
ciais eram um atestado real de sua capacidade, com-
promissado com a Nação, faria o Brasil caminhar ao 
rumo que há tanto tempo desejávamos.

Ocupo a tribuna hoje, Sr. Presidente, para dizer 
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que seu Go-
verno vive uma situação séria. Não me identifico com 
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que vai para as 
manchetes dizer que Lula vive uma crise institucional, 
que o Brasil está em perigo, igual ao de 1964. Não é 
verdade. Em 1964, houve um diabólico golpe de Es-
tado preparado pela Direita, pelo governo americano 
e pelo regime militar.

Hoje, não está acontecendo isso. Hoje, vivemos 
num regime que tem democracia, vivemos num regime 
que tem liberdade, e me atrevo a dizer que vivemos 
num regime em que praticamente todos torcem para 
que o Governo dê certo.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL414     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 14985 

Meu amigo Lula, todos erram, e tu erraste ao 
escolher 19 candidatos a Governos de Estado e ao 
Senado Federal, que não se elegeram, colocando-os 
como Ministros, em vez de escolher os mais capazes 
e os mais competentes dentro ou fora do teu Partido. 
É uma coisa que passou.

Que tu acertaste na política internacional, apro-
ximando-se da África, do Oriente Médio e da América 
Latina, tendo uma voz corajosa e respeitada, é verda-
de. Mas há algo, meu amigo Lula, com o qual tu não 
podes brincar, que é a arma mais importante, a força 
maior que tem o PT e tu, meu amigo Lula: a tua credi-
bilidade, a tua honorabilidade, a tua seriedade, a tua 
dignidade, a confiabilidade que o País tem. Tu és um 
homem de bem, que faz o que deve ser feito.

A essa altura, perdoa-me. Primeiro, o Lula disse 
que as notícias com relação ao Presidente do Banco 
Central e ao Ministro da Previdência eram notícias de 
jornais e que não se conseguiria fazer nada a partir 
de uma notícia de jornal.

Agora não! Agora, o Procurador-Geral da Repú-
blica, depois de ter dado ao Ministro 15, 20 dias para 
se defender e apresentar as provas que quisesse, ofe-
receu a denúncia. E a denúncia foi aceita.

É o Tribunal que aceita que o Presidente do Banco 
Central tenha status de Ministro, e o Procurador-Geral 
da República denuncia o Ministro pedindo a abertura 
de suas contas. E ele continua no Banco Central.

Olha, meu amigo Lula, fui Líder do Governo nesta 
Casa durante todo o Governo do Itamar. Criamos uma 
CPI para apurar as crises no Orçamento, os chama-
dos “Anões do Orçamento”. Muitos tinham sido contra 
a criação daquela CPI. Como? Tivemos uma CPI que 
cassou o Presidente da República. Agora, vão querer 
fazer outra? Agora que o Governo está começando? Fui 
eu quem defendi a sua instalação: se tem assinatura, é 
verdade, e os fatos existem, vamos fazer. E foi feita.

Lá pelas tantas, houve uma acusação contra o 
Chefe da Casa Civil do Governo Itamar Franco, convo-
cando-o para depor na CPI. Reunimo-nos, o Itamar, o 
Chefe da Casa Civil e eu. E ele, por conta própria disse: 
“Como ministro, não vou depor”. Renunciou, entregou 
o cargo e veio depor como cidadão comum. Veio depor 
como ex-ministro. Não precisou o Itamar lhe pedir; não 
precisou a imprensa cobrar o que iria acontecer – o 
Chefe da Casa Civil está sendo chamado para depor 
na CPI. Ele, por conta própria, renunciou e veio depor 
aqui. Foi aplaudido de pé na CPI, foi absolvido na CPI 
e voltou para a chefia da Casa Civil.

Primeiro, o Lula disse que notícia de jornal é no-
tícia de jornal. Que não vai demitir ninguém por notí-
cia de jornal. Tudo bem. Segundo, o Procurador aceita 
a denúncia, faz a denúncia. Hoje, temos um cidadão 

que é réu por parte do Subprocurador. O que é que o 
Lula vai esperar? Vai esperar que seja condenado e, 
então, quem demitirá será o Supremo? Vai esperar a 
condenação do Supremo para demitir ou vai ele mes-
mo pedir o afastamento? Não estou dizendo que ele 
é culpado. Não posso garantir nem que o Ministro da 
Previdência é culpado nem o Presidente do Banco Cen-
tral. Ele ainda não foi julgado. Mas o que posso dizer 
é que o Presidente do Banco Central e o Ministro da 
Previdência têm que ser cidadãos acima de qualquer 
dúvida, com uma honorabilidade, com uma serieda-
de. E as manchetes diárias do jornal, e a acusação e 
a denúncia feita pelo Procurador não tornam essas 
pessoas dignas de credibilidade. Há uma interrogação 
enorme em cima do nome deles.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 
darei.

Poderão até voltar, poderão. O Tribunal poderá 
absolvê-los, e, se o Supremo absolver, o Presidente da 
República poderá reconduzi-los de volta com honra e 
troca de foguete. Mas enquanto não acontecer isso... 
Em primeiro lugar, o Ministro devia fazer como fez o 
Ministro Hargreaves, que foi lá e, quando começamos 
a fazer o que íamos fazer, antecipou-se: “Presidente, 
eu não vou à CPI depor como Ministro. Eu largo o Mi-
nistério e vou depor como cidadão.” O Ministro tinha 
que fazer isso. A não fazer, cabe ao Presidente da Re-
pública, cabe ao Presidente da República.

Falando nisso, está aqui depondo, na Comissão 
do Senado, o Procurador-Geral da República. Tenho 
dito, querido Senador Mão Santa, que, neste Brasil 
de interrogações, de dúvidas, que faltam referências 
– não temos mais um Dom Hélder, não temos mais um 
Dom Evaristo, na temos mais um Presidente da OAB 
ou um Presidente da ABI como tínhamos antigamente 
–, a maior referência moral, ética e digna deste País é 
o Procurador-Geral da República. Ele disse, quando 
assumiu, que completaria dois anos no cargo e depois 
não voltaria. Agora ele está dizendo que não vai voltar. 
Está limpando as gavetas para não voltar.

Mas eu não vi, até agora, uma palavra do Pre-
sidente da República apelando para que ele fique. Se 
me perguntarem quem foi que colaborou mais com o 
Governo do Lula, eu direi que foi o Fonteles, seja de-
nunciando, seja assustando os outros. Por isso está 
todo mundo querendo andar direito, porque se não 
fizerem isso, está lá o Fonteles. 

O que estranho, Sr. Presidente – mas acho difícil 
que S. Exª aceite –, é que não tenha saído uma notí-
cia nos jornais, um pedido do Presidente para que ele 
fique. Parece até que estão loucos para vê-lo pelas 
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costas. Talvez estejam pensando em trazer o Brindeiro 
de volta. Já não tem tanta gente do Governo Fernando 
Henrique que está no Governo! O arquivador-mor, Sr. 
Brindeiro, poderia até voltar!

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o 
maior prazer!

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro 
Simon, votei no Presidente Lula, ajudei o PT a ven-
cer as eleições no Piauí e lembro que o PMDB fazia 
almoços. Lembro também que o Líder Mercadante 
lá estava e eu, com a franqueza do Piauí, disse: se 
há uma pessoa que representa o PMDB e deva ser 
ministro é Pedro Simon. Esse tem que ser! Aí vieram 
as mágoas da derrota do PT no Rio Grande do Sul... 
Eles se esqueceram das virtudes do Rio Grande do 
Sul, de Bento Gonçalves, da Farroupilha, de Alberto 
Pasqualini, de Getúlio e o Pedro Simon...! Agora, o que 
tenho a dizer é o seguinte: Senador Pedro Simon, eu 
entendo que uma autoridade não pode ser suspeita! 
Ela tem que ser é acreditada, como V. Exª o é! E hoje 
eu sigo o encantado velho no fundo do mar, Ulysses, 
que disse: “Ouça a voz rouca das ruas!” E a voz rouca 
das ruas diz que não quer mais o PT porque este País 
está na desordem!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu dou 
um conselho ao meu bom amigo Presidente Lula, um 
conselho de irmão franciscano: “Pare para pensar. 
Olhe a sua história, a sua biografia, olhe as suas lu-
tas, lembre de quem veio do Nordeste e de quem, em 
São Paulo, do nada construiu uma personalidade. Que, 
num País que nunca teve um grande partido, construiu 
o primeiro partido de trabalhadores do mundo. E que 
perde uma, perde duas, perde três, mas vai adiante 
e ganha a eleição”. E a Nação inteira depositou a sua 
confiança em Sua Excelência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esse é 
um momento que o Presidente Lula não pode titubear, 
porque aí vão começar a aparecer... Já estou vendo o 
Líder do PT aqui no Senado dar a seguinte manchete 
no Jornal do Senado: é um fato isolado. E agora se 
referindo a outra no Correio, é um fato isolado e já fo-
ram tomadas providências.

De providência em providência, lá na Casa Civil, 
ali na Previdência, lá no Banco Central, aqui no Cor-
reio, de Previdência em Previdência, o Lula perde o 
seu patrimônio, que é o patrimônio moral, o patrimônio 

da dignidade, o patrimônio da seriedade que ele tem, 
mas que tem obrigação de botar em jogo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ape-
nas uma frase, Sr. Presidente, se me permite. Gostaria 
de transmitir ao Senador Pedro Simon que considero 
importante que o Presidente Lula possa ouvir a mani-
festação de V. Exª, hoje, como quem esteja ouvindo a 
reflexão de uma pessoa que, eu sei, tem o Presidente 
Lula como um amigo. V. Exª, Senador Pedro Simon, é 
uma pessoa que soube contribuir positiva e constru-
tivamente junto ao Presidente, antes de ele ser Pre-
sidente a agora também como Presidente. É apenas 
isso que eu gostaria de lhe transmitir.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Presi-
dente Lula, Sr. Presidente, está nas minhas orações 
diárias. Como um bom franciscano, é por ele, à noite, 
que rezo em primeiro lugar. Que ele acerte, que o Espí-
rito Santo lhe oriente e que ele siga o bom caminho.

E digo para V. Exª, com toda sinceridade – e te-
nho dito isso por onde tenho andado –, ainda tenho 
credibilidade no Presidente Lula. Não vi nenhum fato 
que me diga que Sua Excelência... Vejo o seguinte, um 
cidadão que passou o que ele passou, veio de onde 
veio, chegando a Presidente da República, acho nor-
mal que esteja pensando em reeleição. Não me passa 
pela cabeça que o Presidente Lula esteja preocupado 
ou queira que aconteça um escândalo, no Correio, na 
Petrobrás ou onde quer que seja durante o seu Go-
verno. Essas coisas estão saindo a sua revelia, essas 
coisas estão acontecendo porque tem gente fazendo 
à revelia do Presidente. Está na hora de ele assumir o 
comando e dizer: na dúvida, caia fora. No momento em 
que ele disser o primeiro “na dúvida, caia fora”, tenho 
certeza de que as coisas vão mudar.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson Pé-
res. Será um aparte rápido e brilhante, diga-se de 
passagem.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Pedro Simon, não poderia esperar outra atitude de V. 
Exª, pois V. Exª dispensa referência. Todo o Brasil o 
conhece. A preocupação sua e o sentimento seu são 
os mesmos meus. Não sinto nenhuma alegria quando 
vejo esse início de degringolado moral do Governo. 
Espanta-me que o Presidente não reaja a isso. Ele 
está trocando o apoio das Bases no Congresso pela 
ruína da sua base moral. Ele pensa que isso não tem 
um preço? Ele pensa que isso vai ocorrer sem que 
haja nenhuma conseqüência para o Governo e para 
o Brasil? Senador Pedro Simon, Oxalá o Governo e o 
PT prestem atenção ao discurso de V. Exª, porque o 
que está acontecendo é muito grave. O Governo não 
percebeu que grande parte dessa Base que o apóia 
é uma Base podre e que ele não se sustenta num ali-
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cerce podre. Ele tem que se sustentar em suas bases 
éticas, com o respeito da sociedade brasileira, o qual 
o Governo está perdendo. Como é que os petistas ho-
nestos, como disse Clóvis Rossi hoje, não percebem 
isso? Parabéns, Senador Pedro Simon!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Eu gostaria que V. Exª pudesse fazer chegar ao 
Presidente da República uma cópia deste pronuncia-
mento, dizendo que a mando do fundo do coração, 
mas com a alma aberta, rezando e pedindo a Deus 
que o oriente, para que Sua Excelência faça aquilo 
que deve fazer e que o Brasil espera. O Presidente 
terá que ser a grande liderança, porque, se o Lula der 
errado, vamos perder o direito de ter esperança, não 
vamos ter nem o direito de ter esperança. Por isso, é 
importante para toda a Nação que o Lula dê certo e, 
se Deus quiser, dará certo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Mesa, em absoluto respeito ao que V. Exª repre-
senta no Senado, encaminhará o pronunciamento ao 
Presidente Lula.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª fica inscrito. 

Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide pela 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo; a seguir, ao 
Senador Marco Maciel; e, depois, aos Líderes. A Sena-
dora Fátima cumpre o critério de fala intercalada.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é com alegria que registro a presença, nesta sessão, 
de vários Prefeitos do Partido dos Trabalhadores do 
Estado de Rondônia: Prefeita Márcia Cecília, de San-
ta Luzia do Oeste; Prefeito João Becker, de Cujubim; 
Prefeito João Alves, do Vale do Anari; Prefeito Ger-
vano, de Ministro Andreazza; Padre Tom, Prefeito de 
Alto Alegre; Toninho Zotesso, Prefeito de Teixeirópolis; 
e Alfredo Volpi, Prefeito de Buritis.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que 
me traz à tribuna nesta tarde de hoje não é nenhum 
motivo de alegria. É com a mesma revolta e indignação 
que assola toda a população do Estado de Rondônia 
que ocupo esta tribuna para condenar a decisão do 
Tribunal de Justiça de Rondônia que impôs mordaça 
à TV Globo, no último domingo, cerceada no direito de 

livre informar ao povo do meu Estado sobre práticas 
de extorsão envolvendo Parlamentares e o Governa-
dor de Rondônia. 

É lamentável. É abjeta não apenas o contundente 
conjunto de imagens de homens públicos exigindo me-
sada de R$500 mil para um grupo de dez Deputados, 
a troco de garantir governabilidade no Estado, como 
também o estranho fato de o Governador ter escondido 
do povo essas imagens por quase dois anos, além da 
violação constitucional imposta pelo Desembargador 
Gabriel Marques, que acatou pedido de liminar em 
ação patrocinada pelos atingidos, para impedir que 
o povo de Rondônia conhecesse as denúncias; povo 
que, sabiamente, se rebelou, tomando as ruas da ca-
pital em protesto.

Srªs e Srs. Senadores, é da maior gravidade a 
decisão do Presidente do Poder Judiciário de Ron-
dônia. É uma violência, uma arbitrariedade somente 
comparável aos tempos da Ditadura e que não é, a 
bem da verdade, fato isolado numa região onde parte 
das instituições estão em frangalhos e a democracia 
representativa desmoralizada, o que significa que o 
Estado ainda não chegou a Rondônia. Lá, os princí-
pios que regem a administração pública, entre eles 
a moralidade, a impessoalidade e a eficiência, têm 
sido atirados na sarjeta do descrédito, em função da 
mediocridade das representações eleitas ao longo de 
muitas décadas.

No calor desses dias, especialmente ontem, quan-
do pude ter contato com diversas instituições do meu 
Estado, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil 
e o Ministério Público, a condenação ao cerceamento 
do direito da população ter acesso aos bastidores da 
política local é pujante. Não poderia ser diferente, afinal 
o inciso XIV do capítulo constitucional que trata dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos assegura a 
todos o acesso à informação.

Srªs e Srs. Senadores, os cidadãos e cidadãs de 
todo o Brasil puderam conhecer, ainda no domingo, o 
conteúdo das negociatas propostas por diversos Par-
lamentares, mas o povo de Rondônia não. 

Felizmente, a ação desesperadora de um grupo 
que a todo custo deseja manter a máquina pública como 
quintal de sua propriedade foi um tiro no pé. Em muitos 
Municípios do meu Estado, antenas parabólicas têm 
sido antídotos contra violação de gangues que pensam 
poder enganar a todos durante todo o tempo, mentindo, 
dissimulando e manipulando a informação. 

Mas esse tempo, quero crer, indica que está 
acabando. A indignação que tomou conta do povo 
rondoniense não pode ser passageira. Ela deve ser 
permanente e responsável para podermos passar a 
limpo o Estado. 
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E a verdade é que, desde os primeiros passos 
do Governo Ivo Cassol, o conflito entre os Poderes em 
Rondônia está instalado, conflito existente de há mui-
to, escamoteado a custo altíssimo para a sociedade. 
E esse conflito, desafortunadamente, não se origina 
em benefício do interesse público. Muito pelo contrário, 
é um conflito de interesse perverso, o da jogatina em 
que não há limites na roleta de apostas para sugar os 
cofres públicos, tanto de um lado como de outro. Um 
Poder ameaça o outro, por conta das graves irregula-
ridades que praticam, na esperança de fazer acordo 
de natureza espúria.

Encurralado com denúncias no Ministério Públi-
co em apenas dois anos de governo, com a possível 
cassação do mandato, com processo correndo no 
Superior Tribunal de Justiça, o Executivo resolveu es-
cancarar suas cartas para todo o Brasil. E o fez após 
ameaçar diversas vezes a exibição de fitas envolven-
do seus desafetos na Assembléia, que, por sua vez, 
mostraram à face arrogante do Governo do que é ca-
paz um Parlamento contrariado nos seus interesses 
inconfessáveis.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, peço à Mesa um pouco de complacên-
cia. 

Cassol fez bravatas desde que assumiu o Gover-
no e omite da população respostas a perguntas que 
não querem calar. Tenho certeza de que o Senador 
Valdir Raupp, aqui presente, também é portador dessa 
mesma angústia. Por que o Governador de Rondônia 
levou tanto tempo para divulgar as fitas? Por que não 
as encaminhou, em 2003, ao Ministério Público, a quem 
também andou destratando? 

O que está em jogo, Srªs e Srs. Senadores, é a 
corrosão do Estado Democrático de Direito e cabe a 
todos nós, homens e mulheres públicos responsáveis, 
sociedade civil organizada, pôr as coisas no devido 
lugar. 

Essa é a oportunidade para nos engajarmos na 
prevalência do Estado de Direito, que se configura com 
independência e a harmonia entre os Poderes, obe-
decendo-se aos princípios constitucionais, cada qual 
cumprindo o seu papel, doa a quem doer, no interesse 
maior da sociedade.

Preciso registrar também a minha indignação 
contra os motivos que levaram o Desembargador Ga-
briel a manchar o bom nome da Justiça. Disse ele que 
a reportagem poria em “risco de violação a vida priva-
da, a honra e a imagem de pessoas, além do mal que 
causaria ao Estado e a sua população”.

Vejam que primor de pensamento! Que mal foi 
causado à população senão a manifesta deliberação 
de negar-lhes o conhecimento de fatos escabrosos, 
protagonizados por homens públicos?

Todos em Rondônia sabiam, com anunciada an-
tecedência, que não se tratavam as imagens levadas 
ao ar de fatos da vida privada. São fatos envolvendo 
homens públicos, que, nas imagens e diálogos se 
apresentaram como Deputados, tratando da melhor 
maneira de conseguir recursos públicos em benefício 
de um grupo formado por dez Parlamentares, eleitos 
para bem representar o povo.

Não se sustenta, portanto, a tese dos agravan-
tes, de que a reportagem seria uma violação da vida 
privada, da honra e de sua imagem, até porque, repito, 
o conteúdo das fitas era anunciado pelo Governador 
como um pacote de chantagens de Deputados contra 
o Governo.

Também não se sustenta a idéia de que não foram 
procurados pela reportagem para se defender. Logo 
com a Globo, tão ciosa dos cuidados jornalísticos no 
trabalho que desenvolve.

É imperioso registrar que o Partido dos Trabalha-
dores emitiu nota oficial no dia de ontem, a qual coloco 
à disposição da imprensa e do Senado Federal.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Ali-
ás, a Imprensa nacional tem papel relevante nesse 
conturbado e perigoso momento político que vivemos 
em Rondônia. Seu apoio é vital para nos ajudar no 
combate à corrupção e na construção de um proces-
so em que ilegalidades e abusos de poder, praticados 
por quaisquer agentes públicos, sejam, em tempo não 
muito distante, páginas viradas da nossa história. É 
tudo que queremos em Rondônia.

Faço questão, Sr. Presidente, de mencionar a so-
lidariedade e o apoio ao povo de Rondônia divulgados 
ontem no “Jornal Nacional”. Todos condenaram o pre-
juízo causado à população decorrente de uma decisão 
judicial que fere a liberdade de manifestação.

Para concluir, expresso minha confiança de que 
a população de Rondônia possa responder a tantos 
desmandos dos quais vem sendo vítima com viva parti-
cipação nos assuntos políticos. E para tal peço licença 
para citar a mineiralidade de Tancredo Neves, quan-
do nos dizia: “Só há dignidade para um povo quando 
é ele próprio, e mais ninguém, quem decide sobre o 
seu destino”.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela paciência.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao eminente Senador Marco 
Maciel.

S. Exª dispõe de dez minutos.
A seguir, falará o Senador José Jorge.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, ilustre Senador 
Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, espraia-se, não sem 
motivo, em toda a sociedade brasileira, uma grande 
apreensão diante do crescente desinteresse do Go-
verno pelo Mercosul.

Sabemos, historicamente, que a região do Pra-
ta é crucial para as nossas relações externas. É evi-
dente também que ninguém pode advogar ser esse o 
único projeto de política internacional, mormente nos 
tempos de mundialização que caracteriza o Planeta, 
mesmo porque as iniciativas de enlace não são ex-
cludentes, existem outros itens relevantes da agenda 
internacional que também merecem a nossa atenção. 
Impõe-se, porém, estabelecer prioridades, pois, como 
dizia Mendès France, “governar é escolher”, “governer 
cést choisir”.

Volto, portanto, a insistir que se afigura indispen-
sável retirar do limbo a que foi relegado o Mercosul, 
certamente a mais importante iniciativa da nossa po-
lítica externa.

Ademais, reitere-se, foi o Prata que ocupou a 
maior parte dos cuidados nas relações externas de 
nosso País. Foi também no manejo das questões surgi-
das nessa região que a diplomacia brasileira, de forma 
competente e ao longo do tempo, fez-nos acostumar 
considerar a vertente da política externa de que mais 
se podia orgulhar.

A história mostra, com sua força docente, que 
a contigüidade geográfica impõe que as nações não 
tenham senão duas possibilidades: a cooperação ou 
a indesejável alternativa, o conflito, ainda quando não 
venha a emergir e apresente-se latente sob a espécie 
de políticas de equilíbrio de poder.

Maquiavel, lido na semântica dos nossos tempos, 
jamais aconselharia os governantes dos nossos dias 
outra conduta senão a de enxergar na prosperidade 
do vizinho a nossa própria prosperidade.

Foi o que, com pertinência, observou, certa feita, 
Miguel Ángel Burelli Rivas: “No século XV, Maquiavel 
aconselhava o Príncipe procurar de qualquer modo a 
ruína do vizinho, sobre a qual deveria assentar-se em 
sua própria prosperidade. Hoje, a ruína do vizinho é a 
nossa, como sua prosperidade é também a nossa”.

A fronteira – mormente no campo das relações 
sociais e econômicas – não deve ser vista como barrei-
ra, antes como estímulo ao intercâmbio, como “portas 

por onde” no dizer do poeta e também diplomata João 
Cabral de Melo Neto.

Afinal, ou se constroem mecanismos que ali-
mentem a confiança mútua, ou cresce a cizânia e se 
desenvolve uma política predatória que corrói os elos 
da corrente que promove a integração.

Sr. Presidente, certamente, a Europa é um exem-
plo a ser perseguido. Depois da Segunda Guerra Mun-
dial, “sem pressa, mas sem descanso”, o então lado 
ocidental uniu e fortaleceu sistemas de cooperação, 
transformando rivalidades seculares em projetos de 
convivência. A partir daí, nações destruídas pela guerra 
se recuperaram e o velho continente transformou-se 
em área de aggiornamento jamais experimentado em 
sua história. Por quatro décadas, a divisão da Europa 
pela Guerra Fria permaneceu como uma espada de 
Dâmocles pendente sobre seu povo. Após a queda 
do muro de Berlim, porém, a primeira e imediata ati-
tude dos países do Leste Europeu foi candidatar-se 
ao disputado Clube da União Européia, que, aliás, em 
2007, deverá revestir-se sob a forma de ousado mo-
delo confederativo.

Vale observar que, da mesma maneira que a inte-
gração européia teve começo na discussão de reverter 
disputas, principalmente entre alemães e franceses 
a respeito do carvão, aço e política nuclear, também 
o processo de associação do Mercosul teve início na 
discussão dos governos do Brasil e da Argentina em 
dissolver desconfianças mútuas, em cooperação para 
construção das hidroelétricas de Itaipu e Corpus e de 
seus respectivos programas de política nuclear.

Cabe indagar, neste momento, se a história pode 
ter um caminho diferente, uma vez que o abandono da 
integração regional poderá trazer de volta o unilatera-
lismo como padrão orientador do ambiente político do 
Prata. Além disso, é oportuno salientar que todo projeto 
associativo requer como pressuposto a busca do con-
senso e, conseqüentemente, a renúncia a quaisquer 
veleidades hegemônicas.

O Brasil que resolveu de forma exemplar, graças 
sobretudo ao Barão de Rio Branco, seus problemas de 
fronteira e possui uma enorme provisão para solucionar 
pacificamente seus contenciosos, espera que o Gover-
no Federal esteja atento à circunstância de que o êxito 
de sua política no Mercosul dependerá da capacida-
de de gerar soluções e fortalecer institucionalmente o 
Bloco. Tal postura, certamente, é a que mais se com-
patibiliza com a nossa política exterior desenvolvida 
pelo Itamaraty, cuja atuação não pode ser interposta 
por instâncias outras sem o profissionalismo, a experi-
ência e a intimidade com o saber diplomático.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Marco Maciel.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa 
Helena e, a seguir, aos Senadores João Capiberibe e 
Jefferson Péres.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em-
bora esteja inscrita para fazer uma comunicação de in-
teresse partidário, eu não poderia deixar de fazer uma 
saudação muito especial às lutadoras e lutadores do 
povo, do MST, que estão aqui lutando por esta ban-
deira que é essencial para a construção de uma pátria 
soberana, justa, igualitária e fraterna: o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Um abraço e um beijo no coração de todos e boa 
luta! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, requeiro minha inscri-
ção para falar como Líder do PSB. Se for possível, de 
imediato.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito. Antes, falarão a Senadora Heloí-
sa Helena, o Senador José Jorge, o Senador Maguito 
Vilela e o Senador Magno Malta, todos pela Lideran-
ça também. Mas V. Exª está inscrito e será chamado 
oportunamente. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, se houver tempo, solicito 
minha inscrição pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

Senador José Jorge, V. Exª tem a palavra por 
cinco minutos, como Líder da Minoria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na realida-
de, também vou aproveitar estes cinco minutos para 
falar sobre a matéria da revista Veja desta semana 
acerca de um fato ocorrido na Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos do Brasil. Trata-se de mais um 
caso envolvendo um órgão do Governo Federal em 
corrupção ou malversação do dinheiro público. 

Logo nos primeiros meses, tivemos o caso Wal-
domiro Diniz. O Governo usou de todos os meios pos-
síveis para evitar a instalação da CPI no Congresso. 
O Supremo Tribunal está prestes a garantir o direito 
constitucional da Oposição de fiscalizar o Governo. 
Sabemos que conseguimos aqui, no Senado, as as-
sinaturas para a CPI dos Bingos – até a do Senador 
Magno Malta –, CPI que já estava tramitando, mas, 
infelizmente, os partidos majoritários não indicaram os 
seus membros, e o Presidente, na época, José Sarney, 
se recusou a fazê-lo. Essa matéria está sendo decidi-
da pelo Supremo Tribunal Federal, e a votação já está 
quatro a zero em favor da Adin que foi impetrada por 
diversos Parlamentares, inclusive pelo Senador Jeffer-
son Péres, por mim e por outros. De forma que tenho 
certeza de que vamos poder instalar essa CPI. 

A omissão em relação a esses fatos está fazen-
do com que esses casos se repitam. Se tivesse o Go-
verno enfrentado o caso Waldomiro de frente, de uma 
forma corajosa, certamente não haveria depois o caso 
dos “vampiros”, a fraude na Receita Federal e, ago-
ra – a meu ver, a mais grave de todas –, a fraude na 
Empresa de Correios e Telégrafos, em que gravaram 
um funcionário falando sobre todo o esquema de cor-
rupção ali existente, de coleta de recursos para serem 
distribuídos entre os partidos políticos e que, por sua 
vez, chegariam à mão de Parlamentares.

Desde ontem que nós, da Oposição, estamos 
falando da necessidade de se criar agora uma CPI. 
Hoje, nos reunimos, os Líderes do PFL e do PSDB 
da Câmara e do Senado, e decidimos fazer a coleta 
de assinaturas para a realização de uma CPI Mista. 
Portanto, uma CPI que vai envolver os Deputados e 
os Senadores. Para isso, precisamos conseguir 171 
assinaturas de Deputados e 27 de Senadores. Todos 
aqueles Senadores que quiserem assinar já podem me 
procurar, pois já estamos com o requerimento. 

Eu gostaria que essa CPI não fosse entendida 
como sendo da Oposição, mas do Congresso Nacional, 
porque, na realidade, se essas acusações de caixinha, 
de arrecadação de recursos para serem distribuídos 
entre partidos políticos continuarem, teremos a des-
moralização do Congresso. E já houve declaração do 
Líder do PTB, o Partido acusado, Deputado Zé Múcio, 
de que o PTB vai apoiar a criação da CPI. Portanto, 
se o PTB apóia, poderemos efetivamente conseguir as 
assinaturas necessárias para instalar a CPMI.

Temos agora também uma declaração do Vice-
Presidente José Alencar dizendo que, se fosse Sena-
dor, assinaria a CPI das Estatais, essa CPI referente 
ao Correio e às demais empresas. 
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Também agora houve uma declaração do líder da 
Esquerda do PT, que disse que os seus treze Depu-
tados assinariam também a CPI.

Até consulto a Senadora Heloísa Helena se há 
aqui algum Senador da Esquerda do PT, porque, na 
realidade, não sei!

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Minha 
Nossa Senhora! Senador José Jorge, não me deixe 
com um constrangimento desses de me perguntar so-
bre as coisas do PT!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É porque V. 
Exª foi do PT e sabe mais do que eu!

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Mas eu 
pensei que conhecia muita coisa do Partido! Penso que 
a paixão é que me cegou e não consegui desvendar os 
mistérios sujos da alma de alguns que lá estão. Então, 
realmente não sei.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – V. Exª não 
sabe, eu também não sei. Mas espero que haja al-
guém da Esquerda do PT aqui que possa também 
assinar essa CPI.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer algo 
muito simples: estamos num momento difícil do Con-
gresso Nacional. Essas acusações não podem continu-
ar. A Câmara dos Deputados está parada. O Governo 
já não vota os projetos na Câmara dos Deputados, 
porque a quantidade de medida provisórias faz com 
que se tranque a pauta da Câmara Federal e, depois, 
a nossa, do Senado. E o Governo, como não sabe se 
tem maioria, como está com toda a sua estrutura po-
lítica praticamente destroçada, não tem coragem de 
colocar os projetos em votação. 

Na verdade, estamos chegando ao fim do mun-
do. Temos um Governo minoritário aparentemente, um 
Governo que não tem coragem de realizar os seus pro-
jetos, que não tem coragem de colocá-los em votação 
porque não sabe se eles serão ou não aprovados. Na 
realidade, o Ministro que cuida da coordenação polí-
tica, Ministro Aldo Rebelo, vem sendo constantemen-
te desautorizado por outros Ministros, como o foi na 
semana passada pelo Ministro Gushiken, para que se 
coloque um outro Ministro do PT. Já há 19 Ministérios, 
mas ainda acham pouco, e, de certa maneira, não 
tomam providências. O Presidente Lula também não 
toma as providências que deveria tomar.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam. 
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – 

Obrigado.
Senador José Jorge, V. Exª, não sei por que razão, 

preferiu escolher a Senadora Heloísa Helena.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Talvez V. 

Exª...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – É 
para me proteger, porque somos amigos desde a Es-
cola de Engenharia de Pernambuco. Mas quero res-
ponder. Para mim, é muito claro que o papel do Partido 
dos Trabalhadores é defender o Governo. Mas, para 
mim, defender o Governo não é esconder o que es-
tiver errado. Não vou dizer aqui que assinarei a CPI, 
mas o que posso afirmar é que, hoje, às 16h30, numa 
reunião que haverá da Bancada, vou levar a pergunta 
de como é que podemos ajudar o Governo. Às vezes, 
ajudar o Governo é convocar CPI quando existir coisa 
errada. Creio que estaríamos equivocados se continu-
ássemos discutindo...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – 
...como blindar. Temos que perguntar é como ajudar 
e, às vezes, a melhor maneira é abrir tudo para que 
todo mundo saiba.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do, Senado Cristovam.

Tenho orgulho de ser seu amigo. Estudamos jun-
tos, estamos aqui juntos, temos uma vida política já 
longa e, apesar de estarmos em partidos diferentes, 
realizamos todo um trabalho na educação e temos 
pensamentos muito parecidos a respeito. 

Na realidade, eu não poderia esperar outra res-
posta de V. Exª. Tenho certeza de que vai defender isso 
junto à Bancada do PT e tenho certeza também de que 
há muitos outros membros do PT aqui que também 
estarão do nosso lado para que possamos instalar 
essa CPI; não para fazermos o “quanto pior, melhor”. 
Para nós, da Oposição, não interessa o Governo numa 
situação dessa. Queremos que o Presidente Lula se 
saia bem no seu Governo. O Presidente Lula é repre-
sentante de grande parte da sociedade e queremos 
que ele se saia bem. Para isso, temos que colaborar, 
como temos colaborado. A CPI é também uma forma 
de colaboração, como V. Exª mesmo disse.

Assim, convoco todos os Senadores, de todos 
os partidos, a assinarem esse requerimento, a fim de 
que, amanhã, possamos dar entrada no pedido de 
instalação dessa CPI.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa; em 
seguida, ao Senador Maguito Vilela, ao Senador João 
Capiberibe e ao Senador Jefferson Péres.

Senador Mão Santa, V. Exª dispõe da palavra 
por dez minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
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brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos as-
sistem pelo sistema de comunicação do Senado, Deus 
escreve certo por linhas tortas. 

Por acaso, passava ali a Senadora Heloísa He-
lena, símbolo histórico da coragem e da grandeza das 
mulheres, como as da Bíblia – a mulher de Pilatos, Ve-
rônica, as três Marias, aquelas que anunciaram o res-
suscitar de Cristo –, e peguei com ela um livro em que 
lhe fiz uma dedicatória: “À irmã, camarada Senadora 
Heloísa Helena, pensamentos de minha santa mãe, 
Jeanete, terceira franciscana. Não sou mão santa, mas 
sou filho de mãe santa.”

Antes de morrer, minha mãe escreveu o seguinte: 
“Que meus filhos possam herdar de mim todo o bem 
dessa fé que foi a minha luz mais clara e mais querida, 
dessa esperança que foi a minha força, dessa caridade 
que me fez ver Deus em toda a natureza, em todas 
pessoas, em tudo que existe e Dele provém, caridade 
que é amor, amor que é vida.”

Todos somos herdeiros de Deus, o Pai, o Cria-
dor, Senador Ramez Tebet, assim não compreendo 
este grandioso Brasil. Aprendemos, com a Geografia, 
que o País tem 8.566.000km², que Deus me permitiu 
muitas vezes sobrevoar.

O meu Piauí, Senador Magno Malta, é grandio-
so. Nele, cabe 12 vezes Sergipe. Eu o governei e fico 
muito feliz de aqui estar. O meu Cirineu, companheiro 
e vice-governador, foi um sem-terra da Contag, Osmar 
Araújo, então eu posso ensinar ao núcleo duro, porque 
fui prefeitinho, fui governador e não houve negócio de 
passeata e confusão, não, tanto é que voltei para cá, 
devido a esse povo que é a maioria.

As coisas são simples. De nada valem pensa-
mento e palavra que não são seguidos por ação. Esta 
é a filosofia: ação. 

Entendo que a terra é de quem nela nasce, de 
quem nela trabalha e produz. E entendo, Senador Tião 
Viana, o respeito por isso, porque também estudei.

Atentai bem, Presidente Lula, para a forma de 
se reeleger! Aprendei!

Houve um homem, nos Estados Unidos, que 
ocupou por quatro vezes a Presidência da República. 
Quatro! E Vossa Excelência está atropelado a perder a 
reeleição. Franklin Delano Roosevelt foi presidente dos 
Estados Unidos por quatro vezes, reeleito pelo povo.

Como foi, Senador Jefferson Péres, a recessão? 
Como agiu Franklin Delano Roosevelt no pós-guerra? 
Atentai bem, pois ele disse: “As cidades poderão ser 
destruídas; o campo, não. O campo jamais pode ser 
desamparado e destruído, porque se ele for abando-
nado, as cidades serão destruídas pela fome.” Zelai 
pelo campo, olhai, esteja atento, atendei. 

Senador Tião Viana, que tem um núcleo, um cé-
rebro arejado, oxigenado, estudioso, leve essa men-
sagem. 

Em 60, Heloísa Helena ainda não havia nascido, 
mas S. Exª ouviu falar dessa época recente, quando 
havia muito mais gente no campo do que nas cidades. 
Eu já estudava na universidade. Não estou fazendo 
História. Em 60, 70% da população estavam no campo. 
Agora, 80% estão nas cidades, pelo desprezo, pelos 
abandonos, porque o Governo demorou a dar terra 
àqueles que lá estavam, a ajudá-los, apoiá-los. 

Há que se inspirar em Franklin Delano Roose-
velt. 

Os sem-terras vieram. A sua cultura tirou-lhes as 
condições das profissões urbanas e aí estão os sem-
empregos, essa é a verdade. Vivemos, hoje, neste 
País, o pior momento. 

Magno Malta, que é pastor, o Dia de Pentecostes 
foi no último domingo? O Divino Espírito Santo baixou, 
com a esperança, nesses irmãos nossos e eles, na paz, 
vieram mostrar ao Governo da República, a esta ilha 
da fantasia, essa desigualdade. Essa é a verdade. 

O Brasil vive uma barbárie. Vamos dizer hosana, 
ave, paz? Mas não é isso, não. Neste País, são assas-
sinadas 150 mil pessoas por ano, cinco vezes mais que 
na Guerra do Iraque. 

Esse é um Pentecoste que baixou na cabeça dos 
homens e mulheres sem terra, para essa paz.

Francisco, como eu sou, andava com a bandeira 
da paz e do bem.

Era para haver uma guerra civil aqui, atentai bem! 
E o que se diz hoje? Estuda-se. Acredito em Deus, no 
amor que está fazendo essa marcha, na família, no 
estudo e no trabalho. E se estuda política também, 
núcleo duro!

Norberto Bobbio, bem ali, na Itália de Roma, do 
Renascimento, da bússola, da globalização, da impren-
sa, da comunicação, um homem recente, culto como 
o Professor Cristovam Buarque, recebeu o título de 
Senador vitalício. Ele morreu recentemente, deixando 
escrito, brasileiros e brasileiras, que o mínimo que um 
governo tem que dar ao povo é liberdade e segurança 
à vida. E, neste País, nós não temos. Somos um País 
de 150 mortes. A causa não é explicada por um ita-
liano, não, ela é explicada por um poeta do Nordeste, 
Gonzaguinha, e por uma cantor, o Fagner. Eu não sou 
bom para cantar; quem canta bem é a Líder do PT – S. 
Exª não veio hoje, a representante de Santa Catarina 
– e também o Senador Eduardo Suplicy. 

Senador Osmar Dias, o Fagner diz, na letra da 
música que ele canta, intitulada “Guerreiro Menino”:“Um 
homem se humilha se castram seu sonho, seu sonho 
é a sua vida e a vida seu trabalho...se morre, se mata” 
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Ele mata, rouba e morre. É isso que está ocorrendo 
em nosso País: o sonho do trabalho...

Atentai bem, brasileiras e brasileiros! Por que Rui 
Barbosa está ali? Cento e oitenta anos de Senado! 
Quantos Senadores e Senadoras... Por que ele está 
ali? Só ele? Porque ele disse – e o núcleo duro não 
aprendeu e não entendeu – que a primazia e o respei-
to tem que ser dado ao trabalho e ao trabalhador. Ele 
vem antes; ele vem antes! É ele quem faz as riquezas! 
E o que o núcleo duro está fazendo...?

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Está dando 
primazia, ao capital, ao dinheiro, ao FMI, ao BIRD, ao 
BID e ao Banco Mundial e aos banqueiros? Essa é a 
verdade. 

Então, Senador Magno Malta, filho de D. Dadá, a 
santa mãe de Magno Malta, em Pentecostes o Espírito 
Santo baixou na cabeça desses homens que fizeram 
essa beleza de marcha pacífica. Um dia de glória. Que 
o Espírito Santo baixe no núcleo duro e possamos sair 
hoje cantando no Brasil: “Reforma Agrária já!” E se faz. 
Mas o PT está querendo inventar a roda. É simples. 
Não tem nada de difícil. Senador Arthur Virgilio, a roda 
são os prefeitinhos; temos 5.560. É matemática que 
até o Palocci sabe.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se cada um 
resolver 10 casos, serão 50 e tantos mil resolvidos; se 
cada um resolver 100, serão mais de 500 mil; se cada 
um resolver mil problemas, serão mais de 5 milhões 
solucionados. Então, temos que utilizar a estrutura, 
mas não ficar só de “palavras, palavras...”, como diz 
Shakespeare. Se Shakespeare fosse escrever sobre 
Brasil, Brasília, ele diria: “É mentira, é mentira e menti-
ra”. E ao povo do Brasil, a voz de Cristo, hoje, diz: “Em 
verdade, em verdade eu vos digo, bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça”.

Então, essa é a marcha dos bem-aventurados.
Essas são as nossas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito Vilela, 
pela Liderança do PMDB.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela Lide-

rança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, chamou-me a atenção entrevista 
publicada pela revista Veja a respeito de um estudo rea-
lizado pelo economista americano Jeffrey Sachs sobre a 
fome no mundo, o qual eu gostaria de comentar.

Sr. Presidente, a fome e a pobreza absoluta são 
problemas que remontam a séculos. E nem mesmo o 

extraordinário desenvolvimento econômico e tecnoló-
gico observado nos últimos anos parece ser capaz de 
minimizar essa questão, que se agrava a cada dia.

A boa notícia, naturalmente, é que os líderes 
mundiais parecem estar destinando tempo, preocu-
pação e algum recurso nessa área, o que nos dá um 
alento para o futuro. Por obra do Presidente brasilei-
ro Luiz Inácio Lula da Silva, a fome chegou a ser um 
dos principais temas discutidos no Fórum Econômico 
Social, na Suíça.

Da mesma forma, a Organização da Nações Uni-
das tem multiplicado suas ações. Seja trabalhando para 
sensibilizar as grandes potências, seja financiando es-
tudos que apontem soluções inteligentes e factíveis.

É o caso de um estudo publicado este ano, batiza-
do de “O Fim da Fome”. Um trabalho de fôlego, realizado 
pelo economista americano Jeffrey Sachs, reconhecido 
estudioso dos problemas do Terceiro Mundo.

Em recente e oportuna entrevista à revista Veja, 
Sachs expõe com detalhes o cenário atual da fome 
no mundo e aponta soluções possíveis para se er-
radicar a pobreza em sua forma mais extrema até o 
ano de 2025.

Não é uma tarefa fácil. A pobreza hoje atinge um 
bilhão e cem milhões de pessoas em todo mundo. Em 
praticamente todas as cidades brasileiras convivemos 
com a fome. Aqui mesmo no Entorno de Brasília, bem 
próximo a este Congresso e a todos nós, na cidade 
de Santo Antonio do Descoberto, talvez a cidade do 
Entorno mais próxima, dizia-me um Vereador, o mais 
votado lá, Wandilson, que existem milhares de pesso-
as que, se não fossem determinadas ajudas, estariam 
– quem sabe – até morrendo de fome. São homens e 
mulheres que vivem com renda inferior a um dólar por 
dia, sob condições precárias. Sofrem com fome crô-
nica e não têm acesso à água potável, à assistência 
médica, à educação. Não têm condições sequer de se 
vestir com dignidade.

A conclusão do estudo da ONU aponta para 
a necessidade de pesados investimentos nas áreas 
mais pobres. Investimentos no controle de doenças, na 
transferência de renda , na alimentação, infra-estrutura 
sanitária. Tudo isso aliado a medidas para incentivar o 
desenvolvimento econômico.

O crescimento, no entanto, não pode se sobrepor 
a medidas emergenciais, por uma razão bem simples: 
não há como imaginar desenvolvimento econômico 
numa nação de doentes e numa nação de famintos.

De acordo com o relatório da ONU seriam necessá-
rios US$ 150 bilhões por ano até 2025. Isso significa que 
cada país do grupo dos chamados ricos deve destinar 
0,7% do PIB em ajudas humanitárias internacionais.
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Pode parecer muito, mas é absolutamente pos-
sível. Até porque, em 2002, o grupo dos países ricos 
concordou com essa possibilidade. Infelizmente, no en-
tanto, como informa Jeffrey Sachs, apenas cinco deles 
cumpriram o prometido: Suécia, Noruega, Dinamarca, 
Holanda e Luxemburgo.

Outros seis países anunciaram que vão se ade-
quar ao acordo. São eles França, Inglaterra, Espanha, 
Bélgica, Irlanda e Finlândia. Mas a maior potência mun-
dial, os Estados Unidos, mantém completo silêncio. De 
acordo com a ONU, sem a cooperação dos Estados 
Unidos é impossível cumprir o objetivo.

O relatório da ONU mostra que os investimentos 
dos EUA em ajuda internacional hoje chegam a apenas 
0,15% do PIB, o que equivale a 16 bilhões por ano. 
Para se ter uma idéia do pouco interesse dos ameri-
canos, apenas o orçamento militar daquele país é de 
500 bilhões de dólares anuais.

Esse orçamento militar é justificado pela neces-
sidade de se buscar segurança para o país. Mas re-
side aí um grande equívoco. Enquanto existir fome e 
pobreza crônicas será impossível garantir segurança, 
seja aos americanos, seja a quem for.

A luta contra a pobreza absoluta deve ser uma 
das principais prioridades deste século. É preciso desti-
nar recursos para projetos estruturados, com objetivos 
claros, para reduzir esse drama.

O estudo da ONU não deixa dúvidas. É preciso que 
o mundo, prioritariamente as nações mais ricas, destine 
recursos para combater esse gravíssimo problema. É a 
única forma de construir um cenário internacional com 
maior justiça social e, por conseqüência, mais seguro.

Investir apenas em armas e guerras não resolverá 
a questão da segurança. E irá contribuir para aprofun-
dar ainda mais as diferenças e a miséria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, pela Liderança do PSB, ao 

Senador João Capiberibe.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
Em seguida, terá a palavra o Senador Jefferson 

Péres.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho hoje dar as boas vindas 
aos trabalhadores rurais do MST que chegam a Bra-
sília após uma longa e penosa marcha, na tentativa 
de, mais uma vez, se fazer ouvir e de mostrar ao País 
a necessidade de o Poder Público cumprir seu papel 
e, definitivamente, implantar uma política de reforma 
agrária capaz de eliminar os conflitos, as injustiças so-
ciais, as mortes e, sobretudo, a impunidade.

As estatísticas sobre os conflitos que se sucedem 
no campo registram que aproximadamente 30 milhões 
de pessoas foram expulsas de suas áreas nas últimas 
décadas. Esses conflitos são conseqüência de um proble-
ma não enfrentado até hoje pela sociedade: os absurdos 
níveis de concentração da propriedade da terra vigentes 
no Brasil desde o período colonial – eu diria desde as 
Capitanias Hereditárias. A concentração da terra na mão 
de poucos proprietários determina um círculo vicioso que 
acaba impedindo o desenvolvimento de amplas parcelas 
da população, reproduzindo uma cadeia seqüencial de 
miséria econômica, social, ambiental, política e cultural 
que se abate sobre o campo e a cidade.

Dados do Atlas Fundiário do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária mostram que os lati-
fúndios – 2,8% dos imóveis rurais – ocupam 56,7% da 
área total, enquanto os minifúndios – 62,2% dos imóveis 
– ocupam apenas 7,9% da área total. Os altos índices de 
concentração fundiária guardam relação intrínseca com 
a forma como se dá a utilização das terras no Brasil.

O Atlas Fundiário registra o desperdício das ter-
ras, Sr. Presidente: 185 milhões de hectares, 40% 
da área aproveitável, têm proprietários, mas não são 
produtivos e quase toda essa terra é apropriada sob 
a forma de latifúndios.

Nessas terras desperdiçadas não se produz um 
litro de leite, uma saca de arroz ou feijão ou um quilo 
de batata. Com tanta terra nua, apta para produção, a 
fronteira agrícola insiste avançar sobre a floresta ama-
zônica. Até a década passada, quase metade da terra 
cultivável ainda estava nas mãos de 1% dos fazendeiros, 
enquanto uma parcela ínfima, menos de 3%, pertencia 
a três milhões de produtores rurais, que são os verda-
deiros abastecedores da mesa do povo brasileiro.

Além da questão da concentração fundiária, du-
rante os últimos 20 anos, foram assassinados mais de 
1.385 trabalhadores rurais, lideranças e ativistas liga-
dos aos movimentos sociais de luta pela terra e pela 
reforma agrária no Brasil. A impunidade desses crimes 
é um fato marcante: até hoje, somente 77 casos foram 
julgados, com a condenação de apenas 15 mandantes 
e 65 executores. Dos 1.003 crimes ocorridos no perí-
odo, 75 foram a julgamento – ou seja, 7,5%. Desses, 
cerca de 50% receberam a absolvição, muitos pro-
cessos desapareceram e outros estão tramitando no 
Judiciário há 15, 20 anos ou mais. O Estado do Pará, 
onde a irmã Dorothy foi assassinada por acreditar e 
lutar por um modelo de desenvolvimento sustentável, 
possui um dos maiores índices de impunidade, com 
521 assassinatos e apenas 13 condenados.

Nos anos de 2003 e 2004, mais de 70 mil famí-
lias camponesas foram vitimas de despejos, ordena-
dos pelo Poder Judiciário e executadas violentamente 
pela Polícia Militar. Mais de 200 trabalhadores rurais, 
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especialmente lideranças, estão sendo ameaçados de 
morte em diferentes regiões do Brasil.

Em 13 de dezembro de 2003, foi oficialmente cria-
do o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), 
como um novo modelo de reforma agrária do Gover-
no Federal. Reconhecimento da existência de uma 
população na Amazônia. O objetivo desse programa 
era conciliar o assentamento humano de populações 
tradicionais da Amazônia (indígenas, ribeirinhos, pos-
seiros, camponeses, quilombolas) em área de interes-
se ambiental, promovendo um desenvolvimento não 
predatório com respeito ao conhecimento tradicional 
e aos direitos humanos da população local.

Mas os conflitos e a disputa pela terra também 
acontecem por causa do avanço da chamada “fronteira 
agrícola”, especialmente o avanço da pecuária de corte e 
da monocultura da soja e a extração ilegal de madeira.

É preciso que o Governo desperte rápido para a 
questão. É preciso que o Estado cumpra o seu papel 
de promover a justiça social antes que os conflitos no 
campo causem ainda mais dor, mais mortes e mais 
miséria ao povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, pela 
Liderança do PDT.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
A seguir, falarão os Senadores José Agripino e 

Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar, na tribuna de honra da Casa, a presença do 
Sr. João Vicente Goulart, filho do ex-Presidente João 
Belchior Marques Goulart, que nos dá notícia, e peço 
inserção do documento nos Anais da Casa, da funda-
ção do Instituto Presidente João Goulart.

Desejo, portanto, a João Vicente, a sua irmã, a sua 
mãe e ao Instituto Presidente João Goulart a vida mais 
longa por tudo que aquele grande brasileiro tentou fazer 
pelo País na quadra histórica em que lhe coube coman-
dar os destinos da Nação brasileira, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa acolhe a manifestação de V. Exª e reafirma 
o registro histórico à memória de João Goulart.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
A seguir, falará o Senador Magno Malta.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
Liderança do PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, corrupção sempre 
houve neste País, impunidade também, mas o que as 
dezenas de milhões de eleitores que votaram no Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva esperavam é que, neste 
Governo, as coisas começariam a mudar; terminaria o 
fisiologismo, o troca-troca com Deputados e Senado-
res, não haveria Ministros suspeitos de corrupção, e 
o Governo iria às últimas conseqüências, em defesa 
da moralidade pública.

No entanto, Senador José Agripino, a decepção 
veio cedo: a leniência deste Governo com a corrupção 
nos altos escalões é impressionante! A mudança foi 
da água para o vinho. Abafam-se inquéritos, haja vis-
ta a morte, até hoje não-esclarecida, daquele Prefeito 
do PT, atrás da qual há coisas muito escabrosas; haja 
vista o abafamento da CPI dos Bingos, leia-se CPI do 
Waldomiro; haja vista a permanência no Governo de 
Ministros processados criminalmente; haja vista a de-
fesa do Sr. Henrique Meirelles, também denunciado 
pelo Procurador-Geral da República, e, agora, este 
episódio repugnante, revelado pela revista Veja, de 
corrupção não apenas nos Correios, mas também, 
pelo que revela o corruptor, disseminado, Senador 
Tião Viana, em várias empresas públicas, nas quais 
determinado Partido político, mais exatamente o PTB, 
tem representantes por ele indicados.

Vejo, Senador Tião Viana, da mesma forma que 
o Senador Pedro Simon, com extrema preocupação, 
que pessoas ligadas ao Governo declaram, prejulgam 
e dizem que se trata de um fato isolado. Como posso 
entender que o Governo faça essa defesa prévia dos 
suspeitos de corrupção ou da suspeita de corrupção 
em outros órgãos, dizendo que o caso é isolado, quan-
do se sabe que isso é a ponta de um iceberg, de um 
gigantesco iceberg que não aparece aos olhos da so-
ciedade, mas que se sabe que existe?

Estou estarrecido, preocupado, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores. Receio, Senador Arthur Virgí-
lio, que, mais uma vez, a CPI não saia, que a punição 
para os envolvidos seja simplesmente a demissão 
e que, amanhã, o caso caia no esquecimento. Acho 
que a voz indignada da Nação precisa erguer-se. Nós, 
como representantes da sociedade brasileira, não po-
demos calar, Senador José Agripino, porque os fatos 
são muito graves. Não acredito que este País esteja 

podre. Podres estão alguns segmentos da Nação, e 
não a Nação brasileira.

Espero, tal como o Senador Pedro Simon, que 
os petistas honestos, que são muitos, não aceitem a 
conivência com a corrupção em nome de uma suposta 
governabilidade. Como disse em meu aparte ao Se-
nador Pedro Simon, trocar as suas bases éticas pelo 
apoio das bases no Congresso é renunciar ao com-
promisso ético, é abrir mão daquilo que o PT tinha de 
melhor – o seu compromisso com a moralidade pública, 
que sempre defendeu, não apenas por moralismo, não 
apenas por virtude, Senador Tião Viana, mas também 
por saber que grande parte das desigualdades sociais, 
das injustiças sociais neste País não são corrigidas, 
porque o dinheiro público é dilapidado há dezenas, se 
não centenas de anos. É dinheiro dilapidado, roubado 
dos cofres públicos e que nem sequer fica no País, por-
que vai engordar as contas em paraísos fiscais. São 
recursos estimados em R$100 bilhões.

Vocês, do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, que estão me ouvindo nas galerias, se todo 
o dinheiro que tem sido roubado deste País, dos co-
fres públicos, da União, dos Estados e Municípios, das 
empresas estatais, se 10% desse dinheiro roubado de 
todos nós fossem aplicados na reforma agrária, não 
haveria mais um trabalhador sem terra neste País! 

No entanto, a Esquerda é a mais iludida neste 
País: engana-se, imaginando inimigos externos que 
estão saqueando o Brasil. Os saqueadores estão aqui 
dentro! Estão saqueando os cofres públicos, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, há décadas, há muitas 
décadas, impunemente! E esse dinheiro é remetido 
para o exterior. Não adianta quebrar sigilo bancário 
de ladrão de dinheiro público, não! Não vão encontrar 
um centavo lá depositado, Senador Magno Malta: vai 
tudo para o exterior!

A voz da Nação não pode calar. Isso não pode 
ficar assim! E eu só vou realmente perder a esperança 
neste País, quando a classe política, que ainda não 
apodreceu, perder a sua capacidade de indignação! 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Malta 
pela Liderança do PL. A seguir, falará o Senador José 
Agripino e, depois, o Senador Arthur Virgílio.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela Lide-

rança do PL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é com muita alegria que vol-
to a esta tribuna, até porque, em um final de semana 
maravilhoso, tive a oportunidade e o privilégio de me 
lembrar do dia dos pequenos começos – aliás, a Bíblia 
diz que não devemos desprezar os dias dos pequenos 
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começos. Estive em Palmeira dos Índios, na terra de V. 
Exª, Senadora Heloísa Helena, nas Alagoas.

Tenho um irmão médico em Arapiraca, que é o 
centro daquela região. Arapiraca tem mais de 100 anos 
e já foi um centro econômico e cultural.

Relato a alegria que tive, porque reencontrei meu 
tio, um pastor, um homem de Deus, de bem, psicólogo 
clínico, um homem honrado, respeitado na cidade, que, 
quando eu tinha 17 anos de idade, colocou-me dentro 
de sua casa, para recuperar-me das drogas.

Eu, que acredito em recuperação de gente, até 
porque tenho 25 anos da minha vida colocados à dis-
posição das pessoas, a exemplo do que meu tio fez 
comigo, lembro-me de que, quando cheguei à casa 
dele, arriei a minha sacola, com 17 anos de idade, e 
ele me assentou numa cadeira, ficou na minha frente 
e disse uma frase, Senadora Heloísa Helena: “O ho-
mem é aquilo que ele escolhe ser”.

E abracei a oportunidade, escolhi o melhor cami-
nho para a minha vida. E tive o prazer de estar ao lado 
dele, da família, da esposa, de relembrar, de ir à igreja 
dele. Chovia à noite, e, como um anônimo, andei pela 
ruas de Palmeiras dos Índios. Entrei numa farmácia e 
pedi para medir a minha pressão. O cidadão falou: “Eu 
o conheço”. Eu falei: “Conhece nada, sou um cidadão 
comum. Meça a minha pressão”. Mediu minha pressão. 
Ele disse: “Eu o conheço”. Eu disse: “Conhece nada. 
É porque sou um tipo comum. Todo mundo acha que 
me conhece, porque acha que alguém parece comigo. 
Você não me conhece”. Ele falou: “Eu conheço você 
do programa do Raul Gil, mas conheço mais da CPI 
no Narcotráfico”.

Imagino o seguinte: na vida, Deus nos dá muitas 
oportunidades pequenas, mas, grandes, só uma. Ou 
você escreve por bem ou escreve por mal. E a CPI do 
Narcotráfico, que descortinou e revelou as vísceras 
do crime organizado neste País, mostrou à Nação um 
estado bandido dentro do Estado de direito. E o Bra-
sil passou a viver o seu grande processo depurativo 
a partir dali.

Lá nas Alagoas – aliás, é uma cidade malcuidada 
a de Palmeira dos Índios, uma cidade suja, uma cidade 
centenária; fiquei entristecido com tudo aquilo –, tive 
oportunidade de conviver com pessoas de bem, almo-
çar e jantar nas casas das pessoas. Jantei pela última 
vez, no domingo, na casa da Drª Márcia – agradeço a 
todos de lá. Mas vim ouvindo o rádio, ouvindo notícias 
nos jornais: prefeitos presos por corrupção. E a maior 
acusação é a seguinte: roubou merenda escolar. Ora, 
se o sujeito quer ser ladrão, tem vocação e tem o so-
nho de passar anos na prisão – porque há gente que 
tem vontade de ser preso –, assalte banco, negão! Mas 
roubar merenda escolar, doutor?! É igual a esse cara da 

acusação da Veja: ladrão fuleiro, ladrão fuleiro. Botou 
pacotinho de R$3 mil na mão de um cara que se diz 
operador de um esquema. Foram R$3 mil. Ladrão de 
galinha, nojento! E aí a Nação fica perplexa.

Há algo que quero dizer: não conheço – dizia 
isso o Senador Pedro Simon, e concordo com S. Exª 
– qualquer coisa que macule a imagem de Luiz Inácio 
Lula da Silva, que é o retrato de pobre feito eu e de 
milhares que me estão ouvindo, que saíram da misé-
ria, que enfrentaram a luta e que chegaram a algum 
lugar. O povo ainda não conseguiu vincular a imagem 
do Lula a essas coisas que acontecem. Se há pro-
blema no PT e é feita pesquisa, o povo ignora, o Lula 
passa sozinho. Se há problema no Governo e é feita 
pesquisa, o Lula passa; o povo ignora, não consegue 
vincular nem uma coisa nem outra. Mas, um dia, por-
que tudo tem limite, a casa cai.

É preciso que esses fatos sejam investigados à 
exaustão. É preciso abertura da Comissão de Inquérito. 
Precisamos ir fundo para responder à sociedade brasi-
leira. É preciso que os homens que estão no poder ago-
ra tomem Memorex, para que Memorex possa reativar 
as suas mentes e lhes trazer à luz algumas posições 
de dois anos atrás. O que escreveu a história de Lula 
e do seu Partido foi o enfrentamento à corrupção e ao 
crime organizado, o levante, a negação até de coisas 
que podiam passar, porque a vida tem o limite do tole-
rável. E não existia nem o limite do tolerável.

Então, é preciso, Senadores Mão Santa e José 
Agripino, iniciarmos neste momento, porque isso não 
vai ficar por aí. Duvido que aquele cidadão que pegou 
R$3 mil e os colocou no bolso vá dividir aqueles R$3 
mil com alguém. Mas é preciso que o Parlamento bra-
sileiro reaja a esse tipo de ignomínia. É preciso que 
estejamos ávidos no cumprimento da função para a 
qual fomos eleitos: fazer fiscalização implacável. Aí, 
sim, estaremos cumprindo o nosso papel.

Sr. Presidente, encerro a minha fala, reafirman-
do que, quanto à figura do Presidente da República, 
nada há que possa macular a imagem e o nome de 
Luiz Inácio Lula da Silva, até porque tem acertado em 
diversas áreas – tem errado demais na política. Mas 
um homem com a história de Lula, homens com a 
história de seus auxiliares mais próximos não podem 
fazer qualquer movimento que coíba uma investiga-
ção que responda urgentemente à Nação brasileira. 
É necessário que formemos um grande exército, um 
grande esquadrão de homens e mulheres de bem, que 
não toleram, que transigem e que não concordam com 
esse tipo de comportamento. Para tanto, essa será a 
maior contribuição a dar a este País.

Este é o único País do mundo que tira três colhei-
tas do chão por ano. Debaixo deste nosso solo, tem 
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de tudo e dá de tudo: granito, mármore. Temos de tudo 
por aqui. Na nossa terra, onde se planta, dá. E, numa 
escala de 100, Senador Tião Viana, nesse solo rico, 
com tanta água, com tantos peixes de água doce e de 
água salgada, é incrível imaginar que 50 milhões de 
pessoas ainda passam fome. Senador Arthur Virgílio, 
é difícil pensar nisso!

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – É difícil 
imaginarmos que, numa escala de 100, esse território 
rico está nas mãos de 92 pessoas e que 10% ficam para 
ser disputados a tapas com os menos favorecidos.

Aí está o Movimento dos Sem Terra. Existem dis-
torções, é claro. Onde se lida com o ser humano, existe 
problema. Até dentro da Igreja, há problemas. Avaliem 
no Movimento dos Sem Terra! Mas é necessário dar 
ao homem a possibilidade de voltar a criar os seus fi-
lhos na terra, é preciso radicar o homem de volta na 
terra, para que tenhamos paz não somente no campo 
e evitemos os bolsões de miséria.

Cumprimento os senhores do Movimento dos 
Sem Terra que estão nesta Casa nesta tarde. Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador José Agripino 
pela Liderança do PFL.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senador Arthur Virgilio, V. Exª lembra, na 
campanha eleitoral, o então candidato a Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva afirmar que com ele no Governo o 
risco Brasil cairia só pela eliminação do componente 
corrupção na composição dos preços de obras pú-
blicas, na composição dos custos do que a máquina 
pública compra?

Senadores Mão Santa e Efraim Morais, quantos 
brasileiros devem ter votado em Lula por que o PT, na 
Oposição, era o guardião da ética, era a vestal, não 
convivia com improbidade! E o Presidente tinha auto-
ridade moral para dizer: “Comigo no Governo o custo 
Brasil vai cair, porque a corrupção comigo vai ser no 
pau”. Quantos brasileiros devem ter votado em Lula 
para Presidente, imaginando um País com a corrupção 
saneada? Certamente, foram brasileiros que viram, no 
Governo passado, a CPI do Judiciário acontecer e, pela 
investigação do Congresso Nacional, um Senador ser 
cassado em decorrência das investigações.

Votamos a cassação de um companheiro nos-
so, rasgando as carnes, mas o fizemos para sanear 
a vida pública e a vida do Congresso brasileiro, por-
que havia entre nós um homem acusado da prática 
da improbidade.

A CPI colocou o Juiz Nicolau, Presidente do TRT 
de São Paulo, na cadeia; colocou o Sr. Fábio Montei-
ro, os irmãos Moreira, na cadeia. Foi efeito imediato, 
como Cibalena que se aplica num doente com dor de 
cabeça e ela passa em quinze minutos. É uma pressão 
política, Senador Arthur Virgilio, que uma CPI exerce, 
sob o acompanhamento da sociedade, a adesão da 
sociedade às investigações.

Senadora Heloísa Helena, participei da CPI do 
Judiciário. Não tenho feitio para algoz, confesso-lhe 
com toda a honestidade. Lembro-me, como se fosse 
hoje, das investigações em curso e da minha presen-
ça: eu espicaçando os acusados, cortando as minhas 
carnes, porque é uma tarefa ruim de ser exercida a de 
membro de uma comissão parlamentar de inquérito. 
Mas, Senador Arthur Virgilio, quem está na comissão 
parlamentar de inquérito está a serviço do interesse do 
Brasil. E eu, cortando as carnes, fazia as perguntas e 
trabalhava para encontrar culpa, por uma razão muito 
simples: na hora em que a culpa fosse encontrada, o 
culpado estaria identificado e a pena iria ser imposta 
para remover o grande problema que estimula a cor-
rupção, que é a impunidade.

Eu trabalhava, me exercitava, contrariava a minha 
própria natureza, a minha própria forma de ser, para 
cumprir meu papel cívico na Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que produziu resultados positivos. Todos os 
brasileiros aplaudiram e, por isso, votaram em Lula, que 
seria o guardião da ética e em cujo governo corrupção 
não existiria. Por conta da CPI do Judiciário.

Vejam como os tempos mudam! Senadora He-
loisa Helena, no começo do Governo do Presidente 
Lula, ocorreu o caso Waldomiro. Na CPI do Judiciário, 
não houve evidência alguma de gravação de fita nem 
de vídeo, mas mesmo assim a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito aconteceu. No caso do Sr. Waldomiro, 
existia uma fita de vídeo, o pedido de propina, evidên-
cia claríssima. Mesmo assim, o Governo manobrou no 
limite do possível para evitar – o que conseguiu até 
agora, mas, se Deus quiser, com o apoio do Supremo, 
vamos dobrar – a comissão parlamentar de inquérito 
para investigar o funcionamento dos bingos, em que 
está envolvido o Sr. Waldomiro Diniz.

O que o Governo, Senador Mão Santa, mandou 
fazer na época da acusação ao Sr. Waldomiro? Mandou 
abrir uma sindicância interna, um inquérito na Polícia 
Federal e mandou que a Controladoria-Geral da União 
investigasse o caso. O mesmo que está fazendo agora 
por ocasião da lamentável denúncia sobre a prática 
de corrupção nos Correios envolvendo um funcioná-
rio que se refere ao PTB e ao Presidente do PTB com 
absoluta intimidade.

A mesma coisa que o Governo fez no caso Waldo-
miro está fazendo agora no caso dos Correios. Incrível, 
não vai dar em nada! São decorridos 13 meses, e não 
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aconteceu nada! Na CPI do Judiciário, aconteceu tudo em 
seis meses! Há um ano e três meses, não acontece nada, 
nem por conclusão de sindicância, nem por investigação 
da Controladoria ou da Polícia Federal. Nada aconteceu, e 
o Governo insiste. O mesmo Governo que seria guardião 
da moralidade e que baixaria o risco-Brasil com o fim da 
corrupção repete o que fez com a CPI do Waldomiro.

Deixem-me repetir aqui, Senador Jorge Bornhau-
sen, Senador Jefferson Péres, Senador Antonio Car-
los Magalhães. Anotei frases, que estão transcritas na 
Veja, ditas pelo Sr. Marinho, Senador Antonio Carlos, 
V. Exª que foi o grande estimulador da CPI do Judici-
ário. Diz o Sr. Marinho:

Nós somos três e trabalhamos fechado. 
Os três são designados pelo PTB, pelo Roberto 
Jefferson”, comenta o funcionário. “É uma com-
posição com o governo. Nomeamos o diretor, 
um assessor e um departamento–chave. (...)

Diz mais em outra passagem: “Temos outras 18 
empresas de porte nacional”. Refere-se, certamente, 
ao Ministério do Turismo, à Eletronorte, à Petrobras, 
aos Correios, à Embratur, à Transpetro, ao IRB, à In-
fraero, tudo com o PTB.

Senador Antonio Carlos, são donos do País, que 
está sendo assaltado. A frase: “somos donos, somos 
um esquema, temos dezoito” é um assalto declarado ao 
País, ao patrimônio público! É um assalto declarado!

Agora posso eu, Sr. Presidente, esconder a mi-
nha indignação com o que estou vendo e assistindo, 
a menos de uma retratação e de uma recomposição 
dos fatos irretocável, que precisa acontecer? Posso eu 
abafar a minha indignação? Posso eu não assinar o 
que já fiz: o pedido de comissão parlamentar de inqué-
rito, quando vejo que está acusado, Senador Geraldo 
Mesquita, um Parlamentar presidente de partido? Se 
não houver o esclarecimento dos fatos, o Congresso 
brasileiro se nivela por baixo. Todo mundo vai achar 
que somos todos iguais, o Congresso brasileiro vai 
valer uma mosca, e as instituições republicanas vão 
para o fundo do poço, vão pelo ralo! E nós, que temos 
uma dignidade a zelar, temos a obrigação de protes-
tar e de brigar para que a comissão parlamentar de 
inquérito exista.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já encerro, 
Sr. Presidente. Exista em defesa do interesse do Poder 
Executivo, que está sendo assaltado. É o próprio Governo 
que precisa se proteger, porque o patrimônio público está 
sendo assaltado, por declaração do Sr. Marinho. Essa 
CPI é uma manifestação de auto-proteção do Governo. 
Ele tem a obrigação de querê-la, e o Poder Legislativo 
tem a obrigação de fazê-la por direito de legítima de-

fesa. Essa é a CPI da legítima defesa, sob pena de o 
Congresso Nacional ir pelo ralo do Brasil.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 
1º Vice-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa Hele-
na, pela Liderança do P-SOL.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
A seguir, terá a palavra o Senador Arthur Virgí-

lio.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ontem tive a oportunidade de falar pela 
Liderança do P-SOL e dizer que eu e o Senador Geral-
do Mesquita Júnior assinaríamos o requerimento para a 
criação da comissão parlamentar de inquérito, até porque 
é nossa obrigação fazê-lo. Quando existem não apenas 
denúncias, mas indícios relevantes de crimes contra a 
Administração Pública – tráfico de influência, intermedia-
ção de interesse privado, exploração de prestígio, tudo 
aquilo que o Código Penal diz que deveria dar cadeia –, 
nós nos sentimos na obrigação de assinar o requerimento 
para a criação da comissão parlamentar de inquérito. Já 
assinamos o requerimento apresentado pelo Senador 
Arthur Virgílio e pelo Senador José Agripino.

O pior, Senador Mão Santa, é que dizem, pelos 
corredores do Senado Federal, que as denúncias apre-
sentadas agora nos meios de comunicação mostram 
apenas os camundongos. Os ilustres gabirus mais im-
portantes que participam dessa operação fraudulenta 
ainda não foram apresentados à opinião pública. Es-
pero que sejam rapidamente apresentados à opinião 
pública não apenas os camundongos, que já estão nas 
páginas das revistas e dos jornais, mas também os ilus-
tres gabirus que comandam as sarjetas da corrupção 
no País. Que eles sejam apresentados o mais rápido 
possível a fim de que possamos ter conhecimento. Daí 
a importância da comissão parlamentar de inquérito, 
que, por ser o único mecanismo com poder de inves-
tigação próprio das autoridades judiciais, é essencial 
para garantir o aprofundamento das investigações.

Sr. Presidente, registro também uma operação que 
está sendo feita no meu querido Estado das Alagoas. É 
a chamada “operação gabiru”, que está prendendo per-
sonalidades políticas, empresários, pessoas envolvidas 
em crimes contra a Administração Pública e, como já 
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falou o Senador Magno Malta, envolvidas em desvios 
de recursos da merenda escolar e do Fundef.

Existem denúncias também no Estado de que 
está havendo exagero nas prisões, com agressões às 
pessoas na frente de seus filhos. Se isso está aconte-
cendo, é um procedimento abominável. Entretanto, Sr. 
Presidente, é necessário deixar claro que é essencial 
que sejam feitas essas apurações.

Infelizmente, minha querida Alagoas, mais uma 
vez, aparece no cenário nacional não pelas suas be-
lezas naturais ou pela generosidade e honestidade de 
seu povo, mas pela participação de alguns delinqüen-
tes de luxo em roubo de merenda escolar e em roubo 
de recursos do Fundef. Se as operações estão sendo 
feitas no sentido de esclarecer e de apresentar os de-
linqüentes de luxo envolvidos no roubo de merenda 
escolar, têm obrigatoriamente o nosso apoio para que 
sejam devidamente aprofundadas.

Sr. Presidente, mais uma vez, o P-Sol deixa o 
seu apoio à criação da Comissão Parlamentar de In-
quérito e torce para que seja rapidamente instalada a 
fim de que possamos ter conhecimento não apenas 
dos camundongos que estão aparecendo nas revistas 
e nos jornais, mas também dos ilustres gabirus, che-
fes importantes no cenário nacional, envolvidos nessa 
podridão, nessa corrupção do Governo Lula.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao eminente Senador Arthur Vir-
gílio, Líder do PSDB, por cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, há pouco mais de um ano, ocorria o 
episódio Waldomiro Diniz: corrupção envolvendo fatos 
anteriores ao Governo Lula praticados com a partici-
pação direta – a indireta, não sei de quem – de fun-
cionário da mais alta confiança do Ministro-Chefe da 
Casa Civil, Dr. José Dirceu, instalado no quarto andar 
do Palácio do Planalto. Mais adiante descobriu-se, já 
no Governo Lula, que o Sr. Waldomiro Diniz praticava 
desonestidade com gestos, atos e fatos abrigado pelo 
cargo, pelo crachá privilegiado que ostentava como 
funcionário da mais elevada confiança do Palácio do 
Planalto. Aquilo foi, de fato, um marco.

Agora, depois de vários outros episódios em 
série, estamos diante do escândalo que começa nos 
Correios e Telégrafos – a ponta do iceberg – e que 
não se restringe – por favor, não cedamos à tentação 
do cinismo e da hipocrisia – ao funcionário Marcelo 
Marinho, que se disse representante do esquema de 
propina de um Partido, o PTB, Partido Trabalhista Bra-
sileiro. Esse fato não se restringe apenas a ele; afinal 
de contas, se a culpa fosse apenas dele, por que o 
afastamento do Diretor Antônio Osório, por exemplo, 
para ficarmos numa primeira ilação?

Como a culpa não é só dele, Senador José Agri-
pino, temos, nesta Casa, a oportunidade ímpar de 
demonstrar à Nação que o Presidente Lula é respon-
sável, sim, pelos atos daqueles que, no seu Governo, 
ocasionam fatos e gestos bons ou ruins para a socie-
dade brasileira. Criou-se um esquema de marketing, 
Senador Tasso Jereissati, uma cortina de fumaça para 
isso: o Presidente é tão bonzinho, mas o Ministro dele 
não é capaz de fazer a reforma agrária. O Presidente 
é muito sério, mas esses aliados são peraltas, gostam 
de mexer no dinheiro público. O Presidente é tão traba-
lhador, mas os Ministros são incompetentes... 

É hora de dizermos que, se há gente desonesta 
no Governo, a culpa é do Presidente Lula da Silva. Se 
há incompetência na execução de programas de Go-
verno, a culpa é do Presidente, que nomeia e deveria 
ter coragem de demitir. Hoje ele não tem mais coragem 
nem de nomear, nem de demitir. Neste Governo, se 
existe gente que não trabalha, a culpa não é do relap-
so, mas de quem o nomeou e não o demite. 

Os jornais hoje, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
relatam verdadeiro mar de lama: O Globo, “Em nome 
do padrinho”, e aqui as páginas mais lastimáveis, todas 
elas. Tenho que ver se peço ou não inserção de algo nos 
Anais, porque temo, Senador José Sarney, que faltem 
páginas nos Anais da Casa para registrar este mar de 
lama que, aliás, o Correio Braziliense registra: “Mar de 
lama nos Correios em Rondônia”; a primeira página é 
mar de lama, a segunda e a terceira páginas são crise e 
mar de lama, a quarta e a quinta páginas representam 
crise e mar de lama. Por isso, a Oposição está colhendo 
assinaturas para uma comissão parlamentar mista de 
inquérito com vistas a apurar até o fim esse episódio.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 
V. Exª com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – 
Como sempre brilhante, V. Exª deve ver que o que existe 
neste País é um loteamento; loteia-se a Nação a qualquer 
preço. É isso que, infelizmente, o Presidente Lula está 
fazendo. Daí o acanhamento dos seus colegas de Partido 
em defendê-lo. Ninguém tem coragem. Daqui a pouco, o 
Suplicy diz uma palavra, o nosso brilhante Mercadante 
também diz outra, mas no fundo eles estão sofridos,...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
quase dever de ofício.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– ...estão sofridos; no fundo eles estão quase choran-
do as lágrimas que o povo hoje derrama em função 
de um Governo que traiu seus princípios. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Sérgio Guerra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Arthur Virgílio, mais uma vez oportuna a sua palavra 
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de hoje. Os últimos acontecimentos demonstram uma 
situação de extrema complexidade no geral. Eu diria até 
de gravidade para o País. Parece evidente que a base 
que forma o Governo ou não acredita no Governo, ou 
não deseja que ele dê certo. Essas relações não pa-
recem muito claras. As dificuldades que, diariamente, 
se reproduzem e que o Governo enfrenta na aprova-
ção de matérias que defende, a distância que separa 
o desejo do Governo do ponto de vista da sua base 
já são, por si só, um problema. Mas há outro: é a cul-
tura daqueles que, participando do Governo, ocupam 
espaços com objetivos que não são construtivos. Re-
produzem-se denúncias diariamente. É extremamente 
grave, primeiro, que as denúncias se repitam; segundo, 
que a investigação não se dê. Mais grave ainda é que 
se criem obstáculos à investigação. Criar obstáculos 
à investigação me parece, de todas, a ação mais im-
prudente, mais inconsistente, mais contraditória, que 
precisa ser, com toda a clareza, denunciada. Os fatos 
aparecem diariamente, não precisa que a Oposição os 
invente; eles vão para os jornais no próprio ambiente 
do Governo e são comprometedores. Nunca como ago-
ra eles se reproduziram com tanta intensidade, o que 
aponta no sentido de uma desordem, de uma falta de 
autoridade que só pode ser resolvida com investigação 
transparente em que o Congresso tem que, necessa-
riamente, desempenhar um papel. Por isso, a palavra 
de V. Ex.ª como a palavra do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, como a palavra do Senador José Agripino 
e de tantos que aqui exercitam a sua capacidade de 
indignação, são absolutamente ouvidas porque pro-
cedentes, sensatas e não oportunistas; e apontam 
na direção das soluções e não da desorganização da 
democracia que nós não desejamos.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Arthur Virgilio, sucessivas denúncias, principalmente 
nos últimos dias, têm levado perplexidade à popula-
ção brasileira. Na verdade, depois do caso Waldomiro, 
que não foi esclarecido até hoje, tudo foi jogado para 
debaixo do tapete, mas parecia ser um acidente de 
percurso. No entanto, numerosas denúncias têm se 
repetido nos últimos dias, culminando com a entre-
vista e a gravação mostradas pela revista Veja. Mais 
do que um caso localizado de corrupção, aparenta, e 
se insinua, ser uma generalidade nas empresas es-
tatais, mostrando verdadeira promiscuidade entre as 
empresas estatais e os partidos que compõem a base 
de sustentação do Governo. Esse é um dos fatos mais 
preocupantes dos últimos tempos, porque está levando 
à sensação de corrupção generalizada e de corrupção 
promíscua, que não só envolve o Executivo e o Legisla-
tivo, mas também está institucionalizada no Executivo. 
É importante a sua palavra, assim como a palavra do 
Líder José Agripino, que nos trazem um alerta, princi-
palmente aos que fazem o Governo,...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...homens 
sérios, honrados, de história. Neste momento, não acre-
dito ser possível virem colocar impedimentos para que 
isso tudo seja muito bem esclarecido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, encerro comentando matéria do jornal 
Folha de S.Paulo intitulada “Dirceu descarta CPI e 
diz que PTB dispensa solidariedade”. 

Quem é o Ministro José Dirceu para descartar 
uma CPI, ele que é um dos principais convocáveis 
para a CPI do caso Waldomiro Diniz, que haverá de se 
instalar após esse pronunciamento magnífico que se 
desenha no Supremo Tribunal Federal? Quem é ele? 
A decisão é do Congresso. A decisão é da Nação. A 
decisão é da sociedade, por pressão.

O fato, Sr. Presidente, é que nós temos hoje um 
Presidente da República imobilizado, que não demite 
quem gostaria e não nomeia quem preferiria. Esse qua-
dro, não fora a consolidação da democracia brasileira, 
apontaria no caminho da desorganização institucional. 
Governo que não consegue fazer reforma ministerial, 
Governo que não consegue cumprir seus compromissos 
mínimos de campanha, Governo que não consegue 
demonstrar autoridade nem competência. Competên-
cia lhe falta para fazer a reforma agrária e autoridade 
não tem a não ser para assistir impassível...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...a 
essa verdadeira marcha sob o comando do MST sobre a 
cidadela vencida de um Governo desorganizado. É mar 
de lama, Sr. Presidente. É preciso investigarmos isso a 
fundo em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, de 
preferência das duas Casas. Se essa não for possível, 
será instalada uma CPI no Senado da República, em 
que a Oposição tem mais número do que o necessário 
para instalar um processo investigatório, que haverá 
de chegar às conclusões sobre quem está por trás, ou 
aparente, direta ou indiretamente, está montando esse 
esquema de corrupção nas empresas estatais brasi-
leiras e está usufruindo dele, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL448     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15019     449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15020 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL450     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15021     451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15022 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL452     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15023     453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15024 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL454     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15025     455ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15026 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL456     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15027     457ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15028 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador Arthur Virgílio.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Antes, pela ordem, tem a palavra o Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, par-
ticipei da audiência com o Presidente Senador Renan 
Calheiros, em que a Coordenação Nacional e inúmeros 
representantes da marcha do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra) entregaram um documento 
ao Presidente do Senado. 

Na galeria do Senado estão cerca de oitenta re-
presentantes dessa marcha que veio a Brasília, com 
aproximadamente quinze mil pessoas. Daqui a instan-
tes, vão dialogar com o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que vai recebê-los. 

Eles estão realizando uma manifestação que 
considero de enorme relevância. Nas duas últimas se-
manas, representantes de 27 Estados da Federação 
saíram de Goiânia e vieram a pé para Brasília. Estão 
tendo um relacionamento exemplar, inclusive, com as 
autoridades por onde passam. Tiveram oportunidade 
de cumprimentar tanto a Polícia Rodoviária Federal, 
como a Polícia Militar e dar-lhes exemplares de seus 
símbolos. Estão sendo recebidos com muita atenção. 
Estão dizendo com muita sinceridade o quanto dese-
jam que o Presidente Lula possa cumprir sua meta de 
assentar 430 mil famílias até o final do seu Governo e 
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implementar, o mais rapidamente, a reforma agrária; 
executar o programa de instalação de agroindústrias; 
defender a Amazônia; defender o princípio da pre-
caução e impedir a liberação do plantio comercial de 
sementes transgênicas ou daquelas que avaliam que 
não têm, ainda, a devida segurança para a saúde das 
pessoas. Querem que haja punição exemplar daqueles 
que usam do trabalho escravo; querem que haja de-
marcação das áreas indígenas; que haja a aplicação 
mais correta dos recursos públicos nas áreas sociais, 
na educação; querem também que a política de juros 
leve em conta as necessidades primeiras da popula-
ção brasileira; querem a elevação do salário mínimo, 
segundo aquilo que o próprio Presidente defendeu; 
querem uma política monetária soberana e, portanto, 
que o Banco Central aja de acordo com o interesse 
maior da população; querem que haja uma decisão, 
em referendo, relativamente à Alca; uma auditoria das 
dívidas pública, externa e interna; querem que o Con-
gresso Nacional aprove a regulamentação do plebis-
cito popular; democratize os meios de comunicação, 
sobretudo, com maior liberdade para as rádios e TVs 
comunitárias; querem que, em todos os organismos 
internacionais, seja condenada toda violação de direi-

tos humanos; querem, ainda, promover um verdadeiro 

mutirão nacional para debater, junto com a sociedade, 

um projeto de desenvolvimento que garanta o direito 

de todos partilharem da riqueza desta Nação e da ver-

dadeira soberania nacional.

Saúdo todos os presentes que representam os 

15 mil. Agradeço ao Presidente Renan Calheiros a 

atenção para com eles.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, sejam transcritos nos 

Anais do Senado, os documentos que foram entregues 

por um dos coordenadores, Gilmar Mauro, a V. Exª.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas das ga-

lerias.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Defiro o pedido de V. Exª. 

Faço questão de repetir aqui no plenário do Sena-
do Federal o que tive a oportunidade de dizer quando 
recebi os representantes do Movimento dos Sem Terra, 
V. Exª e alguns Senadores e Deputados Federais.

Entendo que essa marcha, pela serenidade, pela 
organização, demonstrou definitivamente ao Brasil que 
é possível fazer reivindicação social com civilidade. 
Quero dizer que é um exemplo que deve ser levado 
adiante.

(Manifestação das galerias)

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante, Líder do Governo nesta Casa do Congresso 
Nacional.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 17 DE MAIO DE 2005 QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra como Líder, Sr. Presidente, para rebater as 
alegações do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Arthur 
Virgílio, para a réplica.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, darei a palavra a V. Exª já, já (Pau-
sa). Se houver aquiescência do Senador Arthur Virgílio, 
pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida, Sr. Presidente. Com muita alegria.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, quero apenas registrar a presença, no ple-
nário, do Embaixador da Coréia do Sul e da comitiva 
de Deputados coreanos que visita o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos a intervenção a V. Exª, Senador 
Eduardo Azeredo.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Sibá Machado pede a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, antes de V. Exª passar a palavra 
ao Senador Arthur Virgílio, consulto V. Exª se, neste 
momento, tendo em vista que o Líder do Bloco não está 
presente, eu posso falar pela Liderança do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pode, mas, para todos os efeitos, o Líder, Se-
nador Delcídio Amaral, está presente. Em seguida, 
depois da Ordem do Dia, darei a palavra a V. Exª, com 
muita satisfação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ainda há pouco, eu perguntava à 
Senadora Heloísa Helena e ao Senador José Agripi-
no o que não faria o PT se esse episódio se tivesse 
passado no Governo anterior.

E mais ainda. Ouvi aqui, Senador Geraldo Mes-
quita, um discurso do tipo: “A Polícia Federal está inves-
tigando, o Ministro Márcio Thomaz Bastos está investi-
gando”. Abro um parêntese, Senador Osmar Dias, para 
dizer que, desse jeito, vão desmontar e desmoralizar 
completamente a figura pública do Ministro Márcio Tho-
maz Bastos, que virou uma espécie de guarda-costas 
desses malfeitos. As pessoas sempre se escudam na 
correção da vida de Márcio Thomaz Bastos, como se 
bastasse a sua investigação para elucidar as dúvidas 
da Nação. Porém, a pergunta que faço é muito simples 
– é até simplória: então, a Polícia Federal pode inves-
tigar, o Ministro Márcio Thomaz Bastos pode investi-
gar. Só quem não tem legitimidade para investigar é a 
Oposição brasileira, constituindo aqui uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Só a Oposição não teria le-
gitimidade para fazer investigações.

Ouvi aqui elogios à CPI da Loterj. Sendo assim, 
a CPI da Loterj teria funcionado bem. Porém, o Go-
verno, mais do que negar a participação, mais do que 
negar a sua anuência a uma CPI, obrigou a Oposição 
a ir ao Supremo Tribunal Federal para obter de volta 
o direito de a Minoria, tendo um terço de uma Casa 
Legislativa, de acordo com a tradição parlamentar an-
glo-saxônica, poder constituir, automaticamente, sem 
benesses dos poderosos, uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

E surge aquela história: herdamos a GeTech. Her-
daram a GeTech, que vinha de litígios com o Governo 
passado, mas não herdaram a ligação incestuosa de 
Waldomiro Diniz com a GeTech. Isso é bebê recente; 
isso é bebê do Governo Lula; isso é bebê que nasceu 
de 2003 para cá.

Na minha opinião, Sr. Presidente, longe de se 
referirem à ligeireza da Oposição, como se fosse ile-
gítimo tentar instaurar uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito – e a ela quer, e ela vai obter número e ele 

vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito –, era 
o Governo Lula fazer uma profunda reflexão.

Estou lendo declarações estarrecedoras na In-
ternet do tipo Presidente Lula...prejulgando. E eu não 
estou aqui prejulgando. Eu quero uma Comissão para 
investigar. O Presidente Lula diz: “Agora é que o Presi-
dente do PTB vai saber quem é amigo dele”. O papel 
do Presidente não é ser amigo ou inimigo de ninguém 
neste momento. É possibilitar que se busque uma ver-
dade que, se estabelecida com a participação decen-
te do Presidente, haverá de proteger e salvaguardar 
o seu Governo.

“Tem de ser investigado tudo”, diz o Governo, 
desde que não seja por meio de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito, desde que seja para dentro do 
próprio Governo, desde que seja o Ministro Márcio 
Thomaz Bastos*, desde que seja a CGU do Sr. Waldir 
Pires*, desde que seja o Governo investigando o pró-
prio Governo para que as conseqüências sejam con-
troladas e controláveis pelo próprio Governo.

Sr. Presidente, na minha opinião, o Presidente 
Lula precisa fazer uma grande mudança de rumos. 
Ele precisa retomar o seu compromisso com a defesa 
da ética. Ele precisa não manter essa visão caolha e 
vesga de que governabilidade é fechar os olhos para 
a corrupção. Precisa não confundir governabilidade 
com licenciosidade de certos aliados seus que estão 
aí a erodir o patrimônio de respeitabilidade construído 
por ele ao longo de seu tempo de vida.

A continuar assim, vamos, daqui a pouco, dizer 
que este Governo apodreceu, e apodreceu porque aca-
bou – ou talvez que ele tenha acabado porque tenha 
apodrecido. Mas o fato é que não dá para não se ter a 
manifestação indignada. Todas as culpas para cima de 
um coitado, que é a ponta do iceberg de um esquema 
realmente nojento de corrupção e nenhuma indigna-
ção. A vontade é que passe o vendaval. A vontade é 
de não se fale mais nisso. A vontade é que caia uma 
bomba atômica em algum lugar do País para nós nos 
preocuparmos com ela, ou com o Tsunami, e não com 
esse fato que está enodoando este Governo, sim. 

O Sr. Marcelo Marinho não é nada a não ser a 
ponta de um iceberg numa estatal. E a CPI que propo-
mos é para investigar corrupção em toda e qualquer 
estatal brasileira.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Arthur Virgílio, permite-me V. Exª um aparte? 
Serei brevíssimo

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ale-
ga o Presidente que não se pode conceder aparte na 
réplica. Sendo assim, , com muita pena, sou obrigado 
a não contar com o aparte talentoso de V. Exª!
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Sr. Presidente, é bastante simples. Estamos co-
letando assinaturas para a Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Quem achar que viu pouco que não assine. 
Quem achar que viu o suficiente assine, porque sem-
pre pode aparecer mais. Quem achar que aquilo ali 
é apenas o começo, é apenas o fiozinho da meada, 
que assine também, para que possamos devolver ao 
Congresso um dos seus pontos de normalidade. Desde 
que começou este Governo, não conseguimos instalar 
Comissão Parlamentar de Inquérito alguma, aqui, para 
se investigá-lo. Parece até que é possível se investigar 
o Governo, por exemplo, assim como é possível se fa-
zer o cruzamento de jacaré com elefante! Com isso aí 
o Governo não se incomoda. Incomoda-se, sim, quan-
do procuramos saber o que aconteceu dentro ou fora 
do Palácio do Planalto, em torno do escabroso caso 
Waldomiro Diniz. Incomoda, sim, quando vemos esse 
caso dos Correios e Telégrafos, que, se não tivesse 
essa importância toda, não teria tido a repercussão 
que teve na mídia e, dificilmente, começaria e termi-
naria no Sr. Marcelo Marinho. Começa em Marcelo 
Marinho como começou em Waldomiro! Termina não 
sei onde! Isso será esclarecido por uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito Mista a se instalar dentro 
de poucos dias, a peso da indignação do Congresso 
Nacional, representando a indignação da sociedade 
brasileira, Sr. Presidente!

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Para a réplica, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, para a réplica e, 
em seguida, darei a palavra ao Senador José Agri-
pino e ao Senador Osmar Dias, para começarmos a 
Ordem do Dia.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Se-
nador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é para co-
municar a V. Exª e à Casa que o PDT já indicou os 
membros para comporem a CPI do Waldomiro e a CPI 
das Privatizações, as duas que foram solicitadas. E 
já estou também conversando com a Bancada, para 
indicar quem será o representante do PDT na CPMI 
que está sendo proposta agora para investigar esse 
caso dos Correios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante, para a réplica.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Desejo retomar 
a discussão, porque, mais uma vez, a ligeireza da Opo-
sição passa por cima de fatos, induz a reflexões que 
são absolutamente incompatíveis com a verdade.

Relação incestuosa com a GTech teve o Gover-
no de que V. Exª foi Líder. Foram V. Exªs que trouxe-
ram a GTech, foram V. Exªs que deram o monopólio 
à GTech, foram V. Exªs que construíram essa relação 
incestuosa. O Governo que está acabando com o mo-
nopólio da GTech na Caixa Econômica Federal é esse 
Governo que tomou posse. Portanto, o monopólio do 
jogo pela GTech, no Brasil, quem trouxe foi o Gover-
no anterior. E o nosso Governo tratou desse objeto de 
investigação, rompendo o contrato. Aliás, no começo, 
não conseguimos sequer romper o contrato, tamanha 
a armadilha que foi montada, com decisões na Justi-
ça, que impediam o fim contrato que tinha sido feito. E 
davam um prazo mínimo de repactuação do contrato, 
num verdadeiro conluio entre essa empresa e a Caixa 
Econômica Federal. 

Então, estamos saindo da GTech, por sinal, como 
saímos do Fundo Monetário Internacional e de uma 
série de coisas que herdamos do passado. Portanto, 
não há qualquer procedência nessa colocação. A re-
lação com a GTech quem tem que explicar é quem a 
trouxe para o Brasil, para a Caixa Econômica, para o 
Governo Federal, ou seja, o Governo de V. Exª. Esta-
mos tentando sair dessa relação incestuosa que exis-
tia entre Caixa Econômica e GTech. E conseguimos. 
Ganhamos na Justiça o direito de sair, de fazer uma 
nova licitação, de ter novos fornecedores. Consegui-
mos. Foi uma disputa dura, na Justiça, para ter a Caixa 
Econômica o direito de ter liberdade, tamanha a amarra 
que colocaram nessa relação entre o jogo e a Caixa 
Econômica Federal.

Em segundo lugar, V. Exª fala da necessidade 
de investigação. Mas pula, novamente, os fatos. Men-
cionei aqui todas as providências que foram tomadas 
em relação ao caso Waldomiro. Não é correto discutir 
dessa forma. 

Eu pergunto à Oposição: existem ou não 20 ações 
na Justiça, enquadramento por crime de improbidade 
administrativa e pedido de prisão do Sr. Waldomiro 
Diniz? Existem. No Ministério Público Federal, no Mi-
nistério Público Estadual do Rio de Janeiro. E essas 
ações transitam na Justiça. O problema fundamental, 
portanto, foge, neste momento, à competência do Go-
verno Federal. É um problema da Justiça, que é um 
poder independente.

Espero que ela julgue logo, que ponha esse cida-
dão na cadeia e todas as outras 47 pessoas que estão 
envolvidas, os três ex-presidentes da Loterj do Rio de 
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Janeiro, que são os Srs. Rogério Vargas, atual Secre-
tário Estadual de Administração, Daniel Homem de 
Carvalho, além de Waldomiro Diniz. Que eles paguem 
por todos os crimes, assim que terminar o processo, 
com direito de defesa, com contraditório. Mas que pa-
guem, porque eu não tenho dúvida do envolvimento 
na corrupção do Sr. Waldomiro Diniz.

Então, as providências foram tomadas pela Po-
lícia Federal. E a Polícia Federal é muito mais do que 
o Ministro da Justiça. Ela é uma instituição republica-
na, exemplar de eficiência, de métodos científicos de 
investigação e de apuração que trouxeram grandes 
resultados neste Governo – por sinal, mais do que em 
qualquer outro período da história recente do Brasil.

Por último, quero também essa ligeireza de cri-
minalizar as estatais. Vamos investigar novamente to-
das as estatais para quê? Para uma nova rodada de 
privatização, como faz o governo de São Paulo, hoje, 
que quer vender, entre hoje e amanhã, uma empre-
sa de transmissão de energia, que é a empresa mais 
rentável do Brasil, que é um monopólio natural? Para 
depois termos contratos como este da energia, com 
reajuste de até 39% dos preços pela forma açodada 
com que foi feito o processo de privatização?

Então, estamos tratando de um problema de 
corrupção em uma empresa pública, os Correios. O 
funcionário foi exonerado, o diretor afastado, foi instau-
rado inquérito, a Controladoria-Geral da União toma 
todas as providências para investigar todos os contra-
tos dos correios. Isso, sim, é de quem quer esclarecer, 
apurar e investigar. Colocar sob suspeição o conjunto 
do setor público estatal, quando temos os resultados, 
os dados da Petrobras, os dados do Banco do Brasil, 
os dados da Caixa Econômica Federal? Posso dar os 
dados da prestação de serviço ao País, do resultado, 
melhor balanço no setor do Banco do Brasil, autonomia 
de combustível, auto-suficiência que o Brasil reivindi-
ca há meio século na Petrobras. Para que colocar sob 
suspeição? Ou criar um instrumento de paralisação 
dessa empresas? É para quem não quer contribuir, é 
para quem não quer apurar, é para quem quer fazer 
uma oposição que não ajuda a ter uma agenda posi-
tiva de construção do País, de melhoria da qualidade 
do serviço público, dos investimentos e do desenvolvi-
mento. Então, não vamos fazer as ilações exageradas, 
apressadas e, principalmente, infundadas, como estão 
sendo feitas neste momento neste debate.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra de acordo com o art. 14. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– PI) – Concedo a palavra a V. Exª e, em seguida, ao 
Senador José Agripino.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, o Governo tentou ser mais vigoroso 
desta vez e prefiro assim. O primeiro discurso foi muito 
pálido; esse até desestimula. 

E começou com a alegação de que foi o seu 
Governo, ou seja, o meu Governo, que teria trazido 
para cá a Gtech. E poderia responder: foi o seu Go-
verno que trouxe para a República brasileira o ladrão 
Waldomiro Diniz. Portanto, devolvo, no mesmo pé, o 
intuito que V. Exª teve de empregar a malícia que não 
cabia, porque estou falando de fatos e não de ilações. 
O povo brasileiro está enojado com o que viu no epi-
sódio dos Correios e Telégrafos. Parece que isso não 
enoja o PT; o PT tem estômago de avestruz. Hoje em 
dia, essa é a verdade que deve ser proclamada para 
a nação brasileira.

Acuso o Governo Federal de ter apadrinhado, 
até o momento, e protegido o ladrão Valdomiro Diniz, 
certamente com medo das suas ligações para dentro 
e para fora do oficialismo, impedindo investigações, 
impedindo o sagrado direito de se constituir aqui uma 
comissão parlamentar de inquérito. Agora já se sabe 
que vai sair uma comissão parlamentar de inquérito 
mesmo, a dos bingos, e vai sair a comissão que investi-
gará a privatização do setor elétrico. É hora mesmo de 
vermos quem tem contas a pagar, e quem tiver contas 
a pagar que o faça perante a nação.

No episódio de São Paulo, vejo uma confusão, 
que pode ser reflexo da análise política que muitas ve-
zes tem sido feita de maneira equivocada pelo Líder 
do Governo nesta Casa: a confusão entre ideologia e 
corrupção. Não tenho nenhuma dúvida de que este 
Governo teria privatizado, sim, se tivesse governado 
antes com a cabeça com que governa hoje. Mas não 
vou perder tempo com isso. Vou dizer apenas que não 
temos alternativa a não ser ir fundo nessa investigação 
e que a forma de se ter estatais saudáveis não é outra 
a não ser limpando-as de quaisquer perspectivas inter-
nas de corrupção. O que estamos sentindo é o perigo 
de estar, neste País, institucionalizado um esquema 
quadrilheiro. Essa foi uma acusação da revista Veja, 
mostrada desta tribuna e da tribuna da Câmara dos 
Deputados. Há muito tempo, se diz que este Partido 
pagaria mesada a Deputados, e parecia algo absurdo 
a arrecadação de tanto dinheiro. Ela sugere a hipótese 
do enriquecimento ilícito de um ou de uns, mas sugere 
a hipótese de uma certa justiça social: a distribuição 
da rapina por mais gente. É possível! E essa não é a 
forma de se montar maioria política; essa não é a for-
ma de se montar governabilidade.

Aqui nesta Casa, a Oposição nunca deixou de vo-
tar os assuntos essenciais. Nunca deixou de colaborar, 
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nesta Casa, quando se tratava do interesse nacional. 
E sempre dissemos que não nos interessava a figura 
dos cargos públicos, não nos interessava a figura da 
discussão menor, até porque nos preparamos para, no 
momento certo, diante das urnas, no sagrado momen-
to do povo, competir com o Presidente Lula pelo seu 
direito de continuar, pelo nosso direito de voltarmos 
ou de ser eleito um terceiro, quarto ou quinto grupo 
para dirigir a Nação.

Portanto, Sr. Presidente, tenho a convicção abso-
luta de que essa página não ficará em branco. Temos 
a convicção de que o Governo erra, e erra estrategi-
camente, taticamente. Erra taticamente quando ofe-
rece uma solidariedade que parece a da omerta, a lei 
do silêncio dos mafiosos. Eu não falo, você não fala e 
ninguém cuida de restaurar a dignidade, a probidade, 
neste País. Erra quando não se escuda na Nação o 
Presidente Lula para restabelecer esse Governo enfer-
mo que finge conduzir. Seria tão fácil se o Presidente 
tivesse a coragem de demitir todos os indesejáveis de 
seu Governo, de nomear um governo de efetivo cali-
bre, compromissado com a ética, de fazer um governo 
que se volte para projetos afins com a ação. Não pode 
imaginar, iludindo-se, que para tocar uma agenda le-
gislativa tem que fazer uma retaliação, uma divisão, um 
loteamento de cargos públicos, concedendo a uns o 
direito de prevaricar e a outros o direito de colocar na 
Nação uma enorme e dolorosa interrogação.

Este Governo não tem problemas de governabili-
dade. Poderia, perfeitamente, governar com um projeto, 
com uma agenda, dialogando com a Oposição. Está 
mergulhando no lodaçal porque quer. O Presidente 
Lula não está sendo alertado sobre o mal que está 
arruinando o seu passado, sobre o mal que está cor-
roendo o seu presente e sua perspectiva. O Presidente 
Lula precisa saber que, mais do que nunca, quem fala 
como brasileiro hoje é o Líder do PSDB, para dizer a 
ele que há uma saída, e uma só: não inventar descul-
pas, passar a mão na cabeça de quem quer que seja, 
mas retomar o espírito do Lula correto, justo, probo, 
que eu conheci, e dar um rumo a esta Nação. Não lhe 
faltarão as vozes da Oposição, não lhe faltará o nosso 
apoio para essa caminhada e não lhe faltará a nossa 
crítica impiedosa se o caminho for compactuar, direta 
ou indiretamente, com a corrupção e com a dissolução 
dos costumes políticos, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Inscrevo-me pelo art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra a V. Exª para uma explica-
ção pessoal, na forma do art. 14.

Percebo a impaciência da Casa com relação ao 
prolongamento do debate, apesar da atualidade do 
tema.

Tem a palavra V. Exª; em seguida darei a palavra, 
para réplica, ao Senador José Agripino.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, estou inscrito para 
após a Ordem do Dia, então V. Exª, por favor, me ins-
creva amanhã, pelo menos, para que eu possa falar. 
Estou inscrito pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem absoluta razão e corporifica, com 
sua intervenção, a impaciência, como eu dizia, da Casa 
com relação ao prolongamento...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não, mas o debate está bom.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador 
Arthur Virgílio, Líder do Governo anterior, respondeu 
novamente com muita ligeireza sobre a relação entre 
a GTech e o Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Foram vocês que trouxeram a Gtech e deram a ela o 
monopólio na Caixa Econômica Federal. Foi o governo 
anterior quem trouxe a GTech, quem fez o acordo com 
a GTech, quem licitou a GTech, quem deu monopólio 
à GTech e engessou a saída da Caixa Econômica Fe-
deral. Nós tivemos que derrubar liminares na Justiça 
para libertar a Caixa para que ela pudesse contratar 
novos fornecedores.

A resposta do Senador Arthur Virgílio foi: “Não, 
vocês trouxeram Waldomiro Diniz!”

É verdade, ele foi nomeado. Mas assim que apare-
ceu um episódio, anterior ao Governo, ele foi afastado, 
imediatamente. Foi feita sindicância. O Advogado-Geral 
da União abriu processo por improbidade administrativa. 
Foram feitas CPIs no Rio e em Goiás. O Ministério Pú-
blico Estadual tem vinte ações na Justiça, pedindo sua 
prisão e seu enquadramento por improbidade adminis-
trativa. Além disso, mais 47 pessoas foram enquadra-
das, três ex-diretores da Loterj. As providências foram 
tomadas, todas as medidas foram tomadas. Essa é a 
diferença. Porque a coisa mais fácil na história recente 
do País é punir, eu diria, às vezes precariamente, por-
que precisamos de uma legislação com uma punição 
muito mais rigorosa dos corruptos.
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Eu trabalhei na CPI do Collor, na CPI do Orça-
mento, e sei a dificuldade que foi esse processo. Mas, 
mais difícil ainda, é punir os corruptores, as empresas 
que se beneficiam desse tipo de contrato, aqueles que 
nunca saem da sombra do Estado brasileiro, as GTechs 
da vida, que estão aí à sombra do Estado.

Por isso, este Governo não pune apenas os cor-
ruptos; procura instituir novas políticas públicas que 
possam impedir a retomada de episódios como esse. 
A GTech é um bom exemplo. A Caixa Econômica Fe-
deral entrou com firmeza no contrato, rompendo-o, 
contratando novos fornecedores e libertando, portanto, 
aquela relação incestuosa que existia com uma em-
presa que tem indícios claros – em outros episódios, 
inclusive – de envolvimento com praticas incompatíveis 
com a sociedade brasileira.

Mas não é apenas desse tema que estamos tra-
tando. O Senador agora propõe que o Partido dos Tra-
balhadores rompa com os seus aliados e estabeleça 
uma relação com a Oposição, lançando uma sombra 
de dúvida sobre os partidos que apóiam o Presidente 
Lula, que não sejam o PT.

Quero dizer que não se governa sem aliança. Não 
somos a maioria na sociedade nem no Parlamento. 
Somos a quarta bancada nesta Casa, a primeira na 
Câmara, mas isoladamente não temos maioria.

Não temos a maioria dos Senadores que votaram 
no Presidente Lula no primeiro e no segundo turno 
e nem a maioria dos Deputados. A governabilidade 
passa, sim, pela aliança; passa por um governo de 
coalizão; passa pelo respeito ao pluralismo e à von-
tade do povo brasileiro, que escolhe Parlamentares e 
legendas distintas. Nenhum partido governa sozinho 
esta sociedade. A aliança é uma dimensão fundamen-
tal da política.

Contudo, se algum aliado indicou algum indivíduo 
para qualquer função na administração pública... E não 
me venham com o discurso de que a indicação do ho-
mem público não é compatível com a função. Temos 
muitos homens públicos que têm formação política, e 
a gestão da máquina pública precisa da política. Pre-
cisa da competência técnica, mas precisa também da 
política. Portanto, não se governa sem política, e a in-
dicação política faz parte do processo democrático.

É uma visão simplista a de que a política é algo 
que prejudica a eficiência. Não! Não se administra sem 
competência. Muitos aqui têm uma profissão que não 
exercem, vieram para a política. E é por isso que pre-
cisamos da política na gestão da máquina pública.

A aliança é indispensável à governabilidade. Ago-
ra, nenhuma indicação em que houver qualquer indí-
cio de fraude, neste Governo, ficará sem resposta. As 
medidas serão tomadas, como o foram: o servidor foi 

exonerado; o diretor, afastado; o inquérito, instituído; a 
Polícia Federal está investigando, bem como o Minis-
tério Público. O caso será apurado até o final, como 
ocorreu na Operação Gafanhoto, que chegou, sim, a 
vários homens públicos, inclusive a um Governador de 
Estado, que foi afastado da função. Houve também a 
Operação Anaconda, a Operação Zaqueu, a Operação 
Vampiro, que desmontou uma quadrilha que assaltava 
o Ministério da Saúde há mais de uma década. Então, 
este procedimento é a novidade: essa isenção, esse 
espírito republicano de passar a limpo os fatos, de apu-
rar e de punir quando há indícios de corrupção.

Não me venham falar novamente apenas dos cor-
ruptos; nós queremos chegar aos corruptores, àque-
les que nunca são atingidos, às GTechs da vida, que 
atravessam governos e continuam à sombra do Estado 
brasileiro. Essa política está mudando no Brasil. Esse 
é o compromisso de um Governo que tem uma história 
política e de um Partido que tem uma longa história 
de ética, transparência e dignidade na vida pública, e 
que não vai abdicar em qualquer situação.

Portanto, fazemos aliança com base em um pro-
grama, com base na necessidade e na governabilidade; 
aliança não significa abrir mão dos princípios políticos, 
da ética na política ou de cobrar um comportamento de 
transparência, eficiência e probidade na administração 
pública brasileira. Ninguém vai compactuar com qual-
quer tipo de ilícito neste Governo. Seja contra quem for, 
aliado ou não, que houver qualquer indício de corrup-
ção, as medidas foram e serão tomadas, como estão 
sendo tomadas nesse episódio.

Não usem esse pretexto para trazer de volta a 
idéia do Estado Mínimo e a criminalização das estatais, 
ou para privatizar, nas condições a que assistimos, o 
patrimônio público construído durante meio século neste 
País. Por que entregamos a mineração, a siderurgia, 
as telecomunicações, a distribuição e transmissão de 
energia e todo esse patrimônio público?

(Interrupção do som.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Vendemos 76% do patrimônio público, aumentando 
a carga tributária e o endividamento público. Este Go-
verno não aumentou a carga tributária, está reduzindo 
a dívida pública, não privatizou, nem vai privatizar.

Se queremos discutir mais mecanismos de contro-
le sobre a gestão do setor público do Banco do Brasil, 
da Petrobras, se queremos discutir transparência, va-
mos fazê-lo, mas vamos preservar esses instrumentos 
de desenvolvimento do Brasil.

A Europa não tem petróleo. Os Estados Unidos 
só têm petróleo para sete anos. A Guerra do Iraque 
mostra a importância do controle do subsolo. Não ve-
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nham criminalizar a Petrobras de forma ligeira – como 
está sendo feito –, muito menos o Banco do Brasil. 
Precisamos de instrumentos de financiamento e de 
desenvolvimento do Estado brasileiro. A rentabilidade 
do Banco do Brasil é considerada a melhor do setor. É 
mister discutir esses indicadores, e não utilizar o epi-
sódio dos Correios, onde há indícios de corrupção que 
precisam ser rigorosamente investigados, seja quem 
for que estiver envolvido...

(Interrupção do som.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O fato que está comprovado é o envolvimento des-
se cidadão com a corrupção. Ele já foi exonerado; se-
guramente, já tramita contra ele ação de improbida-
de administrativa; e espero que seja preso de forma 
exemplar. E todos os outros indícios de qualquer outro 
envolvimento serão investigados até o fim, indepen-
dentemente de quem estiver envolvido.

O que temos de discutir é por que jogar esse 
tipo de procedimento para o conjunto das empresas 
estatais. V. Exªs querem retomar a visão neoliberal, 
querem continuar vendendo o patrimônio público, que-
rem criminalizar o setor público estatal, como fizeram 
ao longo de oito anos. Vamos investigar o que existe 
nos Correios. Investiguemos o fato e os indícios de 
corrupção nos Correios, mas não vamos ligeiramente 
criminalizar o conjunto das empresas estatais, como 
tenta fazer, com uma certa habilidade, mas de forma 
muito ligeira, o nosso Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, sei que se esgotaram as possibilidades 
do art. 14, mas, se eu pudesse falar, diria que, em ha-
vendo desconfiança a respeito da GTech no Governo 
passado, basta este Governo assinar a CPI e tirare-
mos as dúvidas de uma vez por todas. É um Governo 
acuado pelo sentimento da Nação, amarelo diante da 
pressão do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, faço um apelo aos 
dois ilustres Senadores para que não monopolizem o 
debate, mas não tenho como negar-lhe a palavra. Se 
V. Exª quiser, concederei a palavra a V. Exª na forma 
do art. 14 do Regimento Interno.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, justamente para 
colaborar com o andamento da sessão – até porque 
o Governo hoje obstrui, e nós queremos votar –, eu 
diria a V. Exª que, se eu tivesse oportunidade, faria 
alguns registros.

Primeiro, uma coisa é se ter a GTech prestando 
serviço para o serviço público; outra é alguém do Pa-
lácio usar GTech para roubar.

Segundo, se alguém tem dúvidas quanto ao pro-
cedimento do Governo passado quanto à GTech, basta 
não fugir da CPI como o diabo tem fugido da cruz.

Terceiro, estamos aqui para questionar os proce-
dimentos de investigação internos ao Governo. Consi-
deramos que não há por que o Governo ter tanto medo, 
demonstrar tanta paura a ponto de criminalizar e estig-
matizar a figura da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to, antes tão endeusada e incensada pelo Partido dos 
Trabalhadores. Queremos que o Governo entenda que 
isso não é crime. Crime quem praticou foi o Sr. Mari-
nho, a mando de alguém. Sozinho ele não fez. Quando 
a Oposição critica e pede CPI não comete crime; ela 
quer investigar, porque não acredita nas investigações 
da Casa, por entender que essas investigações devem 
ser feitas não para produzir relatórios favoráveis, mas 
para estar aos olhos da Nação, Sr. Presidente.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também não podendo usar do art. 14, queria apenas, 
de forma muito breve, responder que, em relação à 
GTech, a Comissão Parlamentar de Inquérito seria 
para investigar. O Governo já tomou a decisão: essa 
empresa não terá relação com o setor público brasi-
leiro. O contrato está rompido. Depois de oito anos de 
permanência e de monopólio...

Ouvi V. Exª com toda elegância e respeito. Pediria 
que eu possa ter direito à palavra com tranqüilidade, 
senão, fica difícil o debate. Sei que incomoda. É duro. 
Os oito anos que V. Exªs carregam nas costas doem 
muito, sei que é difícil agüentar voltar ao passado. 
Mas, voltando ao passado, cometemos menos erros 
para o futuro.

Sobre essa relação de monopólio que essa em-
presa tinha no jogo no Brasil, na Caixa Econômica 
Federal, isso acabou. Neste Governo, isso já acabou. 
O que não queremos é acabar com as estatais. Lem-
bro-me de que tentaram mudar o nome da Petrobras, 
de que se discutia a possibilidade de privatização da 
Petrobras, de se quebrar seu monopólio, de vender uma 
parte das ações do Banco do Brasil. Só não vende-
ram a Praça dos Três Poderes, o Palácio da Alvorada, 
a Esplanada dos Ministérios, enfim. Mas essa visão 
tenta voltar à sociedade brasileira.

Então, o que não posso aceitar aqui é que, em 
função do episódio de corrupção visível, que gera uma 
indignação geral na República, de um funcionário de 
28 anos de carreira, mas de procedimento inaceitável 
na vida pública – que foi exonerado e será punido, 
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além do afastamento dos diretores dos Correios –, 
que ligeiramente tente se jogar à suspeição sobre o 
conjunto das empresas estatais. Analisem o resulta-
do que está aí. O resultado é a Petrobras caminhando 
para a auto-suficiência, valorizando essa empresa; é 
o Banco do Brasil tendo o melhor resultado do setor, 
com todo o avanço no gasto público, no crédito público 
e na política do desenvolvimento.

A idéia de criminalização do setor público é parte 
da lógica do Estado mínimo e fez parte da lógica, desde 
o ex-Presidente Collor de Mello, para criar a idéia dos 
marajás e da ineficiência, para liquidar o patrimônio 
público. Queremos recuperar o espaço público, com 
transparência e com controle, colocando essas em-
presas a serviço do desenvolvimento do Brasil, como 
está acontecendo.

Daí não haver mais plataformas como a P-56 
afundando, sendo feitas em países estrangeiros, pois 
75% das plataformas estão sendo feitas aqui, assim 
como os navios da Petrobras, com estaleiros sendo 
revitalizados, gerando emprego, desenvolvimento, 
salários.

Finalmente, eu queria também lembrar, quan-
to a essa tentativa de induzir a esse sentimento, que 
basta ver os resultados. Mês de abril: novo recorde de 
emprego no Brasil. O maior volume de empregos com 
carteira de trabalho assinada no mês de abril...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador Aloizio 
Mercadante...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– ...mostrando, mais uma vez, recorde de produção, de 
emprego e uma perspectiva extremamente promissora 
para o País, pelo resgate do Estado, do setor público 
e do crescimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Aloizio Mercadante, o ideal seria de-
mocratizar o debate. Não vou cerceá-lo. Se V. Exªs 
quiserem continuar debatendo, faço um apelo para 
que a discussão seja democratizada. O debate por si 
só caracteriza uma obstrução e eu a entendo como 
tal. Eu queria ouvir o Senador José Agripino, a Casa 
desejaria ouvir o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
mas precisamos começar ou não a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino. 
Em seguida, passaremos à Ordem do Dia. Entretanto, 
se a vontade do Plenário for dar prosseguimento ao 
debate, a Mesa entenderá dessa forma e facilitará a 
sua concretização.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para réplica. Serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, confesso a V. Exªs que estou muito mais 
preocupado do que estava quando me pronunciei.

Quando fiz meu discurso, Senador Arthur Virgí-
lio, eu tinha na memória as palavras do racional Se-
nador Cristovam Buarque, que, no começo da tarde, 
fez um pronunciamento dizendo que não assegurava 
que assinaria a CPI que pretende investigar a prática 
de desmandos nos Correios, mas que, na reunião de 
sua Bancada, a realizar-se às 16 horas e 30 minutos, 
defenderia a postura do PT de não encobrir os erros 
do Governo.

Senador Antonio Carlos, percebo que parece que 
se quer tapar o sol com a peneira.

Esse Governo, Senador Gilberto Mestrinho, está 
vivenciando um fato inédito na história: há dois Ministros 
sendo investigados, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal. É um Governo sub judice. E tenho a impres-
são de que o Senador Cristovam Buarque desejou 
levar essa sua posição à Bancada porque se sente 
constrangido em participar de um Governo que tem o 
Presidente do Banco Central e um Ministro de Estado 
sendo investigados. Isso é um fato inédito.

Senador Arthur Virgílio, o Presidente do Banco 
Central do Brasil teve o seu sigilo fiscal quebrado por 
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Parece que o problema do Brasil é GTech. Nos 
últimos 30 minutos, só se falou nesse assunto. Que 
Gtech? GTech é o tiro calibre 22. Quando eu era me-
nino, caçava passarinho com calibre 22, uma balinha 
pequenininha. Depois aprendi que, com a espingarda 
de soque, com um tiro só, eu matava 20 ou 30 passa-
rinhos. A GTech é a balinha calibre 22.

No caso Waldomiro Diniz, a sindicância, as inves-
tigações da Corregedoria e o inquérito da Polícia Fe-
deral não responderam à pergunta fundamental: o que 
Waldomiro fazia na Casa Civil? Com quantas GTechs 
Waldomiro Diniz conversou ao longo do tempo em que 
lá esteve? Foi apenas com uma ou com 20 Gtechs? O 
Ministro José Dirceu sabia quem era Waldomiro Diniz 
quando o contratou? Dizem que partilharam um apar-
tamento. Havia ou não um conluio entre os dois?

Essa é a essência da questão, e creio que é o 
que preocupa o Senador Cristovam Buarque, porque, 
no caso dos Correios, não é PTB, nem uma Bancada 
inteira, tampouco os próprios Correios: é o que o homem 
disse; é a apropriação de um Partido a interesses de 
alguns bilhões de reais operados por várias empresas 
estatais. Qual é a abrangência? É o caso dos Correios 
ou é o Governo todo contaminado?
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Senador Arthur Virgílio, Senador Aloizio Merca-
dante, corrupção é um mal endêmico, que contamina 
e destrói governos. Se não formos municiados de es-
pírito público neste momento e não somarmos forças 
e esforços para fazer uma investigação abrangente 
e esclarecedora, estaremos sendo coniventes com a 
corrupção.

Eu esperava que – já tive a boa notícia de que o 
PSB, que integra a base aliada, assinou o requerimento 
para instalação da comissão parlamentar de inquérito 
– houvesse uma intenção de se promover uma ampla 
investigação para remover o vírus, a endemia da corrup-
ção de um Governo que está sub judice, porque tem o 
Presidente do Banco Central e um Ministro de Estado 
sendo investigados, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Não é um governo qualquer, é um Governo 
que está sub judice. Não se trata de Gtech; trata-se de 
explicação do Governo como um todo, e esse assunto 
merece uma explicação, que tem que vir.

Senador Mão Santa, o Presidente da República 
disse ao Deputado Roberto Jefferson: “Eu te daria um 
cheque em branco e dormiria tranqüilo”. Vi na Internet, 
agora há pouco, palavras elogiosas do Presidente da 
República ao Deputado Roberto Jefferson. Tratava-se 
de uma opinião dele em relação ao Deputado. Como 
dormir tranqüilo depois de dar cheque em branco, como 
deu ao Ministro e ao Presidente Meirelles? Como dar 
um cheque em branco a uma pessoa acusada, como 
a do caso dos Correios, e dormir tranqüilo? O Presi-
dente pode dormir, mas o Brasil, não. E, pelo Brasil, 
respondemos nós.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, estou lendo na Tribuna da Imprensa um 
comunicado em que o próprio Presidente do PTB, 
o Deputado Roberto Jefferson, afirma textualmente: 
“Concordo em gênero, número e grau com a CPI”! É 
o próprio Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro 
que aceita a realização de uma investigação no Legis-
lativo sobre os últimos acontecimentos envolvendo o 
seu Partido e ele próprio.

Aproveito a oportunidade para comunicar à Casa 
que a Bancada do nosso Partido, o PSB, no Senado 
Federal reuniu-se e decidiu assinar a CPMI proposta 
no Congresso Nacional. Dessa forma, contribuiremos, 
sem dúvida alguma, para enaltecer a imagem de um 
homem honesto que se chama Luiz Inácio Lula da 

Silva. É um Presidente contra quem não temos nada. 
Acredito que esta Casa, por unanimidade, reconhece 
a lisura, a honradez e a honestidade do Presidente 
da República.

Ora, se é o Presidente do Partido, do PTB, da 
base aliada, que admite e concorda textualmente com 
a realização dessa CPI, não temos, Sr. Presidente, 
outro caminho senão o de adotar essa providência. 
Aliás, já a adotamos.

Os três Senadores do PSB que compõem a base 
aliada do Governo assinaram o requerimento para 
instalação da comissão parlamentar mista de inqué-
rito nesta tarde.

Essa era a comunicação que gostaria de fazer, 
em nome do PSB.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima.

Em seguida, pela ordem, concederei a palavra 
ao Senador Fernando Bezerra e ao Senador Tasso 
Jereissati.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo pedir 
a palavra pela ordem a V. Exª exatamente para prestar 
um esclarecimento que diz respeito a este tema, mas, 
de logo, quero dizer que não passarei de 90 segundos, 
de 100 segundos. Serei brevíssimo.

Tive oportunidade de, num grupo, ontem à noi-
te, assistir à matéria do Jornal Nacional. A sensação 
de todos, Sr. Presidente, era de náusea, de enjôo, de 
nojo da classe política deste País. Essa é a minha 
preocupação.

Tentei há pouco, num aparte, manifestar-me para 
trazer ao Plenário do Senado Federal esta preocupação 
acerca da sensação que causaram ao País as declara-
ções daquele funcionário, gravadas, das quais todo o 
Brasil tomou conhecimento. A sensação não foi outra 
senão esta: vontade de vômito, de botar para fora a 
classe política deste País.

Sr. Presidente, a Polícia Federal não cumpre mais 
do que a obrigação de apurar; o Ministério Público idem; 
o Ministro da Justiça da mesma forma. Seria justo que 
o Presidente Lula ou o Ministro da área tomassem a 
decisão de exonerar, seria necessário, a fim de não 
termos que ouvir o que ouvi hoje pela manhã, no ae-
roporto de Aracaju, no avião e aqui em Brasília, por 
integrar a classe política – e não tenho vergonha de ser 
político. Quem precisa investigar é o Congresso Nacio-
nal. Que seja instaurada uma CPI, com Senadores e 
Deputados investigando para poder dizer: “Deste lodo 
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não participo”. Caso contrário, Sr. Presidente, teremos, 
não digo vergonha, porque não tenho acanhamento 
nem constrangimento de andar pelas ruas por integrar 
a classe política.

Não é possível, Sr. Presidente, que somente à 
Bancada do PT não tenha causado náuseas, ânsia, 
vontade de vomitar diante de tanto nojo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Fernan-
do Bezerra. Em seguida, o Senador Tasso Jereissati, 
como anunciado anteriormente.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, acabo de vir da Câmara dos 
Deputados, onde ouvi pronunciamento do Presidente do 
meu Partido, o Deputado Roberto Jefferson, a respeito 
de matéria publicada na revista Veja desta semana.

O Sr. Deputado analisa detalhadamente a maté-
ria e pede que os órgãos competentes realizem uma 
profunda investigação. Segundo a revista, um funcio-
nário concursado dos Correios, com 28 anos de casa, 
e não alguém indicado pela tão criticada classe política 
brasileira, seja ela deste Governo ou de Governos an-
teriores, é acusado de envolvimento em um lance de 
corrupção que envergonha a todo o Brasil. Aliás, esse 
cidadão deveria ter sido preso e demitido dos Correios 
pelo fato, que, por si só, já demonstra a apuração.

Mas, Sr. Presidente, de forma lamentável, a re-
vista Veja, entre tantos equívocos, comete particular-
mente um que diz respeito a minha pessoa. Em janei-
ro deste ano, solicitado pela Casa Civil do Governo a 
indicar um nome para ocupar uma das diretorias dos 
Correios, o que fiz foi indicar o nome do Dr. Ezequiel 
Ferreira de Souza, que, no início do Governo Lula, ha-
via sido indicado para ocupar uma diretoria no Banco 
do Nordeste, cargo que, desde a fundação do Banco 
até hoje, meu Estado sempre ocupou. Foi-me dito à 
época que não havia condições para a ocupação ime-
diata dessa diretoria e que, com o decorrer do tempo, 
o Dr. Ezequiel seria nomeado diretor. Em vez da no-
meação para aquela diretoria, houve a indicação do 
Dr. Ezequiel para a diretoria dos Correios.

Lamento que a revista Veja utilize o depoimento 
de um sujeito corrupto e desqualificado, que diz, textu-
almente, que “o novo diretor é da nossa agremiação e 
cobrirá a Diretoria de Tecnologia”. E comete uma gran-
de falha ao acrescentar: “Abaixo presidente e diretores 
dos Correios e seus padrinhos políticos”. Não existe 
uma só pessoa, um só contínuo e, muito menos, diretor, 
nomeados por mim em qualquer órgão deste Governo. 
Portanto, erra a revista. E erra também ao dizer que 
meu Partido ocupa mais de dois mil cargos no País. 

Não é verdade! Não é verdade, inclusive, que o PTB 
ocupa a diretoria da Infraero ou da Transpetro.

Portanto, Sr. Presidente, venho repudiar este 
que é um ato de corrupção, e dizer que meu Partido, 
por intermédio da palavra de seu Presidente, acaba 
de, na Câmara dos Deputados, requerer uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito. De acordo com S. Exª, 
se a apuração não for feita em prazo curtíssimo pe-
los órgãos da Polícia Federal e do Ministério Público, 
o PTB vai assinar uma CPI para que se investiguem 
todos os desmandos existentes na Empresa de Cor-
reios e Telégrafos. Não posso deixar de ser solidário 
ao meu Partido em sua decisão de querer apurar os 
desmandos e os atos de corrupção que tiveram lugar 
na Empresa de Correios e Telégrafos.

Manifesto-me absolutamente indignado por ver 
meu nome, embora de maneira absolutamente equi-
vocada, citado pela revista Veja em um episódio com 
o qual nada tenho a ver. Trata-se de um episódio que 
repudio, que nos envergonha e que deve ser rigorosa-
mente punido por aqueles que fazem as investigações 
e têm o dever de coibir esses atos de desmandos que 
se processam em algumas repartições do País.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Fernando Bezerra?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Infelizmente, V. Exª pediu a palavra pela or-
dem, Senador Fernando Bezerra. Assim sendo, não 
há como conceder apartes.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN) 
– Tem razão V. Exª. Vou encerrar, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) – 
Também peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra, pela ordem, aos Se-
nadores Sérgio Guerra e Aloizio Mercante, depois do 
Senador Tasso Jereissati.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Então, falarei só amanhã!

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, também peço a palavra, pela ordem.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, também peço a palavra, pela ordem.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN) 
– Sr. Presidente, gostaria de concluir.

Senador Antonio Carlos Magalhães, vou encer-
rar.

O Deputado Roberto Jefferson distribuiu a todos 
os Líderes e à imprensa brasileira o inteiro teor de uma 
fita publicada apenas em parte pela revista Veja. São 
citados vários nomes de políticos brasileiros honra-
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dos e homens de bem, em um ato da mais absoluta 
irresponsabilidade por parte desse cidadão chamado 
Maurício Marinho, de quem nunca, até hoje, havia ou-
vido falar e que deveria estar preso a fim de responder 
a um processo de flagrante de corrupção.

Essa fita tem que ser ouvida por todos os Sena-
dores e por todos os brasileiros, porque ela representa, 
acima de tudo, um ato da mais absoluta irresponsa-
bilidade. E é dentro desse ato de irresponsabilidade 
que a revista cita meu nome, parecido até com o caso 
daquela viúva Porcina, que foi sem nunca ter sido. In-
diquei o nome do Dr. Ezequiel Ferreira de Souza, que 
até hoje, desde janeiro, não foi sequer nomeado e, 
portanto, não poderia ter sua honra assacada, pois é 
um homem de bem. Se não o fosse, eu não o haveria 
indicado. E se houvesse qualquer ato que eu desco-
nhecesse, tinha o Governo a obrigação de divulgá-lo. 
Ele não poderia ser nomeado por ser desonesto, e eu 
aceitaria as ponderações, desde que houvesse pro-
vas. Mas, até que se prove o contrário, o Dr. Ezequiel 
é um homem honrado. Ele não foi designado para os 
Correios e, portanto, nem ele, nem eu, temos nada a 
ver com a bandalheira existente hoje nos Correios. É 
preciso que se apure com veemência o fato. Eu já fui 
vítima, como esta tribuna sabe saí da vida pública, saí 
do Ministério da Integração, sob suspeita de ter co-
metido atos que nunca cometi em minha vida. Foram 
precisos mais de três anos de investigação para que 
o Ministério Público, por dois Procuradores-Gerais, o 
Ministro Brindeiro e o atual Ministro Fontelles, disses-
se ao Brasil que sou um homem de bem, um homem 
limpo, um homem honrado. 

Até lamento o fato de que sou um dos poucos 
homens públicos deste País que tem em seu bolso 
um documento que diz que sou um homem honesto. 
Portanto, não posso admitir, mais uma vez, que se use 
o meu nome para me envolver com bandalheiras que 
nunca cometi ao longo da minha vida.

É lamentável, Sr. Presidente, e peço que seja 
apurado, por qualquer das formas que se entender, 
pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela 
CPI, se for o caso. E, se for pela CPI, tenham certeza 
que ela contará com a minha assinatura, sim, porque 
o meu nome indevidamente consta desse ato e o Bra-
sil precisa saber quem é corrupto e quem é honesto 
neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Tasso Jereissati.

Em seguida, concederei a palavra pela ordem 
aos Senadores Delcídio Amaral e Aloizio Mercadan-
te. Se o Senador Antonio Carlos Magalhães desejar, 

com muita satisfação, concederei a palavra, pela or-
dem, a V. Exª.

Os Senadores Sérgio Guerra e Efraim Morais 
também estão inscritos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
fazer um esclarecimento que considero oportuno. Que-
ro dizer, primeiro, que tenho toda a certeza de que um 
homem com a história do Senador Fernando Bezerra 
não estaria envolvido em um episódio como esse. Até 
eu, que não fui Ministro ou Diretor – infelizmente, pois 
gostaria de ter sido –, não fiz parte do Governo ante-
rior, gostaria de me solidarizar com todos os senho-
res, com o Presidente Renan Calheiros, Senadores 
Fernando Bezerra, Delcídio Amaral, Romero Jucá e 
tantos outros que fizeram parte do Governo Fernando 
Henrique e que foram vítimas de um ataque violento 
e despropositado, porque não estava em questão o 
Governo anterior. 

Ao mesmo tempo desejo esclarecer que não estão 
em questão todos os Partidos, inclusive o Deputado 
Roberto Jéfferson, que já assinaram a CPI. Nós não es-
tamos pedindo uma CPI para discutir ideologia: Estado 
mínimo ou máximo, socialismo, liberalismo, maior ou 
menor participação do Estado. Não é essa a questão. 
Infelizmente, alguns ainda não entenderam. Estamos 
discutindo indícios de formação de quadrilha institucio-
nalizada e generalizada nas estatais do Governo. Não 
estamos discutindo ideologia, mas sim roubo, assalto 
aos cofres públicos brasileiros. E precisamos tomar 
uma atitude nesta Casa, imediata e profunda, para que 
esse assunto fique muito bem esclarecido diante da 
opinião pública e para que se resguarde a credibilidade 
das instituições brasileiras como um todo.

Portanto, liberalismo, socialismo, mais ou menos 
Estado, tudo isso fica para outra ocasião. É roubo o 
que estamos discutindo.

O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
bastante breve. Quero apenas informar que estaria 
havendo um choque bastante feroz entre forças mili-
tares, com uso de helicópteros e soldados, e os ma-
nifestantes do Movimento dos Sem Terra. É bom que 
V. Exª tome ciência disso, porque as informações que 
me chegaram são de que o confronto assume um certo 
caráter de gravidade. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª a informação. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valdir Raupp, eu darei com satisfação 
a palavra a V. Exª pela ordem. No entanto, há uma lista 
que a Mesa está seguindo. Mas inscreverei V. Exª com 
muita satisfação.

Concedo a palavra ao nobre Senador Delcídio 
Amaral, pela ordem.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, primeiramente gostaria de 
cumprimentar o Senador Fernando Bezerra. S. Exª 
fez aqui um depoimento muito claro, de bom senso e 
equilibrado, como é efetivamente o estilo dele. 

Não é a primeira vez que eu vejo o Senador Fer-
nando Bezerra vir à tribuna e se mostrar de maneira 
absolutamente transparente, como homem de bem 
que é. Por tudo aquilo que ele disse e também pelo 
que me foi informado, especialmente com relação ao 
discurso do Deputado Roberto Jéfferson, numa ava-
liação muito tranqüila e serena, está absolutamente 
caracterizado que é um fato isolado, associado a um 
chefe de departamento. 

O Governo Federal foi muito ágil ao demitir, ao 
afastar o diretor da área, ao instaurar um inquérito nos 
Correios. O Ministro das Comunicações e o Ministro da 
Justiça providenciaram a atuação da Polícia Federal e 
a Controladoria-Geral da União.

Sr. Presidente, é importante também destacar 
que o Dr. Cláudio Fontelles ontem indicou um repre-
sentante do Ministério Público para acompanhar as in-
vestigações da Polícia Federal. Com isso, efetivamente, 
teremos todas as condições de constatar que um fato 
absolutamente isolado, partindo de alguém que queria 
mostrar grandes relações com a República e com os 
altos escalões do Governo, na verdade, assumiu uma 
posição que não correspondia, de maneira nenhuma, 
à realidade que vivenciava e aos limites que teria como 
chefe de Departamento.

A mim me preocupa que, em virtude desse fato 
absolutamente repugnante, esse processo tome di-
mensões políticas inimagináveis. Daqui a pouco, Srªs 
e Srs. Senadores, por causa de uma gravação de um 
chefe de divisão ou de um chefe de setor, vamos falar 
em derrubada de Ministros. Devagar com o andor, meu 
caro Presidente, que o santo é de barro! 

E pasmem, além da distribuição desse CD, rela-
tado há pouco pelo Senador Fernando Bezerra, que 
conta a conversa, as histórias todas, inclusive falando 
de muitas pessoas de bem que foram vítimas de um 
grande boquirroto. Eu gostaria também de destacar 
que hoje está sendo distribuída uma carta deste pró-
prio Chefe de Departamento, na qual se alega que ele 

efetivamente queria demonstrar conhecimento e que 
tinha respaldo.

Portanto, Sr. Presidente, eu lamento que um fato 
específico tomasse essa dimensão. Mas o tempo trará 
a realidade das coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma 
que, depois de ouvidos ou de investigados os atores 
ou o ator principal desse fato lamentável, fique com-
provado que as pessoas de bem envolvidas nessa 
verdadeira parafernália que representou esse diálogo 
gravado, efetivamente venham a ser acima de tudo, 
não só respeitadas, como já são, mas que também 
não passem por esse constrangimento infelizmente 
proporcionado por um “moleque” que estava à frente 
de um dos departamentos da diretoria da contratação 
dos Correios.

Os Correios não merecem esse tipo de atitude, 
até porque essa mesma figura pediu desculpas a toda a 
família dos Correios porque ela não merece isso e des-
carta absolutamente esse tipo de comportamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Sérgio Guerra; em seguida a V. Exª, Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro para dizer com toda a clareza que não faz o menor 
sentido o envolvimento do nome do Senador Fernan-
do Bezerra nesse episódio. Quem o conhece, e nós 
o conhecemos, tem absoluta convicção de que essa 
afirmação é irrefletida e não tem consistência.

Depois para dizer que estamos com lotação es-
gotada de fatos específicos. O caso Waldomiro era um 
fato específico; a questão do funcionário dos Correios 
também era um caso específico; denúncias na área 
do Banco Central, dos Ministérios, etc., também são 
casos específicos. Há um conjunto de casos específi-
cos. Mas existe uma posição que não é específica: é a 
posição de o Governo não querer ser investigado pelo 
Congresso. Essa posição se reproduz a cada instante, 
em qualquer circunstância. Estranho que o PTB não 
se julgue ameaçado e ao seu Presidente por uma in-
vestigação, e que o Governo considere a investigação 
um risco às empresas estatais. Ninguém deseja des-
montar as empresas estatais, prejudicar a Petrobras 
e os Correios e Telégrafos. O que se deseja é que o 
Congresso seja capaz de investigar denúncias que a 
sociedade brasileira elege de grande magnitude e que 
são denúncias importantes.

Eu penso que o mais sensato e lógico, o mais 
prudente e construtivo para o Governo e os seus Líde-
res, neste momento, é assinar a CPI e permitir que o 
Congresso entre agora na investigação para concluir a 
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resposta certa, para deixar claro que não faz o menor 
sentido evitar a participação do Congresso Nacional 
nesses episódios, sob pena de se levantar, de maneira 
flagrante, a suspeição óbvia de que o Governo não de-
seja democracia e não deseja ser investigado por uma 
instituição absolutamente independente, democrática, 
que reflete o povo, que é o Congresso Nacional. Essa 
é uma palavra ponderada que deveria presidir esses 
acontecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante, pela ordem.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero retomar...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, falarei pela ordem ou como 
Líder?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se V. Exª deseja falar agora, falará pela ordem; 
se V. Exª quiser esperar um pouco, para falar mais 
tempo, falará como Líder. Também concederei a pala-
vra com satisfação.

Concedo a palavra o Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero voltar ao debate que me parece fundamen-
tal nesta tarde: a dimensão política que o Congresso 
Nacional dá a esse episódio que é muito grave, gerou 
uma indignação em todos e uma resposta imediata do 
Poder Público: exoneração, abertura de sindicância, 
afastamento do diretor, entrada da Polícia Federal com 
toda a força e com total liberdade como tem feito na 
investigação, ação do Ministério Público, sindicância, 
Controladoria Geral da União e todos os instrumentos 
do Estado brasileiro para intervir e, portanto, apurar 
todo esse processo.

O que diz o cidadão que estaria envolvido com 
aquela propina, o Sr. Maurício Marinho? Ele diz:

Fui enganado. Hoje, mais que nunca, 
sei que fui enganado. E por isso prejudiquei 
estupidamente a imagem da empresa com a 
qual sustento meus familiares. Errei ao envol-
ver o nome de pessoas como o Presidente 
do PTB; o nome do Presidente dos Correios; 
o nome do Diretor de Administração, meu co-
lega de trabalho, Fernando Godoy; e de toda 
a Diretoria da empresa, além do Ministério de 
Comunicações do Governo Federal.

Para mim, o fato de ele dizer que errou e, portan-
to, negar o que disse não resolve o problema. Quero, 

sim, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico 
desse cidadão e a apuração rigorosa de tudo o que ele 
disse. O que não aceito – esse é o ponto fundamental 
– é apressadamente transformar em denúncia esse 
episódio de corrupção grave de R$3 mil do terceiro 
escalão dos Correios, colocando em suspeição todo o 
setor público estatal. Esse tipo de prática me lembra, 
sim, o estilo Collor de Mello, dos marajás, das denún-
cias em relação ao Estado que, no fundo, alavancaram 
uma criminalização do setor público que veio associada 
a um processo de desmonte do Estado brasileiro e de 
venda do patrimônio público.

Fico feliz que o Senador Sérgio Guerra tenha 
dito que não se trata de privatizar os Correios, mas 
os Correios foram privatizados em vários países que 
aderiram a essa lógica, inclusive a Argentina, aqui do 
lado, para dar um exemplo mais próximo. Fico satisfeito 
que a Petrobras não esteja como parte dessa lógica 
de privatização; mas houve tentativa de privatização, 
houve um movimento em que até se desejou mudar o 
nome da Petrobras, o que descaracterizaria a empre-
sa. Vivemos isso no passado. Fico muito feliz que não 
haja um processo de privatização do Banco do Brasil, 
mas o Banespa foi privatizado e boa parte da estrutu-
ra de financiamento público foi vendida em passado 
recente. Por isso ressalto que é muito importante apu-
rar, investigar, punir, com todos os instrumentos que a 
democracia brasileira tem disponíveis. As providências 
tomadas estão de acordo com esse episódio. Se es-
sas investigações sugerem a necessidade de novos 
instrumentos, estaremos totalmente dispostos a levar 
o caso adiante. 

A única figura que eu conheço dos Correios é o 
sujeito que entrega cartas em minha casa – ninguém 
mais. Não sei quem é a Diretoria, tampouco quem são 
os gerentes, nunca fui à sede nem tenho qualquer tipo 
de relação. Só me relaciono com a pessoa que vai à 
minha casa e me entrega a minha correspondência. 
Mas os Correios são uma instituição fundamental para 
o Estado Brasileiro. Por isso, vamos apurar qualquer 
indício de corrupção, seja quem estiver envolvido. Mas 
não coloquemos sob suspeição, com essa ligeireza pre-
tendida, o conjunto do setor público estatal porque esse 
procedimento não contribui e lembra algumas práticas 
que vivemos em passado recente e são lamentáveis 
do ponto de vista da história do Brasil.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concederei posteriormente a pa-
lavra a V. Exª porque tenho uma relação a seguir.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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só para concluir, falarei o indispensável. Solidarizo-me 
com o Senador Fernando Bezerra pela seriedade, pela 
competência e pelo espírito público. Entendo que foi 
cometida uma injustiça porque ele indicou uma figura 
que inclusive tem um passado na Administração Públi-
ca, serviu ao Governo anterior, não há nada que desa-
bone essa pessoa para compor uma diretoria. Ele não 
foi indicado e é envolvido no processo sem ter qualquer 
tipo de responsabilidade. Ainda que estejamos tratando 
apenas de indícios, não há nenhum envolvimento nem 
procedência quanto à exposição das figuras públicas. 
Estamos vivendo um momento no País em que todo 
homem público é culpado até que se prove o contrário 
– enquanto a Constituição determina que todos são 
inocentes até prova contrária. Então, mais uma vez, 
hipoteco minha total solidariedade e apoio ao Senador 
Fernando Bezerra por tudo o que ele representa nesta 
Casa e por nossa convivência ao longo desses anos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, só quero declarar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Darei a palavra a V. Exª. Infelizmente, tenho 
uma relação de pedidos pela ordem, e a Casa já está 
bastante impaciente em razão da delonga óbvia do 
debate.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Efraim Morais.

Em seguida, darei a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

Senador Efraim, com a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, não tenho a menor 
dúvida de que temos uma tarde produtiva, uma tarde 
em que o Brasil realmente começa a entender a ne-
cessidade urgente de uma CPI. 

É claro que o próprio Governo, desde o ano passa-
do, impede a criação e instalação de CPIs no Congresso 
Nacional, nas duas Casas, porque tem medo de que 
uma CPI chegue até gabinetes mais importantes. 

Quero me solidarizar com o Senador Fernando 
Bezerra e dizer da agressividade do Líder do Governo, 
Senador Mercadante, que feito trem que cai do trilho 
fugiu do assunto que dominava a sessão para acusar 
outros governos. Esquece-se o Senador Mercadante 
que o próprio Senador Fernando Bezerra foi ministro do 
Governo passado; se esquece que o próprio Presiden-
te desta Casa, Senador Renan Calheiros, foi Ministro 
do Governo passado! Esquece-se de que o Líder do 
PMDB, meu conterrâneo, Senador Ney Suassuna, tam-
bém foi Ministro do Governo passado! Esquece-se de 
que o atual Líder do PT, o ilustre, o eminente Senador 
Delcídio Amaral, foi Diretor da Petrobras no governo 

passado. S. Exª, como não tivesse um discurso para 
rebater a verdade que foi dita pelos líderes da Oposi-
ção, como não tivesse mais o véu, o lençol para cobrir o 
desmando, a corrupção deste Governo, houve por bem 
atacar o governo passado, atacando seus companhei-
ros que hoje são da base, os seus companheiros que 
aqui votam matéria do interesse do Governo que ele 
lidera. Esqueceu-se disso, sim, mas não se esqueceu 
de dizer que, neste momento, é como se o PT tivesse 
isolado essa CPI, porque, se o presidente do PTB já 
disse, lá na Câmara, que assinará o requerimento para 
instalação da CPI; se o PSB, que é da base, também 
já disse aqui que assina o requerimento da CPI; se o 
Líder do Governo, Fernando Bezerra, conforme consta 
do seu discurso aqui, também disse que assinará esse 
requerimento, seria bom que o PT também o assinasse, 
porque senão ficam o Governo Lula e o PT suspeitos 
desta trama que está acontecendo.

Se o Deputado Roberto Jefferson tem certeza de 
que não está envolvido, conforme matéria da revista 
Veja, na fita que o próprio Senador Fernando Bezerra 
mostrou ao País, queremos saber quem estava do ou-
tro lado da mesa, em que aparece apenas uma mão e 
R$3.000,00. Quem está lá e a mando de quem? Essa 
é a grande pergunta, cuja resposta queremos saber.

Se uma CPI vai ser instalada, será que o Go-
verno, será que o PT, desta vez, vai dizer que não há 
número suficiente para instalar a CPI? Ou os líderes 
do PTB e do PSB não vão indicar nomes depois de 
instalada a CPI?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo 
um aparte a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito Fortes, inscreverei V. Exª 
pela ordem também, mas S. Exª não pode conceder 
aparte, infelizmente.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ele está fa-
lando pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está falando pela ordem. Todos estão inscri-
tos pela ordem, inclusive V. Exª, que falará daqui a 
pouco.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço 
a V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço, 
Sr. Presidente, e vou concluir. 

O que nós queremos saber é exatamente isto: se 
chegar à Mesa número suficiente de assinaturas, que-
ro saber se vai haver, ou não, a indicação dos nomes 
depois de formada a CPI. O Supremo Tribunal Federal 
está decidindo se caberá ao Presidente da Casa fazer 
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essa indicação, como questiona uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que o PFL e o PSDB impetraram 
no Supremo. Quatro Ministros, se não me engano, já 
se pronunciaram a favor dessa indicação. A CPI é um 
direito das minorias, a CPI é a garantia das minorias. 
Está na Constituição. Estando na Constituição e tendo 
um número mínimo de assinaturas, não há vontade de 
governo, não há vontade de liderança que faça com que 
ela não seja instalada. Esta agora é diferente. O povo 
brasileiro até que se acomodou, até que ficou calado 
quando da primeira CPI, mas, com a corrupção que 
está acontecendo neste Governo, começa a haver um 
levante da opinião pública, começa a haver um levan-
te do povo brasileiro. E agora, queira ou não o PT... O 
PT, que era um Partido que defendia a ética, o PT que 
era puro, o PT que acusava todos, o PT que, a cada 
suspiro dado nesta Casa, queria uma CPI, agora tem 
medo de CPI. Está com medo, porque, com certeza, 
esta CPI e outras sairão desta Casa e chegarão a ga-
binetes mais altos do palácio da redenção. 

Portanto, Sr. Presidente, esta será a CPI do povo 
brasileiro, que não agüenta mais. O cobertor com que 
o PT tentou encobrir a corrupção, ou jogá-la embaixo 
do tapete, ficou curto. Acabou-se. Agora o povo brasi-
leiro vai saber a verdade do que está acontecendo no 
Palácio e nos Ministérios deste Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de me solidarizar com o Senador 
Fernando Bezerra pelas acusações injustas que vem 
sofrendo e, ao mesmo tempo, falar de um episódio que 
está acontecendo em Rondônia, meu Estado. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a crise institucional no meu Estado é brutal, 
haja vista os acontecimentos dos últimos dias, espe-
cialmente aquele a que o Fantástico se referiu no do-
mingo. A reportagem dava conta das gravações que o 
Governador do meu Estado teria feito de conversas de 
alguns parlamentares estaduais. Essas gravações já 
devem ter mais de um ano. A Senadora Fátima Cleide 
se pronunciou, nesta tarde, no sentido de que, há um 
ano praticamente, estamos ouvindo que o Governador 
tem fitas gravadas de conversas dos deputados esta-
duais. Eles instalaram uma CPI contra o Governador 
devido às acusações feitas, inclusive pelo Ministério 
Público Federal, processo de corrupção que corre hoje 
no STJ e outros desmandos do Governo do Estado de 
Rondônia. E hoje a guerra está instalada.

Neste momento, chega a notícia de que a po-
pulação, em torno de duas mil pessoas, invadiu a 

Assembléia Legislativa e, logo em seguida, invadiu o 
Palácio do Governo do meu Estado. E como o Senado, 
Sr. Presidente, é a Casa da Federação, faço aqui um 
apelo ao Senado da República e às instituições fede-
rais para que ajudem, neste momento, a conter esta 
crise no meu Estado.

Ao mesmo tempo, quero fazer a defesa da mi-
nha honra, porque fui Governador do meu Estado de 
1994 a 1999. E um parlamentar estadual disse, nessa 
reportagem do Fantástico, que, na minha época, era 
praxe pagar aos deputados estaduais para apoiar o 
governo. Mas o Parlamentar que disse isso não era 
sequer deputado quando eu era Governador. Esse 
deputado era vereador no interior e só depois chegou 
à Assembléia Legislativa do Estado.

Eu já o interpelei judicialmente. Ontem, na cidade 
de Porto Velho, dei entrada a uma ação na Justiça para 
que esse deputado prove o que disse no foro legal.

Então, ficam aqui as minhas palavras, Sr. Presi-
dente, pedindo, mais uma vez, o empenho do Sena-
do da República, das autoridades federais, para que 
nos ajudem a superar esta crise lá no meu Estado, 
Rondônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Antes de dar a palavra ao próximo inscrito, esta 
Presidência, em nome da Mesa, testemunha a vida 
pública irretocável do Senador Fernando Bezerra. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quem viveu, como eu 
vivi, os dias turbulentos de 1954, vê uma semelhança 
completa com o que estamos vivendo hoje. E o gancho 
maior que eu tenho para tratar disso me é dado agora 
pela Folha on line, quando Lula, modestamente, diz 
que sua gestão é melhor que a de Fernando Henrique 
e se compara a Getúlio Vargas e a JK. É inacreditável 
que ele próprio tenha afirmado isso. Daí por que sem-
pre estará em jogo a fala de Afonso Arinos, em 54, no 
momento mais difícil da vida de Getúlio, pouco antes 
do seu suicídio.

Há sempre uma dúvida entre a mentira e a verda-
de. Negar qualquer coisa desse funcionário agora, como 
o Líder Mercadante leu uma carta aí, é mais coragem 
do Líder Mercadante do que do funcionário corrupto. 
É preciso muita coragem para, depois disso tudo, ele 
ler uma carta como se fosse uma grande figura pátria 
o Sr. Marinho, o que recebeu R$3 mil, dizendo que iria 
dividir com o Governo.

Ora, a verdade aparece sempre e, agora, está 
aparecendo mais ainda, Sr. Presidente. Pergunto eu: 
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será mentira, Presidente Lula, que a corrupção vem 
crescendo assustadoramente no seio do seu Gover-
no?

Será mentira, Srs. Senadores, o que agora é de-
nunciado nos Correios, uma empresa pública que já 
teve como sua característica maior a eficiência e hoje 
tem a roubalheira?

Será mentira o envolvimento, a que todos as-
sistimos, de um alto assessor da Presidência com os 
barões do jogo?

Será mentira, Sr. Presidente, os casos de vam-
pirismo explícito no Ministério da Saúde?

Será, então, mentira o que se vê agora no Esta-
do de Rondônia?

Ou será mentira, então, o que temos presencia-
do de gravíssimas acusações, todos os dias, pesando 
sobre Ministros, dirigentes de bancos estatais, autori-
dades monetárias e aliados políticos do Governo, que 
têm a virtude de só escolher o pior? Esta é a grande 
virtude do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva: esco-
lher sempre o pior, para fazer mal ao País. Os bons, ele 
procurou afastar logo cedo, e nós temos um exemplo 
magnífico nesta Casa, na figura deste grande brasileiro 
que é Cristovam Buarque.

Será mentira o tratamento cruel que ele vem dan-
do às Forças Armadas, desrespeitando os militares 
com salários baixíssimos, fazendo com que as suas 
senhoras cheguem às ruas vestidas de preto, num luto 
pelo seu Governo?

Será mentira ou é uma grande verdade?
É uma grande verdade, que vai crescendo todo 

dia. Não pense ele que as Forças Armadas vão ca-
pitular diante da sua atitude autoritária e, sobretudo, 
desumana de deixar os nossos militares ganhando 
menos do que os policiais militares. Ele está engana-
do. Se ele não dá recursos para as Forças Armadas 
poderem se mobilizar, ele vai pagar o preço.

Ele devia ter a experiência do sofrimento do povo, 
porque veio lá de baixo, do nosso Nordeste, onde ain-
da não fez uma obra sequer que merecesse o respeito 
dos brasileiros do Nordeste.

Será mentira, Presidente Lula, o que iremos as-
sistir hoje mesmo, circulando por esta Capital, ocupada 
totalmente pelo MST, pelos aeroportuários em greve 
e pelas várias categorias que vão entrar em greve 
também, tornando insustentável, quem sabe, até o 
seu Governo?

Será mentira que, à Oposição derrotada demo-
craticamente por Vossa Excelência, começam a se jun-
tar mais e mais seus antigos correligionários, aliados 
e eleitores, desiludidos com o rumo do seu Governo? 
Ou pior, com a falta de rumo do seu Governo?

Será mentira, Senhor Presidente, que seus bons 
Ministros (tão poucos, mas existem alguns bons) co-
meçam também a se sentir desestimulados por serem 
obrigados à companhia de alguns outros, ruins, incom-
petentes e corruptos?

Será mentira, Senhor Presidente, que o senhor 
já começa a selecionar platéias, ambientes públicos, 
para não sofrer decepções e até mesmo vaias?

Será mentira, Presidente Lula, que o Governo a 
todas essas denúncias reage, omitindo-se ou, então, 
defendendo os acusados?

Será mentira, Presidente Lula, que o seu Governo 
é hoje um mar de lama, não ainda tão grande quanto 
foi em 54, mas que começa a se avolumar, criando 
uma situação difícil para as instituições do País, que 
temos de zelar, porque a nós interessa uma democra-
cia verdadeira, e não uma democracia de mentira, com 
números falsos que os seus Líderes aqui vêm falar?

Será mentira que muitos que estão aqui no Go-
verno hoje serviram ao Governo passado com a mes-
ma fidelidade com que agora servem a Vossa Exce-
lência?

Não! A corrupção não é mentira. A corrupção 
é a verdade que aí está. Por isso recorro outra vez a 
Afonso Arinos – literalmente Afonso Arinos –, pois é 
com suas palavras que falo ao Presidente e ao homem, 
porque Afonso Arinos, também, quando quis falar, na-
quela época tão difícil, falou ao Presidente e também 
ao homem Getúlio Vargas. Eu falo ao Presidente e lhe 
digo: Presidente, lembre-se Vossa Excelência das in-
cumbências e das responsabilidades do seu mandato, 
que Vossa Excelência não tem honrado. Lembre-se 
dos interesses nacionais, que pesam não sobre a Na-
ção somente, mas sobre toda a sua reputação. A sua 
reputação hoje, Presidente, acredite, não é a mesma; 
ao contrário, só mesmo por muito boa vontade dizem: 
ah! mas Lula é honesto!

Não está provando honestidade no Governo, 
porque está deixando roubar. Não está provando so-
briedade no Governo, porque só vive a passear. Não 
está provando seriedade nem sobriedade, porque não 
lhe são características próprias; são características 
que estavam emprestadas para que enganasse, como 
enganou, nas eleições, o povo brasileiro.

Eu lhe digo, Presidente: houve um momento em 
que Vossa Excelência encarnou de fato as esperanças 
do povo; houve um momento em que Vossa Excelência, 
de fato, se irmanou com as aspirações populares. Mas 
digo a Vossa Excelência: preze o Brasil, que repousa 
na sua autoridade; preze a sua autoridade, sob a qual 
repousa o Brasil. E Vossa Excelência já sabe que está 
perdendo toda a sua autoridade!
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Falo agora ao homem e digo: lembre-se da gló-
ria da terra e dos ímpetos do povo brasileiro que tan-
to sofre, que, amargurado, está sofrendo a fome e o 
abandono.

E digo ao homem que tem pai e filhos: lembre-se 
também da sua família, das nossas famílias, que são 
vítimas agora e serão ainda mais no futuro, por causa 
do seu governo incompetente.

Principalmente, lembre-se, homem, de que é pre-
ciso dar esperança aos homens e mulheres da nossa 
Pátria. Lembre-se, homem, de que Vossa Excelência 
tem uma função que deve ser dignificada, e não queira 
fazer como está fazendo agora, loteando este País com 
Partidos políticos e sempre escolhendo, nos aliados 
ou nos seus próprios correligionários, os piores. É um 
Partido que tem derrotados no Governo que não são 
capazes de realizar nada pelo povo do nosso País.

Vivemos momentos difíceis, e estes momentos 
difíceis, Sr. Presidente, V. Exª, com sua autoridade, vai 
ter muito que ajudar o Brasil. V. Exª, que foi eleito tão 
brilhantemente, vai ter que prestigiar seus colegas do 
Congresso Nacional. Confiamos em V. Exª. Sabemos 
das qualidades de V. Exª. Mas fique certo de que, mais 
cedo ou mais tarde, eles lhe vão imputar alguma coisa, 
para que fique V. Exª como se fosse um deles. Mas V. 
Exª, eu tenho certeza, saberá honrar esta Casa, saberá 
honrar o País e saberá ser digno de sua terra. V. Exª 
ainda tem muito a percorrer, não só no País, mas tam-
bém nas suas Alagoas. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

Antes de conceder a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Heráclito Fortes, prorrogo a sessão por mais 40 
minutos, para que possamos concluir o atendimento 
aos Srs. Senadores e votar apenas dois itens da Or-
dem do Dia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, há 
poucos minutos o Senador Aloizio Mercadante, com 
a sua competência habitual, tentou minimizar e bana-
lizar a proposta de criação aqui nesta Casa de uma 
CPI para apurar irregularidades que todos os jornais 
do Brasil trazem hoje.

É o momento de perguntar ao Líder Aloizio Mer-
cadante se não é a hora de se fazer também uma CPI 
para aprofundar nas denúncias gravemente feitas ao 
País por um conselheiro do Fundo de Pensão do Ban-
co do Brasil – a Previ – em que acusa o mau uso dos 
recursos daquela entidade que congrega os funcio-
nários do Banco do Brasil. Trata-se de um conselheiro 
que, numa audiência com o Presidente da Instituição 

Financeira mais tradicional deste País, o Banco do 
Brasil, apresentou denúncias sobre os investimentos 
mal feitos, o uso e manipulação de conselheiros, a 
indicação de conselheiros para atender a indicações 
políticas da base do Governo.

Essa denúncia está feita e o Senado da Re-
pública tem responsabilidade em apurar fatos desta 
natureza.

Lembro-me muito bem de que, por menos do 
que isso, quando tinha assento na Câmara dos Depu-
tados o Deputado Luiz Gushiken, ele, juntamente com 
a Deputada Cidinha Campos, pediram a criação de 
uma CPI de fundo de pensão. Não quero chegar a 
tanto, mas é necessário, Senador Alvaro Dias, que se 
apurem essas denúncias, até para que não se deixe 
nenhuma dúvida com relação à maneira com que se 
está administrando esse fabuloso fundo.

O Presidente do Banco do Brasil fica muito mal 
com o silêncio. Noticiários denunciaram claramente a 
visita feita pelo Conselheiro Valmir Camilo. A denún-
cia foi feita pelo Conselheiro Valmir Camilo. O Correio 
Braziliense e vários outros órgãos de imprensa no-
ticiaram esse fato. E é preciso que o Governo apure, 
porque já se diz pelos corredores que estamos vivendo 
a “República da Previ”. E o silêncio do Governo, em um 
momento como este, é um silêncio criminoso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 

Garibaldi Alves Filho. Em seguida, darei a palavra ao 
Senador Demóstenes Torres; e passaremos, afinal, à 
Ordem do Dia.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero trazer a minha soli-
dariedade ao Senador Fernando Bezerra.

Alguns aqui podem pensar que Fernando Be-
zerra iniciou-se na política recentemente; que foi logo 
guindado ao posto de Senador da República. Mas, na 
verdade, S. Exª sempre foi um militante político; S. Exª 
sempre atuou nos bastidores; S. Exª foi um daqueles 
que apoiaram as lutas políticas, no Rio Grande do 
Norte, do então MDB.

Hoje, Srªs e Srs. Senadores, o que vimos aqui? 
Um homem com o seu passado de empresário e político 
tendo de esclarecer que, na verdade, nada tem a ver 
com essas denúncias. E, na verdade, S. Exª nada tem 
a ver, porque não indicou ninguém que foi nomeado, 
ninguém que foi empossado, ninguém por conta de S. 
Exª fez coisa alguma no Congresso Nacional.

Por isso, em nome do Rio Grande do Norte, trago 
esta palavra de solidariedade ao Senador Fernando 
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Bezerra. Se tudo vai ser apurado e se muito vai ser des-
vendado, tenho certeza de algo: nada vai ser apurado 
contra o Senador Fernado Bezerra, que já foi, como 
disse aqui, alvo de acusações injustas e infundadas.

Trago, portanto, a palavra de solidariedade do Rio 
Grande do Norte ao Senador Fernando Bezerra pela 
injustiça e pela maneira distorcida como se apresentou 
a sua participação no episódio.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra pela ordem ao Senador De-
móstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, neste ano, estamos implantando no 
Brasil algo que era reclamado há muito pela sociedade 
e pelo Poder Judiciário: a súmula com efeito vinculante. 
O que é a súmula com efeito vinculante? Pela repeti-
ção, o Supremo Tribunal Federal acaba editando uma 
norma e, assim, processos com a mesma caracterís-
tica são indeferidos por aquele Tribunal.

Em decorrência disso, parece-me que o Governo 
Federal criou a Súmula José Dirceu. O que é a Súmula 
José Dirceu? É o seguinte: bate um grande escândalo 
no Palácio; o que acontece? Nada.

Como não aconteceu nada da primeira vez, não 
aconteceu nada da segunda vez, não aconteceu nada 
da terceira vez... e criou-se, assim, a Súmula José Dir-
ceu, editada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lembro apenas alguns casos. Quanto ao caso 
Waldomiro, em que o Ministro José Dirceu foi pego, 
naturalmente, em situações inconfessáveis, o que o 
Planalto fez e o Congresso Nacional acompanhou? 
Aplicou-se a Súmula José Dirceu, e não fizemos nada. 
Em seguida, veio o escândalo da Ágora, do Primeiro 
Emprego, com notas fiscais frias. E o que aconteceu 
quando a sociedade toda clamava punição? Aplicou-se 
a Súmula José Dirceu, e ninguém fez nada. Posterior-
mente, aconteceu o grande escândalo dos vampiros, 
o escândalo dos hemoderivados. E o que aconteceu 
ao Ministro Humberto Costa, acusado de comandar 
o esquema? Nada. Aplicou-se a Súmula José Dirceu. 
Depois, veio o escândalo da Bolsa-Escola, a fraude 
nos Estados, a gestão que impede crianças de terem 
acesso a esse benefício e que desqualifica o ensino 
no Brasil, Senador Antonio Carlos. E o que aconteceu? 
Nada. Aplicou-se a Súmula José Dirceu. Depois, houve 
o contingenciamento dos recursos das Forças Arma-
das, quando os soldados passaram a ir para casa ao 
meio-dia para se alimentar, porque não havia comida 

no quartel. Os soldados precisavam ir embora ao meio-
dia, senão passavam fome no quartel. E foram contin-
genciados também os recursos da segurança pública, 
pois, no ano passado, o Governo Lula aplicou R$1,00 
em cada brasileiro por ano em segurança pública com 
o dinheiro contingenciado – crime. O que aconteceu? 
Nada. Aplicou-se a Súmula José Dirceu.

Depois, vieram os gafanhotos federais. Foram 
criados 20 mil cargos para os militantes do PT e de 
Partidos aliados. Esses funcionários têm alguma ser-
ventia para a Nação? Nenhuma. Apenas estão aí para 
sugar o dinheiro dos cofres públicos. Todos denuncia-
ram. É um escândalo terrível. Mas o que aconteceu? 
Nada. Aplicou-se a Súmula José Dirceu.

Em seguida, apareceu o escândalo das Farc com 
o MST. O que aconteceu? Nada. Uma enrolação sem 
limites. Adoeceu um numa semana, na outra houve 
um esquecimento, e nada aconteceu. O escândalo das 
Farc, sobre o qual a revista Veja afirma que US$5 mi-
lhões foram parar nos caixas de campanha do Senhor 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, não 
foi apurado. Não há nenhuma intenção do Governo em 
apurar. Significa que se aplicou a Súmula José Dirceu, 
e novamente não se fez nada.

Depois, veio o escândalo do Banco Central. Quem 
é encarregado de guardar o dinheiro público e de ze-
lar por ele criou empresas em paraísos fiscais que o 
Procurador-Geral da República afirma que eram para 
lavar dinheiro, como ocorre com os bandidos. Mas 
o que aconteceu em relação ao Presidente do Ban-
co Central? Aplicou-se a Súmula José Dirceu, e não 
aconteceu nada.

Há Ministros que também foram acusados e pro-
cessados pelo Supremo Tribunal Federal. E não acon-
teceu nada. Aplicou-se a Súmula José Dirceu.

Agora, apareceu a Operação Mesada – ou Opera-
ção Cartas na Mesa –, e tudo indica, pelo discurso que 
hoje presenciamos, que novamente não vai acontecer 
nada. Será aplicada a Súmula José Dirceu. 

Então, quero acreditar que tem razão mesmo o 
Senador Aloizio Mercadante quando chamou o Ministro 
José Dirceu de Primeiro Ministro, pois ele é o homem 
que manda no País. E manda tanto que criou uma ju-
risprudência para que os escândalos sejam, todas as 
vezes, varridos para debaixo do tapete. E essa é uma 
grande contribuição que o Governo Lula criou neste 
momento. O Poder Judiciário tem a súmula com efeito 
vinculante, e nós temos a súmula José Dirceu.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª e, em 
seguida, vamos votar dois itens da nossa pauta. São 
itens consensuais, duas medidas provisórias.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Nós, do Partido Liberal, não poderíamos deixar de 
prestar solidariedade a um companheiro que foi, nesse 
torvelinho, atingido em sua honra e é um homem de 
bem. Trata-se do Senador Fernando Bezerra. 

Nos dois anos que tenho estado nesta Casa, sou 
testemunha do trabalho diário, cotidiano, ardoroso do 
Senador Fernando Bezerra, que não merecia ter seu 
nome envolvido em um escândalo tão baixo, tão sujo, 
de tanto demérito. Portanto, Sr. Presidente, em nome 
do meu partido, em nome do Partido Liberal no Senado 
Federal, venho repudiar todo esse contexto da repor-
tagem que se refere a Fernando Bezerra.

Deve existir a investigação que o próprio PTB 
pede. Se o Deputado Roberto Jefferson fez isso aber-
tamente, não vou ser mais realista que o rei. Se ele 
quer, façamos! Mas desejo sim, Sr. Presidente, por 
dever de consciência, de justiça, de honra, ressaltar 
minha indignação e do meu partido com relação às 
terríveis notícias que envolvem o nome do Senador 
Fernando Bezerra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2005

(Proveniente da Medida Provisória nº 231, de 2004) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2005 (proveniente da 
Medida Provisória nº 231, de 2004), que cria, 
na Carreira da Seguridade Social e do Traba-
lho, para lotação no Ministério da Saúde, os 
cargos que menciona; institui a Gratificação de 
Incentivo à Prestação de Assistência Integral 
à Saúde – GI – PAS; altera o § 1º do art. 6º da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; re-
voga o art. 17 da Lei nº 10.483, de 3 de julho 
de 2002, e dá outras providências

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando teve 
sua apreciação transferida para hoje, em virtude da falta 
de acordo de lideranças para sua deliberação.

À medida provisória foram apresentadas 13 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, Relator: Deputado Jorge Bittar 
(PT-RJ), preliminarmente pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária; quanto ao 
mérito, favorável à Medida Provisória e à Emenda nº 9, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão que oferece, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por 
esta Presidência no dia 16 de fevereiro e se 
instalou no dia 17, do mesmo mês;

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 1º de março, ten-
do sido apreciada naquela Casa no dia 28 
de abril;

– a matéria entrou em regime de urgên-
cia, nos termos do § 6º do art. 62 da Consti-
tuição Federal, no dia 31 de março, passan-
do a sobrestar todas as demais deliberações 
legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias 
foi prorrogado por mais sessenta dias pelo Ato 
do Presidente do Congresso Nacional nº 7, de 
2005, e se esgotará no dia 13 de junho.

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 6 de 
maio.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Designo o Senador Efraim Morais como Relator 
Revisor da matéria.

PARECER Nº 511, DE 2005

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para profe-
rir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2005, prove-
niente da Medida Provisória nº 231, de 2004, cria, na 
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, para lo-
tação no Ministério da Saúde, os cargos que mencio-
na, e institui a Gratificação de Incentivo à Prestação 
de Assistência Integral à Saúde, GI  PAS, e dá outras 
providências.

Sr. Presidente, manifestamo-nos pela admissi-
bilidade da Medida Provisória nº 231, de 2004, e, no 

    479ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2005 

Índice Onomástico



15050 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2005

mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 6, de 2005, dela proveniente, na forma aprovada 
na Câmara dos Deputados. Ou seja, não acatamos 
emendas e aprovamos o projeto da mesma forma, 
nos mesmos termos em que foi aprovado na Câmara 
dos Deputados.

É o parecer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2005

De Plenário, sobre Projeto de Lei de 
Conversão nº 6, de 2005, proveniente da 
Medida Provisória nº 231, de 2004, que cria, 
na Carreira da Seguridade Social e do Tra-
balho, para lotação no Ministério da Saúde, 
os cargos que menciona, institui a Gratifi-
cação de Incentivo à Prestação de Assis-
tência Integral à Saúde – GIPAS, e dá outras 
providências.

Relator-Revisor: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) nº 6, de 2005, proveniente da Me-
dida Provisória (MPV) nº 231, de 29 de dezembro de 
2004, que cria, na Carreira da Seguridade Social e do 
Trabalho, para lotação no Ministério da Saúde, os car-
gos que menciona, institui a Gratificação de Incentivo 
à Prestação de Assistência Integral à Saúde – GIPAS, 
e dá outras providências.

O referido PLV foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados definitivamente no dia 28 de abril de 2005, 
conforme parecer proferido em Plenário pelo Relator, 
o eminente Deputado Jorge Bittar, que concluiu pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência; pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa da Medida Provisória e das 
Emendas de nos 9 e 13; pela inconstitucionalidade das 
Emendas de nos 1 a 8 e 10 a 12; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária da proposição e das emendas 
apresentadas; e, no mérito, pela aprovação da Medida 
Provisória nº 231, de 2004, e da Emenda nº 9, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das Emendas de nos 1 a 8 e 10 a 13.

Na sua redação original, o diploma legal deter-
mina a criação, na Carreira da Seguridade Social e do 
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002, e para exercício no Ministério da Saúde, 3.490 
cargos efetivos das seguintes categorias funcionais:

1) Administrador: 50
2) Agente Administrativo: 125
3) Assistente Social: 45

4) Auxiliar de Enfennagem: 1.100
5) Auxiliar Operacional de Serviços Di-

versos: 65
6) Biólogo: 15
7) Enfermeiro: 750
8) Engenheiro: 10
9) Farmacêutico: 60
10) Fisioterapeuta: 85
11) Médico: 900
12) Nutricionista: 35
13) Odontólogo: 30
14) Psicólogo: 20
15) Técnico de Laboratório: 100
16) Técnico em Radiologia: 80
17) Terapeuta Ocupacional: 20

Além disso, o ato cria a originalmente denominada 
Gratificação de Incentivo à Atividade Intensiva de As-
sistência à Saúde (GIAAS), devida aos ocupantes dos 
cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, em exercício no Hospital 
Geral de Bonsucesso (HGB), no Instituto Nacional de 
Traumato-Ortopedia (INTO), no Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras (INCL) e no Hospital Geral 
do Servidor do Rio de Janeiro (HSE).

A GIAAS será paga aos servidores que a ela 
fazem jus, em função da superação das metas de 
assistência intensiva à saúde, observados o quantita-
tivo estabelecido em regulamento, o respectivo nível, 
a carga horária de trabalho semanal dos respectivos 
cargos, de vinte ou quarenta horas e os seguintes 
parâmetros:

I – até quarenta por cento, em decorrên-
cia dos resultados da avaliação de desempe-
nho e da contribuição individual para o cum-
primento das metas de assistência intensiva 
à saúde, prestada no âmbito de cada unidade 
hospitalar;

II – vinte por cento, no mínimo, em decor-
rência da avaliação do resultado institucional 
do conjunto das unidades hospitalares, com-
putado de forma individualizada para cada 
unidade; e

III – até quarenta por cento, em decorrên-
cia da avaliação da superação das metas de 
assistência intensiva à saúde, computadas em 
âmbito nacional, considerando-se a totalidade 
dos resultados das unidades hospitalares.

A Medida Provisória estabelece, também, os de-
mais critérios para a concessão da GIASS, cujos valo-
res máximos são de, para jornada de 20 horas sema-
nais, R$800,00, para o nível superior, R$475,00, para 
o nível intermediário, e R$275,00, para o nível auxiliar, 
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e, para jornada de 40 horas semanais, para os mes-
mos níveis, respectivamente, R$1.600,00, R$950,00 
e R$550,00.

Finalmente, determina o ato que a GIAAS inte-
grará os proventos de aposentadoria e as pensôes 
somente quando percebida pelo servidor no exercício 
do cargo há pelo menos sessenta meses e será calcu-
lada, para essa finalidade, pela média aritmética dos 
valores percebidos pelo servidor nos últimos sessen-
ta meses anteriores à aposentadoria ou à instituição 
da pensão.

A Medida Provisória é assim justificada na Ex-
posição de Motivos Interministerial nº 453, de 2004, 
firmada pelos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Saúde:

A criação dos cargos na Carreira [da Seguridade 
Social e do Trabalho] se insere no processo de regula-
rização dos vínculos precários atualmente encontrados 
nas unidades hospitalares do Ministério da Saúde, no 
âmbito do Hospital Geral de Bonsucesso – HGB, Hos-
pital dos Servidores – HSE, Instituto de Cardiologia de 
Laranjeiras INCL e Instituto Nacional de Traumato-Or-
topedia – INTO. Insere-se, igualmente, em processo 
de regularização do funcionamento das fundações de 
apoio, a instituição de gratificação específica, retribu-
ída como incentivo à atividade intensiva de assistên-
cia â saúde, em função da superação das metas de 
assistência intensiva à saúde prestada no âmbito dos 
hospitais retromencionados. Com o pagamento des-
ta gratificação, institui-se uma razoável e competitiva 
base de remuneração, privando as fundações de apoio, 
eventualmente vinculadas a estes hospitais, assim, de 
receberem transferências orçamentárias e comple-
mentarem, ilegalmente, a remuneração dos servidores 
destas unidades hospitalares. Dessa forma, cumpre o 
Executivo as determinações já ditadas pelos órgãos de 
controle e pelo Ministério Público Federal.

O projeto de lei de conversão explicitou que os 
cargos criados pela medida provisória deverão ser pro-
vidos mediante concurso público e modificou a com-
posição percentual da gratificação instituída pelo ato, 
que passa a denominar-se Gratificação de Incentivo 
à Prestação de Assistência Integral à Saúde – GIPAS. 
Em vez de considerar metas em âmbito nacional, a 
gratificação será paga no percentual de até 40% em 
decorrência da avaliação de desempenho individual e 
de até 60% quando da supemção das metas de assis-
tência intensiva à saúde por parte dos hospitais.

Determinou-se, também, que, para efeito de in-
corporação da Gipas aos proventos de aposentado-
ria, será levado em consideração o período em que o 
servidor recebeu outras gratificações de atividade ou 

produtividade em decorrência do exercício do respec-
tivo cargo efetivo.

Além disso, foi incluída no texto permissão para 
que hospitais federais em situação de calamidade 
pública contratem temporariamente profissionais de 
saúde que já ocupam cargo ou emprego público nos 
estados, Distrito Federal e municípios.

II – Análise

O pressuposto constitucional da relevância en-
contra-se atendido, tendo em vista que a medida pro-
visória trata, certamente, de matéria importante, qual 
seja, regularização da situação dos servidores da área 
de saúde.

Quanto à urgência, ela está presente consideran-
do a necessidade premente de promover os ajustes 
que são objeto da proposição, já determinados pelos 
órgãos de controle e pelo Ministério Público.

A Medida Provisória foi editada em conformidade 
com as normas previstas no art. 62 da Constituição Fe-
deral e no § 1º do art. 2º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002.

Vale ressaltar que a matéria situa-se no âmbito de 
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, nos termos 
do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal.

Verifica-se, ainda, que se trata de matéria não 
incluída dentre aquelas assinaladas como de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional – art. 49 – ou 
do Senado Federal – art. 52, tratando-se de matéria tipi-
camente enquadrada no art. 48 da nossa Carta Magna, 
que atribui ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, a disposição sobre as maté-
rias de competência da União, na forma de leis.

Adicionalmente, não dispõe o texto da MPV so-
bre matéria cuja deliberação ou tramitação esbarre 
nos limites materiais estabelecidos no art. 60, § 4º, 
da Carta Magna.

A proposição é também adequada, do ponto de 
vista econômico-financeiro, uma vez que, conforme 
assevera a respectiva Exposição de Motivos:

Respeitando o disposto nos art. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, ressal-
ta-se que nem o provimento gradual dos cargos aqui 
criados, nem o pagamento da Giass poderão acarre-
tar aumento global de custos. Para isso, à medida que 
ocorrerem, deverão ser compensados os custos, me-
diante a redução proporcional, no âmbito do Ministério 
da Saúde, nas despesas de custeio, nas despesas com 
transfrrências a entidades privadas sem fins lucrativos 
e nas despesas com contratos por tempo determinado 
executadas pelas unidades hospitalares, consignadas 
nos orçamentos da União.
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No tocante ao mérito, observa-se que a presen-
te medida provisória representa uma continuidade da 
política de pessoal do atual Governo, tanto no que se 
refere à substituição de pessoal temporário por ser-
vidores com vínculo efetivo no serviço público, como 
na concessão de gratificação de desempenho para 
determinadas categorias do funcionalismo.

Ambas as providências se impõem não apenas, 
atendendo as exigências dos órgãos de controle, para 
cumprir o nosso ordenamento jurídico, como para ga-
rantir o bom funcionamento das instituições federais 
na área de saúde, cuja importância não pode ser exa-
gerada para o bem estar da sociedade.

Quanto às alterações feitas pela a Câmara dos 
Deputados, elas, com certeza aperfeiçoaram a pro-
posição original, de um lado, espancando qualquer 
dúvida sobre a forma de provimento dos cargos aqui 
criados e, de outro, aprimorando os mecanismos de 
atribuição da gratificação de desempenho instituída e 
fazendo justiça com os servidores públicos que são 
dela objeto, especialmente aqueles que estão próxi-
mos da aposentadoria.

Finalmente, merece também acolhida a altera-
ção feita para permitir a contratação temporária, pe-
los hospitais federais em situações de calamidade, de 
servidores estaduais, distritais e municipais da área de 
saúde, uma vez que se trata de facilitar o fornecimento 
de serviços de saúde à população em casos de grave 
comprometimento da normalidade na prestação des-
se tipo de serviço, cuja manutenção e continuidade é 
imprescindível.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade da Medida Provisória nº 231, de 2004, 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de Con-
versão nº 6, de 2005, dela proveniente, na forma como 
aprovado na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. –  Efraim 
Morais, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator Revisor é, portanto, fa-
vorável. 

Os pareceres preliminares do Relator, Deputado 
Jorge Bittar, e do Relator revisor, Senador Efraim Mo-
rais, são pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e de adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do projeto de lei de conversão, da 

medida provisória e das emendas, em turno único. 
(Pausa.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Garibaldi.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu faria um apelo 
ao Relator, Sr. Presidente, para que ele apresentasse 
uma emenda de redação, porque há um erro no nome 
do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. O 
erro está no nome do hospital, que consta como Hos-
pital Geral dos Servidores do Rio de Janeiro, quando 
o certo é Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. 
É uma emenda de redação, e faço um apelo para o 
Relator acolhê-la.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Relator revisor para se 
manifestar sobre a intervenção do Senador Garibaldi 
Alves Filho.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Re-
lator revisor. Sem revisão do orador.) – Senador Ga-
ribaldi Alves Filho, V. Exª tem razão. Trata-se de uma 
correção. Vamos acatar a sugestão de V. Exª e faremos 
a devida correção de redação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão.

Em votação o projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental, ressalvada a emenda de 
redação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a emenda de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final ao Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2005, 
que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 512, DE 2005

COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 6, de 2005 (Medida Provisória 
nº 231, de 2004).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2005 (Medi-
da Provisória nº 231, de 2004), que cria, na Carreira 
da Seguridade Social e do Trabalho, para lotação no 
Ministério da Saúde, os cargos que menciona; institui 
a Gratificação de Incentivo à Prestação de Assistência 
Integral à Saúde – GIPAS; altera o § 1º do art. 6º da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; revoga o art. 
17 da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, e dá ou-
tras providências, retificando o nome do Hospital dos 
Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, constante 
do § 1º do art. 2º.

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio de 
2005.

ANEXO AO PARECER Nº 512, DE 2005

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 6, de 2005 (Medida Provisória 
nº 232, de 2004)

Cria, na Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, para lotação no Ministério da 
Saúde, os cargos que menciona; institui a 
Gratificação de Incentivo à Saúde – GIPAS; 
altera o § 1º do art. 6º da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993; revoga o art. 17 da 
Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, na Carreira da Seguridade 

Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 
3 de julho de 2002, 3.490 (três mil, quatrocentos e no-
venta) cargos efetivos, na forma do Anexo 1 desta lei, 
a serem providos mediante concurso público.

§ 1º Os cargos referidos no caput deste artigo 
integrarão o quadro de lotação do Ministério da Saúde 

para atendimento de necessidades das suas unidades 
hospitalares.

§ 2º Os cargos de que trata o caput deste artigo 
serão providos para cumprimento de jornada de tra-
balho de 40h (quarenta horas) semanais, ressalvado 
o disposto em legislação específica.

Art. 2º Fica criada a Gratificação de Incentivo à 
Prestação de Assistência Integral à Saúde – GIPAS, 
devida aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo 
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
em exerci cio nas unidades hospitalares do Ministério 
da Saúde referidas no § 1º deste artigo, observado o 
quantitativo máximo fixado em regulamento, enquanto 
permanecerem nessa condição.

§ 1º A Gipas será paga aos servidores que a ela 
fazem jus, em função da superação das metas de as-
sistência integral à saúde, prestada no âmbito do Hos-
pital Geral de Bonsucesso – HGB, Instituto Nacional 
de Traumato-Ortopédia – INTO, Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras – INCL e Hospital dos Ser-
vidores do Estado – HSE, de acordo com os valores 
máximos estabelecidos no Anexo II desta lei, obser-
vado o respectivo nível e a carga horária de trabalho 
semanal dos respectivos cargos, de 20 (vinte) ou 40 
(quarenta) horas.

§ 2º Até a edição do regulamento previsto no 
caput deste artigo, não poderá haver a redistribuição 
prevista no art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, para o Ministério da Saúde.

Art. 3º A Gipas será paga observando-se os se-
guintes parâmetros:

I – 40% (quarenta por cento), em de-
corrência dos resultados da avaliação de de-
sempenho e da contribuição individual para o 
cumprimento das metas de assistência integral 
à saúde, prestada no âmbito de cada unidade 
hospitalar;

II – 60% (sessenta por cento), em decor-
rência da avaliação do resultado institucional 
das unidades hospitalares de que trata o § 1º 
do art. 2º desta lei, computado de forma indi-
vidualizada para cada unidade, em função da 
superação das metas de assistência integral 
à saúde.

§ 1º Os critérios e procedimentos de avaliação 
de desempenho dos servidores e dos resultados ins-
titucionais de cada unidade hospitalar, bem como os 
critérios de fixação de metas de assistência integral à 
saúde, para efeito do disposto neste artigo, inclusive 
os parâmetros a serem considerados, serão estabe-
lecidos em regulamento específico.
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§ 2º Para fins de pagamento da Gipas, no mo-
mento da fixação das metas de que tratam os incisos 
I e II do caput deste artigo, serão definidos os valores 
mínimos de cada indicador, conforme as metas fixadas, 
em que a Gipas será igual a 0 (zero) e os valores a 
partir dos quais ela será igual a 100% (cem por cento), 
sendo os percentuais de gratificação, nesse intervalo, 
distribuídos proporcional e linearmente.

§ 3º A Gipas será apurada, em cada ano, men-
salmente, com base nos indicadores previstos, acu-
mulados de janeiro até o 2° (segundo) mês anterior 
àquele em que é devida a gratificação.

§ 4º Em relação aos meses de janeiro e feve-
reiro, a Gipas será apurada com base nos resultados 
acumulados de janeiro a dezembro do ano anterior, 
promovendo-se os ajustes devidos no mês de abril 
subseqüente.

Art. 4º A partir do 1º (primeiro) dia o mês em 
que forem fixadas as metas de assistência integral à 
saúde, e até que sejam processados os resultados 
da respectiva avaliação de desempenho, poderão ser 
antecipados até 50% (cinqüenta por cento) do valor 
máximo da Gipas, observando-se, nesse caso:

I – a existência de disponibilidade or-
çamentária e financeira para a realização da 
despesa;

II – a compensação da antecipação con-
cedida nos pagamentos das referidas gratifica-
ções dentro do mesmo exercício financeiro.

Parágrafo único. Na impossibilidade da 
compensação integral da antecipação con-
cedida na forma do inciso II do caput deste 
artigo, o saldo remanescente deverá ser com-
pensado nos valores devidos em cada mês, 
no exercício financeiro seguinte, até a quita-
ção do resíduo.

Art. 5º A Gipas não será paga caso o resultado 
total das metas atingidas seja inferior às metas fixadas 
em ato do Poder Executivo.

Art. 6º A Gipas não poderá ser paga cumulativa-
mente com quaisquer outras gratificações de desem-
penho de atividade ou de produtividade, independen-
temente da sua denominação ou base de cálculo.

§ 1º É assegurado ao servidor que perceba gra-
tificação de desempenho de atividade ou de produtivi-
dade em decorrência do exercício do respectivo cargo 
efetivo, qualquer que seja a sua denominação ou base 
de cálculo, optar pela continuidade do seu recebimen-
to, hipótese em que não fará jus à GIPAS.

§ 2º Até que seja processada sua 1ª (primeira) 
avaliação de desempenho, o servidor que passar a fazer 

jus à GIPAS perceberá, dentre as seguintes situações 
a que produzir efeitos financeiros mais benéficos:

I – em relação à parcela da GIPAS cal-
culada com base na avaliação individual, 1/3 
(um terço) do respectivo percentual máximo, 
sendo-lhe atribuído o mesmo valor devido aos 
demais servidores no que diz respeito às ou-
tras parcelas da referida gratificação;

II – o valor da gratificação de desempe-
nho de atividade ou de produtividade a que 
fazia jus em decorrência do seu cargo efetivo, 
recebido na data anterior àquela em que pas-
sou a fazer jus à GIPAS.

Art. 7º Até a edição do regulamento a que se refere 
o § 1º do art. 3º desta lei, os servidores em exercício 
nas unidades hospitalares referidas no § 1º do art. 2º 
desta lei continuarão a receber somente as gratifica-
ções de desempenho de atividade ou de produtividade 
a que já façam jus em decorrência do exercício dos 
respectivos cargos efetivos.

Art. 8º A GIPAS integrará os proventos de apo-
sentadoria e as pensões somente quando percebida 
pelo servidor no exercício do cargo há pelo menos 60 
(sessenta) meses e será calculada, para essa finalida-
de, pela média aritmética dos valores percebidos pelo 
servidor nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores à 
aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 1º O interstício exigido na parte inicial do caput 
deste artigo não se aplica aos casos de:

I – aposentadorias que ocorrerem por 
força do art. 40, § 1º, incisos I e II, da Consti-
tuição Federal;

II – afastamentos, no interesse da admi-
nistração, para missão ou estudo no exterior, 
ou para servir em organismo internacional.

§ 2º A média aritmética a que se refere a parte 
final do caput deste artigo será apurada com base 
no período:

I – ocorrido entre a instituição da grati-
ficação e o mês anterior à efetiva aposenta-
doria, na hipótese de que trata o inciso I do § 
1º deste artigo;

II – de 12 (doze) meses de percepção 
das gratificações, subseqüentes ao retorno 
do servidor, na hipótese do inciso II do § 1º 
deste artigo.

§ 3º A parcela incorporada aos proventos com 
base no disposto no caput deste artigo não poderá 
ser percebida cumulativamente com a parcela incor-
porada em decorrência do recebimento de gratificação 
de desempenho de atividade ou de produtividade, in-
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dependentemente de sua denominação ou base de 
cálculo, facultado o direito de opção pela incorporação 
aos proventos da parcela mais vantajosa.

§ 4º Será considerado, para efeito de contagem 
de tempo de percepção da GIPAS e da respectiva in-
tegração aos proventos de aposentadoria e pensões, 
todo o período de percepção de qualquer outra gra-
tificação de desempenho de atividade ou de produti-
vidade, decorrente do exercício do cargo efetivo, que 
tenha sido substituída pela GIPAS.

Art. 9º As despesas de pessoal e encargos sociais 
oriundas da execução desta lei correrão por conta da 
redução equivalente de outras despesas correntes, no 
âmbito do Ministério da Saúde.

Art. 10. O § 1º do art. 6º da Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º ............................... ...................
§ 1º Excetua-se do disposto no caput 

deste artigo, condicionada à formal compro-

vação da compatibilidade de horários, a con-
tratação de:

I – professor substituto nas instituições 
federais de ensino, desde que o contratado não 
ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de 
magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de abril de 1987;

II – profissionais de saúde em unidades 
hospitalares, quando administradas pelo Go-
verno Federal e para atender às necessidades 
decorrentes de calamidade pública, desde que 
o contratado não ocupe cargo efetivo ou empre-
go permanente em órgão ou entidade da admi-
nistração pública federal direta e indireta.

 .................. ..................................“ (NR)

Art. 11. Fica revogado o art. 17 da Lei nº 10.483, 
de 3 de julho de 2002.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236, DE 2005 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 236, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor 
de dois bilhões, oitocentos e noventa milhões 
de reais, para os fins que especifica.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando dei-
xou de ser apreciada em virtude da falta de acordo de 
lideranças para a deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória não foram apresentadas 
emendas perante a Comissão de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Foi proferido parecer no Plenário da Câmara dos 
Deputados, Relator: Deputado Pedro Novais (PMDB-
MA), preliminarmente pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária; quanto ao mérito, 
favorável à Medida Provisória.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 28 de fevereiro, 
tendo sido apreciada naquela Casa no dia 3 
de maio;

– a matéria entrou em regime de urgên-
cia, nos termos do § 6º do art. 62 da Consti-
tuição Federal, no dia 1º de abril, passando 
a sobrestar todas as demais deliberações le-
gislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi 
prorrogado por mais sessenta dias pelo Ato do 
Presidente do Congresso Nacional nº 12, de 
2005, e se esgotará no dia 14 de junho.

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 6 de 
maio.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Relator revisor, Se-
nador Garibaldi Alves Filho.

PARECER Nº 513, DE 2005

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com base no art. 
62 da Constituição Federal, o Presidente da Repúbli-
ca submete ao Congresso Nacional, por meio desta 
Mensagem, a Medida Provisória nº 236, de 27 de ja-
neiro de 2005, que “abre crédito extraordinário, em 
favor de transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, no valor de R$ 2.890.000.000,00, para os 
fins que especifica”.

O crédito permitirá a transferência de recursos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com 
o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.

A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de de-
zembro de 2003, no seu art. 3º, acrescentou o art. 91 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
– ADCT, determinando a edição de lei complementar 
para estabelecer, Sr. Presidente, o montante, os cri-
térios, prazos e condições para entrega de recursos 
da União aos Estados e seus respectivos Municípios 
e ao Distrito Federal, a qual poderá considerar as ex-
portações de produtos primários e semi-elaborados, 
a relação entre as exportações e as importações, os 
créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo 
permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento 
do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, 
X, a, da Constituição.

De acordo com a exposição de motivos, não 
consta da Lei Orçamentária de 2005 a dotação orça-
mentária. Mas o problema foi resolvido, Sr. Presidente, 
pela abertura de crédito extraordinário, amparada nas 
disposições do art. 62, combinado com o art. 167, § 
3º, da Constituição Federal.

O mérito na medida provisória sob análise encon-
tra-se perfeitamente agasalhado. Diante do exposto, por 
considerar que a Medida Provisória nº 236, de 2005, 
atende aos pressupostos de relevância e urgência, 
por estar formulada em termos que não ilidem dis-
posições constitucionais, manifesto a sua aprovação 
diante dos evidentes méritos. O nosso voto é, portan-
to, pela constitucionalidade, relevância e urgência da 
medida provisória, e pela adequação orçamentária e 
financeira do crédito extraordinário. O parecer é favo-
rável, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER Nº  , DE 2005

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 236, de 27 de janeiro de 2005, que abre 
crédito extraordinário, em favor de Trans-
ferências a Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, no valor de R$2.890.000.000,00, 
para os fins que especifica.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho

I. Relatório

I.1. Da Medida Provisória

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por meio da Mensagem nº 47/2005, a Medida 
Provisória nº 236, de 27 de janeiro de 2005, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados. Distrito Federal e Municípios, no valor de 
R$2.890.000.000,00, para os fins que especifica”.

O crédito permitirá a transferência de recursos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com 
o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, conforme a redação dada pela 
Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002, 
visando à compensação da perda na arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS por parte dos Entes Federados.

A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezem-
bro de 2003, no seu art. 3º, acrescentou o art. 91 no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, 
determinando a edição de lei complementar para es-
tabelecer o montante, critérios, prazos e condições 
para a entrega de recursos da União aos Estados e 
seus respectivos Municípios e ao Distrito Federal, a 
qual poderá considerar as exportações de produtos 
primários e semi-elaborados, a relação entre as expor-
tações e as importações, os créditos decorrentes de 
aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva 
manutenção e aproveitamento do crédito do imposto 
a que se refere ao art. 155, § 2º, X, a, da Constituição. 
Considerando que a referida lei complementar ainda 
não foi editada, o § 3º do art. 91 dispõe que permane-
cerá vigente o sistema de entrega de recursos previs-
to no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 
1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 
115, de 2002.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 
00017/2005/MP, não consta da Lei Orçamentária de 
2005 a dotação orçamentária para a transferência 
de recursos em atendimento à Lei Complementar nº 

87, de 1996, de acordo com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 115, de 2002. Ainda de acordo com 

a Exposição de Motivos, foram alocados recursos 
para a referida finalidade em um fundo denominado 
de “Fundo de Compensação de Exportações”, inexis-
tente até o momento, o que inviabiliza sua execução 
orçamentária.

A abertura do crédito extraordinário está ampa-
rada nas disposições do art. 62, combinado com o art. 
167, § 3º, da Constituição Federal, e será viabilizada 
por meio da anulação de dotação da ação Transferên-
cia a Estados, Distrito Federal e Municípios para Com-
pensação das Exportações – Fundo de Compensação 
de Exportações.

I.2. Da Constitucionalidade

Não identifiquei óbices constitucionais que se pos-
sam opor às providências dadas pela MP nº 236/2005. 
Isso porque suas medidas se afiguram de acordo com 
as normas constitucionais vigentes, particularmente 
com as previstas nos arts. 165 a 169, que tratam dos 
orçamentos públicos. De outra parte, são detectáveis 
os pressupostos de relevância e urgência.

I.3. Da Adequação Financeira e Orçamentária

A MP nº 236/2005 demonstra-se adequada tanto 
do ponto de vista financeiro quanto do orçamentário.

I.4. Do Encaminhamento da MP nº 236/2005

Quanto à forma de encaminhamento da MP nº 
236/2005 ao Congresso Nacional, cumpre assinalar 
que está atendido o disposto no § 1º do art. 2º da Re-
solução nº 01, de 2002-CN, segundo o qual o texto de 
medida provisória há de ser encaminhado a este Poder, 
fazendo-se acompanhar da respectiva mensagem e do 
documento em que se exponha a motivação do ato.

I.5 – Do Mérito

O mérito na medida provisória sob análise encon-
tra-se manifesto nas ações por ela albergadas.

II. Voto

Diante do exposto, e por considerar que a Medida 
Provisória nº 236, de 2005, atende aos pressupostos 
de relevância e urgência; encontra-se formulada em 
termos que não ilidem disposições constitucionais; 
manifesta evidentes méritos, o nosso voto é: i) pela 
constitucionalidade, relevância e urgência da medida 
provisória; ii) pela adequação orçamentária e financeira 
do crédito extraordinário.

Plenário, 17 de maio de 2005. – Garibaldi Alves 
Filho, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do nobre Relator é, portanto, favo-
rável.

Os pareceres preliminares do Relator, Deputado 
Pedro Novaes, e do Relator-revisor, Senador Garibaldi 
Alves Filho, são pelo atendimento dos pressupostos le-
gais e constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária da medida provisó-
ria, nos termos do art. 8º, da Resolução nº 1, de 2002.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e a adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da medida provisória, em turno úni-

co. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados.
Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 236, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor 
de Transferências a estados, Distrito Federal 
e municípios, no valor da R$2.990.000.000,00 
para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

de Transferências a estados, Distrito Federal e muni-
cípios, no valor de R$2.990.000.000,00 (dois bilhões, 
oitocentos e noventa milhões de reais), para atender 
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédi-
to de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de anulação de 
dotação orçamentária, no valor de R$2.990.000.000,00 
(dois bilhões, oitocentos e noventa milhões de reais), 
conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra e vigor na data da sua pu-
blicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A pauta está desobstruída. Proponho aos Srs. 
Líderes partidários a votação de dois requerimentos 
de urgência.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2005 
(REQUERIMENTO Nº 23 DE 2005 – CRE)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 336, II, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, urgência para a 
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 138, 
de 2005, que “aprova o texto da Convenção das Na-
ções Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assem-
bléia-Geral da Organização das Nações Unidas, em 
outubro de 2003”.

Sala das sessões, 17 de maio de 2005. – Ro-
berto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados.

Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 138, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, II, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº138, de 2005 (nº 
1.525/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção, adotada pela As-
sembléia-Geral das Nações Unidas em outu-
bro de 2003.

Parecer favorável, sob o nº 454, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Relator: Senador Roberto Saturnino.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 138, DE 2005 

(Nº 1.525/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção das Na-
ções Unidas contra a Corrupção, adotada 
pela Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas em outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela As-
sembléia Geral da Organização das Nações Unidas 
– ONU, em outubro de 2003, e assinada pelo Brasil, 
em 9 de dezembro de 2003, em Mérida, no México, 
na Conferência de Alto Nível, realizada sob os auspí-
cios do Escritório das Nações Unidas contra Drogas 
e Crimes e do Governo do México.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a 
referida Convenção, assim como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) O texto da Convenção encontra-se publicado no DSF, de 31-
3-2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 529, DE 2005 
(REQUERIMENTO Nº 22, DE 2005 – CRE)

Requeiro nos termos do Art. 336, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, urgência na tramitação do 
Projeto de Decreto Legislativo (SF) nº 135, de 2005, 
que “aprova o texto do acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Eslovaca sobre isenção parcial de vistos, celebrado em 
Brastislava, em 12 de novembro de 2003”.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. –  Serys 
Slhessanrenko, – PT/MT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 135, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, II, 
do Regimento Interno do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 135, de 2005 (nº 
1.251/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Eslovaca sobre isenção parcial 
de vistos, celebrado em Bratislava, em 12 de 
novembro de 2003.

Parecer favorável sob o nº 451, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional. Relator: Senador Eduardo Aze-
redo.

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 135, DE 2005 

(Nº 1.251/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Eslovaca sobre 
Isenção Parcial de Vistos, celebrado em 
Bratislava, em 12 de novembro de 2003.

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

Governo da República Eslovaca sobre Isenção Parcial 
de Vistos, celebrado em Bratislava, em 12 de novem-
bro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
artigo 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 texto do Acordo encontra-se publicado no DSF, de 24-3-2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, 

requeiro licença para tratamento de saúde, conforme 
laudo médico anexo, no período de 19 a 27 de maio 
de 2005.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Edu-
ardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2005

Senhor Presidente,
Para os fins previstos no artigo 56, inciso II, da Cons-

tituição Federal, requeiro licença, para tratar de interesses 
particulares, (artigo 43, inciso II, do Regimento Interno), 
no período de 28 de maio a 18 de setembro de 2005.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Edu-
ardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2005

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exº para visitar a 

República da Coréia, em missão oficial, requeiro, nos 
termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 
40, § lº, inciso I, do Regimento Interno, a necessária 

autorização para o desempenho da referida missão 
no período de 23-5-2005 a 28-5-2005.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 21-5-2005 a 29-5-2005.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Valdir 
Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo acordo para deliberação dos de-
mais itens, consulto a Casa se algum Senador deseja 
dar seqüência aos nossos trabalhos.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens sobrestados:

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, II, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2004 (nº 2.710/92, 
na Casa de origem), de iniciativa popular, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS e o seu Conselho Gestor.

(Pendente de pareceres das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assun-
tos Econômicos e de Assuntos Sociais.)

4 
PROPOSTA DE EMENDA À 

 CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003 
(nº 306/2000, na Câmara dos Deputados), 
que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Consti-
tuição Federal, instituindo o Plano Nacional 
de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária 
a Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

7  
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos destina-
dos à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À 

 CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 514, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/11, de 2005, 
(nº 1/05, na origem), de indicação do Minis-
tro Antonio de Pádua Ribeiro para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Cidadania, em vo-
tação secreta realizada em 17 de maio de 2005, apre-
ciando o relatório apresentado Relator, sobre o Ofício nº 
S/11, de 2005, opina da indicação do Ministro Antonio 
de Pádua para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
por 21 votos favoráveis, 00 contrários e 2 abstenções.

Sala das Comissões, – Demóstenes Torres, Re-
lator – Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Ministro ANTONIO DE PÁDUA 
RIBEIRO para integrar o Conselho Nacional de Jus-
tiça, nos termos do inciso II do art. 103-B, da Consti-
tuição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Mi-
nistro Antônio de Pádua Ribeiro é natural de Pará de 
Minas, Estado de Minas Gerais, onde nasceu em 22 
de outubro de 1940. Formou-se em Direito pela Uni-
versidade de Brasília (UnB). Especialista em Direito 
Processual Civil (Universidade de Brasília, 1968-1970), 
Direito e Processo Especializado do Trabalho (Univer-
sidade de Brasília, 1967) e Análise de Jurisprudência 
do Trabalho (Universidade de Brasília).

Exerceu a advocacia na Capital da República 
entre 1967 e 1979, tendo se afastado durante certos 
períodos em virtude de incompatibilidades decorrentes 
do exercício de cargos públicos.

Integrou os quadros da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Distrito Federal, do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e da As-
sociação dos Procuradores da República, da qual foi 
membro-fundador. É também membro-fundador do 
Instituto de Direito Processual Civil, Seção do Distrito 
Federal. Foi Ministro do Tribunal Federal de Recursos 
desde 23 de junho de 1980, e assumiu o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça por força do 
art. 27, § 2º, I, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição de 1988, no mesmo dia 
em que foi instalada a referida Corte, em 7 de abril 
de 1989.

No Superior Tribunal de Justiça, entre outras fun-
ções, integrou a Comissão que elaborou o regimento 
interno da Corte. Foi membro suplente do Conselho 
da Justiça Federal (1989-1989) e membro efetivo des-
se mesmo Conselho (1989-1991), membro efetivo da 
Comissão de Documentação (1991) e da Comissão de 

Jurisprudência (1992), membro da Comissão encarre-
gada de apresentar estudos e sugestões á revisão de 
que trata o art. 3º do ADCT da Constituição de 1988. 
É membro nato de seu Conselho de Administração e 
da Corte Especial.

Presidiu a Comissão de Reforma do Judiciário 
(1993) e a Comissão Temporária responsável pelo 
acompanhamento da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 29, de 2000 (Reforma do Judiciário).

No magistério universitário, é Professor Titular de 
Direito Processual Civil e de Teoria Geral do Processo 
nos cursos de graduação e pós-graduação da Facul-
dade de Direito da Associação de Ensino Unificado do 
Distrito Federal e de outras faculdades.

Autor de diversos trabalhos jurídicos (entre pa-
receres, votos e estudos doutrinários), individuais e 
coletivos, destacando-se: Reflexões Jurídicas. Brasília: 
Ed. Brasília Jurídica, 2000. Antecedentes Históricos 
do Superior Tribunal de Justiça. Brasília: Secretaria do 
Conselho da Justiça Federal, 1989 (co-autor). Mandado 
de Segurança e Mandado de Injunção. São Paulo: 
Saraiva, 1990 (co-autor). Recursos no Superior Tri-
bunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991 (co-au-
tor). O Poder Judiciário e a Constituição. São Paulo: 
Saraiva, 1994 (co-autor). Estudos em Homenagem 
ao Ministro Adhemar Ferreira Maciel. São Paulo: 
Saraiva, 2001 (co-autor). Estudos em Homenagem 
a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Editora América 
Jurídica, 2002 (co-autor). Direito Processual Inova-
ções e Perspectivas. Estudos em Homenagem ao 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (co-autor).

Foi distinguido com vários títulos, condecorações 
e medalhas.

Realizou diversas viagens ao exterior, represen-
tando o Superior Tribunal de Justiça: 8º Congresso 
das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tra-
tamento do Delinqüente, 1999; 5ª Conferência da As-
sociação de Organismos Eleitorais da América do Sul 
– Protocolo de Quito, 1995; Fórum Global de Juízes, 
Estados Unidos, 2004. Por designação do Sr. Presi-
dente da República, participou do Congresso Brasil-
Portugal Ano 2000. Visitou a Polônia (1998), a Rússia 
(1998), a França (1999) e o Reino Unido (1999), em 
missões oficiais.

II – Análise

Ministro Antonio de Pádua Ribeiro preenche to-
dos os requisitos legais exigidos para exercer o hon-
roso cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso II do art. 103-B da Constituição Federal.
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No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me observar que o Senhor 
Ministro apresentou as declarações ali exigidas. Sobre 
essas destaco que Sua Excelência informou que o seu 
irmão, o Doutor Mário César Ribeiro, é Desembarga-
dor-Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
oriundo da Carreira de Juiz Federal.

A propósito, entendo que esse parentesco não 
deve ser entendido como impedimento à sua aprovação, 
eis que tal impedimento não consta da Emenda nº 45, 
que instituiu o Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, a informação é importante para que 
esta Casa aprecie a matéria e decida conscientemente 
sobre a indicação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Ministro Antonio de Pádua Ribeiro para que ele in-
tegre o Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. –  De-
móstenes Torres,  Relator.

PARECER Nº 515, DE 2005

Da Comissão de Constituição Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/12, de 
2005 (nº 164/05, na origem), de indicação 
do Desembargador Federal Jirair Aram Me-
gueriam para compor o Conselho Nacional 
de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 
2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 
Relator, sobre o Ofício nº S/12, de 2005, opina pela 
aprovação da indicação do Desembargador Federal 
Jirair Aram Megueriam para compor o Conselho Na-
cional de Justiça, por 21 votos favoráveis, 0 contrários 
e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é instado a se manifestar sobre 
a indicação do Doutor JIRAIR ARAM MEGUERIAM, 
desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, 
nos termos do inciso VI do art. 103-B, da Constituição 
Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os 
nomes dos indicados para a composição do referido 
conselho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o De-
sembargador Federal Jirair Aram megueriam nasceu 
em 13 de março de 1946, no Cairo, República Árabe 
do Egito. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade do Brasil, Rio de 
Janeiro.

Participou como conferencista do Ciclo de Confe-
rências em Direito Administrativo realizado no Estado 
de Mato Grosso, em 1996. Foi diretor e organizador 
do Encontro de Juízes Federais da Primeira Região, 
realizado em Minas Gerais, em 2003; e presidiu uma 
Mesa de trabalhos durante o Congresso Brasileiro de 
Administração da Justiça, em 2004.

Em suas atividades profissionais, destacam-se 
a de advogado militante nos foros do Rio de Janeiro, 
Distrito Federal e Goiás; a de Juiz Federal desde 19 
de outubro de 1979, nas seções judiciárias do Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 
e nos Tribunais Regionais Eleitorais de Mato Grosso 
do Sul e Amazonas. Tomou posse como Desembar-
gador Federal da 1ª Região em 1994. Desde então, 
desempenhou diversas atividades na instituição, entre 
as quais merecem menção: integrante da Corte Espe-
cial daquele tribunal e Presidente da 2ª Turma; Dire-
tor da Revista do TRF da 1ª Região, de 2002 a 2003; 
Presidente da Comissão Examinadora do X Concurso 
de Provas e Títulos para provimento do cargo de Juiz 
Federal Substituto da 1ª Região, em 2004.

Desempenhou funções de magistério em cursos 
preparatórios para concursos e em várias instituições 
de ensino superior: Professor visitante da Universida-
de Federal do Mato Grosso do Sul, de 1982 a 1983); 
Professor Substituto da Universidade Federal de Uber-
lândia, na disciplina de direito financeiro; Professor de 

direito constitucional na Faculdade de Direito do Uni-
ceub, em Brasília, de 1998 a 2003.

Publicou as seguintes obras: Assembléia Nacio-
nal Constituinte. Canoas: Editora Vendramin; O Papel 
do Magistrado na Sociedade Moderna, publicação 
que faz parte da “Mostra Permanente da Memória Do-
cumental da Justiça Federal”, da Biblioteca do Conse-
lho da Justiça Federal.

Foi agraciado com as seguintes condecorações 
e títulos: Alta Distinção da Ordem do Mérito Judiciário 
Militar; Medalha de Mérito Eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal, Classe Jurista; Cidadão 
Honorário da cidade de Uberlândia, Minas Gerais.

II – Análise

O Desembargador Federal Jirair Aram Megue-
riam preenche todos os requisitos legais exigidos para 
exercer o honroso cargo de conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso VI do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolução 
nº 7, de 2005, cumpre-me salientar que o candidato apre-
sentou as declarações ali previstas. Sobre elas destaco 
que Sua Excelência informou que sua filha, Milany Santos 
Megueriam, exerceu a função/cargo de chefe da seção 
de Serviços e Produtos de Informação da Secretaria de 
Pesquisa e Informação do Centro de Estudos Jurídicos 
(CEJ) do Conselho da Justiça Federal e pediu exonera-
ção em 2 de maio do corrente ano, constando cópia não 
assinada, da respectiva dispensa nos autos.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Desembargador Federal Jirair Aram Megueriam para 
que ele integre o Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – De-
móstenes Torres, Relator.

PARECER Nº 516, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/13, de 2005 
(nº 165/05, na origem), de indicação da Juíza 
Federal Germana De Oliveira Moraes para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em de 17 maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo senador relator, 
sobre o Ofício nº S/13, de 2005, opina pela aprovação 
da indicação da Juíza Federal Germana de Oliveira Mo-
raes para compor o Conselho Nacional de Justiça, por 
21 votos favoráveis, 0 contrários e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente, – Demóstenes 
Torres, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é instado a se manifestar so-
bre a indicação da doutora GERMANA DE OLIVEIRA 
MORAES, Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária 
de Fortalez/Ceará, para integrar o Conselho Nacional 
de Justiça, nos termos do inciso VII do art. 103-B, da 
Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 07, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
da indicada, que passo a resumir.

Indicada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Juíza 
Germana de Oliveira Moraes nasceu em Fortaleza-CE, 
em 18 de maio de 1962. Graduou-se em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará, mesma instituição 
na qual obteve o título de mestre em direito. Ostenta, 
ademais, o títu]o de Doutora em Ciências Jurídico-po-
líticas, pela Universidade de Lisboa.

Seu itinerário profissional no serviço público, an-
tes da titularidade no cargo de Juíza Titular da 3ª Vara 
Federal do Ceará, inclui os seguintes cargos: Juíza do 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e Procuradora da 
Fazenda Nacional.

É professora da Universidade Federal do Ceará, 
instituição na qual exerceu, ainda, o cargo de Coorde-
nadora do Curso dc Mestrado em Direito. É membro da 
Fundação Paulo Bonavides, do Conselho Editorial da 
revista Nomos e da revista Interesse Público. Integrou, 
por duas vezes, a banca examinadora para seleção de 
Mestrado da Universidade Federal do Ceará.

Autora na área jurídica, merecem realce, recente-
mente, os seguintes artigos publicados cm periódicos 
especializados: A Humanização da Função de Julgar, 
Controle Jurisdicional da Administração Pública, O 
Juiz Constitucional no Brasil e Autonomia dos Juízes 
Perante os Tribunais.

Participou, como conferencista, de mais de meia 
centena de congressos, simpósios e cursos, merecendo 
ser mencionado, mais recentemente, o I Encontro da 
Justiça Cearense (2004); o Congresso Iberoamerica-

no de Direito Tributário (2004); o Ciclo de Exposições 
e Debates de Direito Constitucional e Administrativo 
(2004); “Seminário Internacional: a tutela judicial no 
sistema multinível” (2004); o IV Congresso Brasileiro 
de Administração da Justiça (2004); o XIII Fórum de 
Debates sobre Direito Público (2003).

II – Análise

A juíza Germana de Oliveira Moraes preenche 
todos os requisitos legais exigidos para exercer o hon-
roso cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso VII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que a candida-
ta apresentou as declarações exigidas no art. 5º da 
Resolução.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
da doutora Germana de Oliveira Moraes para que ela 
integre o Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. _ De-
móstenes Torres, Relator.

PARECER Nº 517, DE 2005 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/15, de 2005 
(s/nº, na origem), de indicação do Senhor 
Joaquim Falcão para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 
2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 
Relator, sobre o Ofício nº S/15, de 2005, opina pela 
aprovação da indicação do Senhor Joaquim Falcão 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, por 21 
votos favoráveis, – contrários e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.

RELATÓRIO

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 15, 
de 2005, dos Líderes Partidários, que co-

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL498     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15069 

municam a indicação do Doutor Joaquim 
Falcão para compor o Conselho Nacional 
de Justiça, pelo Senado Federal.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é instado a se manifestar sobre 
a indicação do doutor Joaquim Falcão, para integrar 
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do inciso 
XIII do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelos Líderes Partidários do Senado Fe-
deral, o advogado Joaquim Falcão nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1943.

É graduado em Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (1966) e Mestre 
em Direito pela Harvard Law School (1968), Mestre 
em Educação pela Universidade de Genebra (1977), 
Doutor em Educação pela Universidade de Genebra 
(1981) e Pesquisador Visitante pela Harvard Law 
School (1999).

É diretor e professor da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Integra 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal. É consultor em Educação e Cultura, colabora-
dor de diversos jornais, como a Folha de S.Paulo, 
o Correio Braziliense e o Jornal do Comércio. 
Membro do Conselho Fditorial de Revistas Espe-
cializadas (Cidadania e Justiça; Direito, Estado e 
Sociedade; Plurima; Revista Inteligência; Revista 
Continente).

Joaquim Falcão é autor de diversas obras no 
campo do Direito e da política, dentre as quais se 
destacam A Favor da Democracia (Editora Mas-
sangana/Bagaço, Pernambuco, 2004); Democra-
cia, Direito e Terceiro Setor, (Editora FGV, Rio de 
Janeiro, 2004); Mudança Social e Reforma Legal: 
Estudos para uma nova legislação do Terceiro 
Setor (organizado por Carlos Cuenca, Ed. Conselho 

da Comunidade Solidária, Brasília, 1999); Nordeste: 
Eleições, (organizador, Ed. Massangana, Fundação 
Joaquim Nabuco, Recife, 1985); Conflito de Direito 
de Propriedade: Invasões Urbanas (Organizador, 
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1984); Advogados: En-
sino Jurídico e Mercado de Trabalho, (Ed. Massan-
gana, Fundação Joaquim Nabuco, 1984); Pesquisa 
Científica e Direito (Organizador, Ed. Massangana, 
Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1983) e Socio-
logia e Direito, (Organizador com Cláudio Souto. 
Ed. Pioneira, São Paulo, 1980).

No âmbito da Cultura, publicou, na condição de 
organizador junto com Arnaldo Niskier, Mauro Salles 
e Antonio Carlos Almeida Braga, a obra Dr. Roberto: 
100 anos no esporte, na educação, na cultura, no 
jornalismo, publicada pela Ed. Consultor, Rio de Ja-
neiro, 2005, além de O Imperador das idéias – Gil-
berto Freyre em Questão, organizado junto com 
Rosa Maria Barbosa de Araújo, Ed. Topbooks, Rio de 
Janeiro, 2001.

Publicou ainda diversos artigos e ensaios no âm-
bito do Direito, da política e da cultura.

É advogado militante no Estado do Rio de Ja-
neiro.

II – Análise 

O doutor Joaquim Falcão preenche todos os re-
quisitos legais exigidos para exercer o honroso cargo 
de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso XIII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Reso-
lução nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o in-
dicado apresentou as declarações exigidas no art. 
5º da Resolução, inclusive quanto a parentescos, 
processos criminais e renúncia a integrar lista de 
candidatos à magistratura, no período especifica-
do. Declarou ainda não ser cônjuge, companheiro 
ou parente, em linha reta ou colateral, até terceiro 
grau inclusive, de membro ou servidor do Senado 
Federal, ou seja, do órgão do Poder Legislativo 
que o indicou.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do doutor Joaquim Falcão para que ele integre o Con-
selho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005.
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PARECER Nº 518, DE 2005 

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº 8/16, de 
2005, (nº 87/05, na origem), de indicação do 
Senhor Oscar Otavio Coimbra Argollo para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em de maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Re-
lator, sobre o Ofício nº S/16, de 2005, opina pela apro-
vação da indicação do Senhor Oscar Otávio Coimbra 
Argollo para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
por votos favoráveis, contrários e abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. –  An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do doutor Oscar Otavio Coimbra 
Argollo, inscrito na OAB/RJ sob o nº 29.924, para in-
tegrar o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do 
inciso XII do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
o advogado Oscar Argollo é graduado em Direito pela 
Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Gama 
Filho (1977) e possui curso de extensão em Economia 
pelo Danville Junior College, Danville, Illinois, USA. 
(1972). Foi Professor assistente da disciplina de Intro-
dução à Ciência do Direito da Universidade Gama Filho, 
de 1977 a 1981 e de Deontologia Jurídica da Escola 
Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, de 1992 a 
1999. Participou, como membro e pa2iestrante de di-

versos seminârios, cursos, conferências e congressos 
sobre Direito, Política e Administração.

O indicado é autor de trabalhos jurídicos publica-
dos em periódicos e livros técnicos e membro efetivo 
do Instituto dos Advogados Brasileiros.

Advogado militante no Rio de Janeiro desde 1977 
foi membro dos escritórios de advocacia Dr. José Gui-
lherme Ferreira de Souza, de 1974 a 1976, como es-
tagiário); Dr. Clóvis Ferro Costa (1976/1979); Grupo 
Atlântica-Boavista Seguros (1979/1982); Castro, Barros 
e Sobral (1982/1995) e Bonchil, Castro, Goodrich, Cla-
ro, Arosemena & Associates (Londres, 1984). Desde 
1996, é advogado autônomo.

Foi Curador (1979), Delegado (1981-1985), Con-
selheiro (1985-1987), Diretor Segundo Secretário (1991-
1993), Presidente (1992), Corregedor (1995-2000) e 
Conselheiro Federal (2001-2003) da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro.

Foi Presidente e Membro efetivo da Comissão 
de Defesa dos Credores Públicos – Precatórios, do 
Conselho Federal da OAB (2001-2005), Membro do 
Conselho Editorial da OAB Editora (2004-2005), Mem-
bro Consultor da Comissão Nacional de Defesa e Va-
lorização da Advocacia do Conselho Federal da OAB 
(2004-2005) e Membro Auditor do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (2004-2005).

II – Análise

O doutor Oscar Otavio Coimbra Argollo preen-
che todos os requisitos legais exigidos para exercer o 
honroso cargo de Conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso XII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolução 
nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o Doutor Oscar 
Otávio Coimbra Argollo apresentou as declarações 
exigidas no art. 5º da Resolução, inclusive quanto a 
parentescos, processos criminais e renúncia a inte-
grar lista de candidatos a magistratura, no período 
especificado.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do doutor Oscar Otavio Coimbra Argollo para que ele 
integre o Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005.
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PARECER Nº 519, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/17, de 
2005 (nº 87/05, na origem), de indicação do 
Senhor Paulo Luiz Neto Lôbo para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 17 de maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Re-
lator, sobre o Ofício nº S/17, de 2005, opina pela apro-
vação da indicação do Senhor Paulo Luiz Neto Lôbo 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, por 21 
votos favoráveis, 0 contrário e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. –  An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Senhor Paulo Luiz Neto Lôbo, 
inscrito na OAB/Seção Alagoas sob o nº 960, para in-
tegrar o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do 
inciso XII do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
o advogado Paulo Luiz Neto Lôbo nasceu em Pene-
do, Alagoas, em 30 de julho de 1949, é bacharel em 
Direito pela Universidade Federal de Alagoas, Mestre 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e Doutor em Direito pela UFPE. Possui o títu-
lo de especialista em Teoria Geral do Direito Privado 
pela Universidade de Brasília (UnB).

Entre suas atividades profissionais, culturais e 
científicas, cumpre mencionar: advogado desde 1973; 
professor de Direito Civil dos cursos de graduação 

e pós-graduação da Universidade Federal de Alago-
as; professor colaborador dos cursos de doutorado 
e mestrado em Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco; procurador de Estado (aposentado) do 
Estado de Alagoas; diretor do Centro de Ciências So-
ciais Aplicadas da Universidade Federal de Alagoas 
(1984-1998 e 1995-1999); procurador-geral do Estado 
de Alagoas (23-8-1999 a 7-2-2002); conselheiro fede-
ral da Ordem dos Advogados do Brasil (1987-1998), 
conselheiro seccional da OAB-Alagoas (1979-1987); 
presidente da Comissão de Ensino Jurídico do Con-
selho Federal da OAB (1991/1998).

É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros 
e do Instituto dos Advogados de Alagoas, da Interna-
tional Society of Family Law e de diversas outras enti-
dades profissionais. Orientou atividades de pesquisa e 
teses, de trabalhos de iniciação científica e cursos de 
pós-graduação stricto sensu. Participou, na condição 
de palestrante, de diversos congressos, seminários e 
conferências e é autor de obras, individuais e em co-
autoria (entre livros e artigos), das quais cumpre des-
tacar: Da locação de Prédios Urbanos (Maceió, Ed. 
Do Autor, 1974); Do Contrato no Estado Social (Ma-
ceió, Edufal), 1983); Comentários ao Novo Estatuto 
da Advocacia e da OAB (Brasília, Brasília Jurídica, 
1994); Responsabilidade por Vício do Produto ou 
do Serviço (Brasília, Brasília Jurídica, 1996); Código 
Civil Comentado. Direito de Família. Relações de 
parentesco. Direito Patrimonial, vol. XVI (São Pau-
lo: Atlas, 2003).

II – Análise

O doutor Paulo Luiz Neto Lôbo preenche todos os 
requisitos legais exigidos para exercer o honroso cargo 
de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso XII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o indicado 
apresentou as declarações exigidas no art. 5º da Re-
solução, inclusive quanto a parentescos, processos 
criminais e renúncia a integrar lista de candidatos a 
magistratura, no período especificado.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do doutor Paulo Luiz Neto Lôbo para que ele integre o 
Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. 
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PARECER Nº 520, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/20, de 
2005 (nº 157/05, na origem), de indicação 
do Ministro Vantuil Abdala para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 

2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 

Relator, sobre o Ofício nº S/20, de 2005, opina pela 

aprovação da indicação do Ministro Vantuil Abdala para 

compor o Conselho Nacional de Justiça, por votos 21 

votos favoráveis, 0 contrário e 2 abstenções.

Sala das Comissões, – . Antonio Carlos Maga-

lhães, Presidente – Demóstenes Torres, Relator. 
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RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Ministro Vantuil Abdala, Presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho, para integrar 
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do inciso 
III do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Mi-
nistro Vantuil Abdala nasceu em Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, em 13 de março de 1943. Graduou-se 
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais, mesma instituição na qual 
obteve o título de Doutor em Direito.

Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: Cor-
regedor-Geral da Justiça do Trabalho, Presidente da 
Comissão de Jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região; Juiz do Trabalho em São Paulo, São Bernar-
do do Campo e Mauá, Assessor Jurídico Chefe da 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, 
Assessor Jurídico do Departamento de Industrializa-
ção de Minas Gerais.

No magistério foi professor da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo e da Faculdade de Direito 
de Sete Lagoas. É membro do Instituto de Direito do 
Trabalho do Mercosul, do Instituto de Direito do Traba-
lho de São Paulo, do Instituto de Direito do Trabalho 
de Minas Gerais, da Academia Nacional de Direito do 
Trabalho e da Academia Paulista dos Magistrados. É 
autor de mais de uma centena de artigos jurídicos. Foi 
agraciado com diversas condecorações.

Participou, como conferencista, de cerca de ses-
senta Congressos, Simpósios e Cursos, dentre os quais 
do 44º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, 
em 2004; o II Congresso Internacional de Direito do 
Trabalho – A reforma trabalhista: 60 anos da CLT – De 
Vargas a Lula, em 2003; o VI Simpósio de Relações 
de Trabalho, em 2003; a 91ª Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho – Organização Internacional 

do Trabalho, em 2003; o Fórum Mineiro de Relações de 
Trabalho em 2003; o Fórum de Debates sobre o insti-
tuto das comissões de conciliação prévia, em 2003; o 
IX Ciclo de Estudos de Direito do Trabalho, em 2003; 
e o Fórum Internacional sobre flexibilização no direito 
do trabalho, em 2003.

II – Análise

O Ministro Vantuil Abdala, como Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho – e não só por isso 
– preenche todos os requisitos legais exigidos para 
exercer o honroso cargo de Conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso III do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me salientar que o Senhor 
Ministro Vantuil Abdala apresentou as declarações 
exigidas no art. 5º da Resolução nº 7/2005.

Registro que quanto ao inciso III do art. 5º, Sua 
Excelência assinou declaração no sentido de que não 
é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 
colateral, até terceiro grau inclusive, de membro ou 
servidor do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, do 
Tribunal que o indicou.

Por outro lado, ainda quanto ao inciso II do art. 
5º, declarou que o seu filho, Leonardo Teixeira Abdala, 
ocupa a Função Comissionada – FC de Assessor no 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.

A propósito, devo salientar que entendo que o 
parentesco não deve ser entendido como impedimento 
à sua aprovação eis que tal impedimento não consta 
da Emenda nº 45, que instituiu o Conselho Nacional 
de Justiça.

Entretanto, julgo importante a informação para 
que esta Casa aprecie a matéria e decida conscien-
temente sobre a indicação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Ministro Vantuil Abdala para que ele integre o Con-
selho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – De-
móstenes Torres, Relator. 

PARECER Nº 521, DE 2005

Da Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/21, de 2005, 
de indicação do Desembargador Federal do 
Trabalho Douglas Alencar Rodrigues para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 
2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 
Relator, sobre o Ofício nº S/21, de 2005, opina pela 
aprovação da indicação do Desembargador Federal 
do Trabalho DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES para 

compor o Conselho Nacional de Justiça, por 21 votos 

favoráveis, 00 contrários e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-

tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 

Torres, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região, DOUGLAS DE ALENCAR 
RODRIGUES, para integrar o Conselho Nacional de 
Justiça, nos termos do inciso VIII do art. 103-B, da 
Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-

ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Juiz 
Douglas Alencar Rodrigues nasceu em Goiânia, em 26 
de março de 1965. Graduou-se em Direito pela Univer-
sidade de Brasília, mesma faculdade na qual concluiu 
a pós-graduação em Direito Constitucional.
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Seu itinerário profissional no serviço público, an-
tes da titularidade no cargo de Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região, inclui o exercício, entre 
outras, das seguintes funções: Juiz Titular da 2ª Vara 
do Trabalho de Taguatinga, Distrito Federal, e das 4ª, 
6ª e 17ª Varas do Trabalho de Brasília.

Foi Diretor-Adjunto da Escola Nacional da Ma-
gistratura e participou de diversas Bancas Examina-
doras de concursos para o cargo de juiz substituto do 
trabalho.

Participou, como conferencista, de vários semi-
nários, congressos, simpósios e cursos, podendo-se 
mencionar, em periodo mais recente: Fórum Inter-
nacional sobre flexibilização de direito do trabalho 
(2003); Seminário – Novo Código Civil: jurisdição civil 
e trabalhista (2002); Seminário Mercosul de Combate 
ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adoles-
cente (2002); XVII Congresso Brasileiro de Magistra-
dos (2001); I Congresso Brasil-Itália de Direito do Tra-
balho (2001); I Ciclo de Altos Estudos A globalização 
e o Poder Judiciário (2000); Congresso Internacional: 
perspectivas das relações de trabalho no Brasil e no 
Mundo (2000).

Foi agraciado com as comendas da Ordem do 
Mérito Judiciário, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho.

II – Análise

O Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Re-
gião Douglas de Alencar Rodrigues preenche todos os 
requisitos legais exigidos para exercer o honroso cargo 
de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso VIII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 07, de 2005, cumpre-me anotar que o Doutor 
Douglas Alencar Rodrigues apresentou as declarações 
previstas no art. 5º da Resolução.

A propósito, registro que quanto ao inciso II do 
art. 5º, Sua Excelência assinou declaração no sentido 
de que não é cônjuge, companheiro ou parente, em 
linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, de 
membro ou servidor do Tribunal Superior do Trabalho, 
ou seja, do Tribunal que o indicou.

Informa, entretanto, que quanto ao inciso II do art. 
5º, que sua irmã Dayse A. Rodrigues é Analista Judiciário, 
ocupando cargo de provimento efetivo do Poder Judiciário 
e que sua cunhada Maria Isabel Gallotti é Desembarga-
dora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Entendo que esses parentescos não devem ser 
entendidos como impedimento à sua aprovação, eis 
que tal impedimento não consta da Emenda nº 45, que 
instituiu o Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, a informação é importante para que 
esta Casa aprecie a matéria e decida conscientemente 
sobre a indicação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Juiz Douglas de Alencar Rodrigues para que ele 
inegre o Conselho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – De-
móstenes Torres, Relator.

PARECER Nº 522, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/22, de 2005 
(nº 157/05, na origem), de indicação do Juiz 
do Trabalho Paulo Luiz Schmidt para com-
por o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de  
2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 
Relator, sobre o Ofício nº S/22, de 2005, opina pela 
aprovação da indicação do Juiz Paulo Luiz Schmidt 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, por 21 
votos favoráveis, 0 contrários e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.

I – Relatório

Relator: Senador Demóstenes Torres

O Senado Federal é instado a se manifestar 
sobre a indicação do Juiz do Trabalho PAULO LUIZ 
SCHMIDT, para integrar o Conselho Nacional de Jus-
tiça, nos termos do inciso IX do art. 103-B, da Cons-
tituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Juiz 
Paulo Luiz Schmidt  nasceu em Santa Cruz do Sul, no 
Rio Grande do Sul, em 1º de novembro de 1956. É ba-
charel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos e Juiz do Trabalho, atualmente titular da Vara do 
Trabalho de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. É pre-
sidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 
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4ª Região e secretário-geral da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho.

Foi assessor jurídico e coordenador do coletivo 
jurídico do Sindicato dos Professores do Rio Grande 
do Sul, de janeiro de 1990 a maio de 1994. Assessorou 
o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande 
do Sul, em 1993.

Foi dirigente do Sindicato dos Professores do Rio 
Grande do Sul, de 1986 a 1992, nos cargos de Segun-
do Vice-Presidente e Diretor de Finanças.

É autor de diversos artigos jurídicos publicados 
em revistas especializadas e jornais. Proferiu, como 
convidado, dezenas de palestras em oficinas, congres-
sos científicos e seminários.

II – Análise

O Juiz do Trabalho Paulo Luiz Schmidt preen-
che todos os requisitos legais exigidos para exercer o 

honroso cargo de Conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso IX do art. 103-B, da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o candida-
to apresentou as declarações previstas no art. 5º da 
Resolução, a respeito de parentesco e também sobre 
processos criminais e administrativos, assim como re-
nuncia à promoção por merecimento.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Juiz Paulo Luiz Schmidt para que ele integre o Con-
selho Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005.
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PARECER Nº 523, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/23, de 
2005 (nº 19/05, na origem), de indicação do 
Ministro Nelson Jobim para compor o Con-
selho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 

2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 

Relator, sobre o Ofício nº S/23, de 2005, opina pela 

aprovação da indicação do Ministro Nelson Jobim para 

compor o Conselho Nacional de Justiça, por 23 votos 

favoráveis, 00 contrários e 00 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Ministro NELSON AZEVEDO 
JOBIM, Presidente do Supremo Tribunal Federal, para 
integrar o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do 
inciso 1 do art. 103-8, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-IR), conforme a Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado 
Federal competência privativa para aprovar a escolha 
dos membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os 
nomes dos indicados para a composição do referido 
conselho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Supremo TribunaL Federal, o Mi-
nistro Nelson de Azevedo Jobim nasceu em Santa 
Maria-RS, em 12 de abril de 1946, Graduou-se em 
Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Exerceu diversos cargos políticos e jurídicos de 
relevo, dentre os quais: Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (2001/2003); ministro de Estado da Justiça 
(1995/1997); deputado federal pelo PMDB/RS por duas 
legislaturas; líder do PMDB na Assembléia Nacional 
Constituinte (1988); Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara dos Deputados (1989) e 
Relator da Revisão Constitucional (1993/1994).

Voltado também para a área de ensino e pesqui-
sa acadêmicos, o Ministro Jobim exerceu o magistério. 
Nessa condição, foi professor adjunto da Universida-
de Federal de Santa Maria e professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Brasília, cargo de que 
se encontra hoje licenciado. Além disso, é membro do 
Instituto de Direito do Trabalho do Mercosul, do Con-
selho Consultivo Internacional do Fórum das Américas 
e da Academia Internacional de Direito e Economia. É 
autor de trinta e oito artigos jurídicos e dois livros. Foi 
agraciado com diversas condecorações.

Ainda no plano acadêmico, integrante de bancas 
examinadoras de dissertação de mestrado, na Facul-
dade de Direito da Universidade de Brasília.

Como advogado, ocupou o cargo de Vice-Presi-
dente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Estado do Rio Grande do Sul, na 
gestão de 1984 a 1986.

Participou, também, de atividades de intercâmbio 
na área jurídica, como conferencista, só nos últimos 
cinco anos, de mais de uma centena de congressos, 
simpósios e cursos, mencionando-se mais recentemen-
te: “Conferência ‘Desafios da Justiça e da Educação 
Superior na Realidade Brasileira”’ (2005), “1º Congres-
so Brasileiro de Estudos Tributários do IBET” (2004); 
“Conferência: Eleições, partidos políticos e governabi-
lidade” (2004); “XIII Encontro de Direito Constitucional” 
(2004); “II Curso Regional da Escola Judiciária Eleito-
ral” (2003); “Seminário – O Novo Código Civil: reflexos 
para a sociedade brasileira” (2003).

Autor de inúmeras obras no campo do Direito, 
Nelson Jobim assinou artigos e ensaios jurídicos em 
diversos periódicos especializados. É co-autor, com 
Walter Costa Porto, da obra Legislação Eleitoral no 
Brasil. Do século XVI a nossos dias, em três volumes, 
editada pelo Senado Federal, em 1996.

II – Análise

O Ministro Nelson Jobim, como Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e não só por isso – preen-
che todos os requisitos legais exigidos para exercer o 
honroso cargo de conselheiro do Conselho Nacional.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso I do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolução 
nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o Senhor Ministro 
Nelson Jobim apresentou as declarações previstas no 
art. 50 da resolução, com exceção das contidas nos 
incisos V e VI, que não se aplicam aos membros do 
Supremo Tribunal Federal.

A propósito, devo registrar que, quanto ao inciso II 
do art. 50, Sua Excelência assinou documento declaran-
do apenas que não é cônjuge, companheiro ou parente, 
em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, de 
membro ou servidor do Supremo Tribunal Federal. Não 
constam informações quanto aos demais órgãos do Po-
der Judiciário. Há, portanto, ligeiro desvio da norma pre-
vista que exige que a declaração se refira a “...membro 
ou servidor do Poder ou instituição responsável por sua 
indicaçâo....”. Não vislumbro, todavia, que a pequeno lap-
so seja impeditivo à aprovação do candidato.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do Ministro Nelson Azevedo Jobim para que ele integre 
o Conselho Nacional de Justiça, mediante o compro-
misso dele de que a falha apontada seja atempada-
mente ratificada.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – De-
móstenes Torres, Relator. 
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PARECER Nº 524, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/24, de 
2005 (nº 16,05, na origem), de indicação do 
Desembargador Marcus Antonio de Souza 
Faver para compor o Conselho Nacional 
de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 17 de maio de 

2005, apreciando o relatório apresentado pelo Senador 
Relator, sobre o Ofício nº S/24, de 2005, opina pela 
aprovação da indicação do Desembargador Marcus 
Antonio de Souza Faver para compor o Conselho Na-
cional de Justiça, por 21 votos favoráveis, 0 contrário 
e 2 abstenções.

Sala das Comissões. – Senador Antonio Car-
los Magalhães, Presidente – Senador Demóstenes 
Torres, Relator.
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RELATÓRIO

RELATOR: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório 

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Desembargador MARCUS AN-
TONIO DE SOUZA FAVER, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de janeiro, para integrar o Conselho 
Nacional de Justiça, nos termos do inciso IV do art. 
103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Supremo Tribunal Federal, o De-
sembargador Marcus Antonio de Souza Faver, do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nasceu 
em Cantagalo-RJ, em 5 de março de 1940. Graduou-
se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade de Direito do Brasil, em 1963, e tornou-
se Mestre em Direito em 1981, pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro.

Após a conclusão do Curso de Direito, exerceu 
a advocacia entre 1962 e 1969. Nas atividades aca-
dêmicas, exerceu o Magistério, em nível secundário, 
como professor de Português, de História, de Educação 
Moral e Cívica e de Direito Usual. Em nível superior, foi 
professor de Estágio Profissional em processo Civil e 
Processo Penal e professor Titular de Processo Civil 
na Universidade Católica de Petrópolis, coordenador 
do Curso de Pós-Graduação da Universidade Católica 
de Petrópolis e professor da Escola de Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro.

Na carreira de Magistratura, foi nomeado Juiz 
de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
em 1969. Em 1983, foi promovido a Juiz do Tribunal 
de Alçada Cível, e, desde 1993, é Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na 

Justiça Eleitoral, exerceu o cargo de Juiz Eleitoral a 
partir de 1969.

Recebeu, entre outras, as seguintes condecora-
ções: Cidadão Honorário de Cordeiro, em 1975; Cida-
dão Honorário de Duque de Caxias, em 1976; Cidadão 
Honorário de Miracema, em 1978; Cidadão Benemé-
rito de Miracema, em 1987; e Cidadão Honorário de 
Petrópolis, em 1990.

II – Análise

O Desembargador Marcus Antonio de Souza 
Fave preenche todos os requisitos legais exigidos para 
exercer o honroso cargo de Conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso IV do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o indicado 
apresentou as declarações exigidas no art. 50 da re-
solução, inclusive quanto a parentescos e processos 
criminais.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do 
nome do Desembargador Marcus Antonio de Sou-
za Faver para que ele integre o Conselho Nacional 
de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005.

PARECER Nº 525, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/25, de 2005/ 
de indicação do Juiz Estadual Cláudio Luiz 
Bueno de Godoy para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 17 de maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Rela-
tor, sobre o Ofício nº S/25, de 2005, opina pela aprova-
ção da indicação do Juiz Estadual Cláudio Luiz Bueno 
de Godoy para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
por votos favoráveis, contrários e abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – Sen. 
Demóstenes Torres, Relator – Sen. Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente.
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RELATÓRIO 

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Juiz Cláudio Luiz Bueno De Go-
doy, da Justiça Estadual de São Paulo, para integrar 
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do inciso 
V do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emen-
da Constitucional n º 45, de 2004, atribui ao Senado 
Federal competência privativa para aprovar a escolha 
dos membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução n º 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Supremo Tribunal Federal, o Juiz 
Cláudio Luz Bueno de Godoy nasceu em São Paulo, 
capital, em l1 de julho de 1964. Graduou-se bacharel 
em direito pela Faculdade de Direito da Universida-
de de São Paulo, em 1987. Concluiu os créditos de 
mestrado na mesma instituição e obteve o grau de 
Mestre em Direito Civil, em 2000, e Doutor cm Direito 
Civil, em 2003, pela Pontificia Universidade Católica 
de São Paulo.

Ingressou na magistratura em 1988, tendo passa-
do por Osasco, Juquiá, Penápolis e São Paulo. E auxi-
liar da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
membro efetivo do 1 º Colégio Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis da Capital e Secretário dos Eventos 
Extraordinários da Escola Paulista da Magistratura.

Exerce, também, as atividades de professor de 
direito civil da Faculdade de Direito da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (FAAP) e outras escolas de 
Direito, além das atividades de docência e monitoria 
na Escola Paulista da Magistratura.

É autor dos livros A Liberdade de Imprensa e 
os Direitos da Personalidade (2001) e A Função 
Social do Contrato (2004) e co-autor dos livros Cor-
regedorias do Poder Judiciário (2002) e O Direito 
à Privacidade (2005). Escreveu, ainda, vários artigos 
publicados em revistas especializadas e jornais.

II – Análise

O Juiz Cláudio Luiz Bueno de Godoy, da Justiça 
Estadual de São Paulo preenche todos os requisitos 
legais exigidos para exercer o honroso cargo de Con-
selheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso V do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção n º 7, de 2005, cumpre-me anotar que o indica-
do apresentou as declarações previstas no art. 50 da 
resolução,

A propósito. registro que quanto ao inciso II do 
art. 50, Sua Excelência assinou declaração no sentido 
de que não é cônjuge, companheiro ou parente, em 
linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, de 
membro ou servidor do Supremo Tribunal Federal, vale 
dizer, do Tribunal que o indicou.

Todavia, informa que é filho do Desembargador 
Carlos Aloysio Canellas de Godoy, do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo.

Entendo que esse parentesco não deve ser visto 
como impedimento a sua aprovação, eis que tal impe-
dimento não consta da Emenda n º 45, que instituiu o 
Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, a informação é importante para que 
esta Casa aprecie a matéria e decida conscientemente 
sobre a indicação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovaçào do nome 
do Juiz Cláudio Luiz Bueno de Godoy, da Justiça Es-
tadual de São Paulo, para que ele integre o Conselho 
Nacional de Justiça.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – De-
móstenes Torres, Relator. 

PARECER Nº 526, DE 2005 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/26, de 2005 
(nº 534/05, na origem), de indicação do Se-
nhor Eduardo Kurtz Lorenzoni para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 17 de maio de 2005, 
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apreciando o relatório apresentado pelo Senador Rela-
tor, sobre o Ofício nº S/26, de 2005, opina pela aprova-
ção da indicação do Senhor Eduardo Kurtz Lorenzoni 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, por 21 
votos favoráveis, 0 contrário e 2 abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. –  An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente –  Demóstenes 
Torres, Relator.

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 26, de 
2005, do Procurador-Geral da República, 
que encaminha ao Senado Federal a indi-
cação do Doutor Eduardo Kurtz Lorenzo-
ni para integrar o Conselho Nacional de 
Justiça, em atenção ao disposto no inciso 
X do art. 103-B, da Constituição Federal 
e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 
45, de 2004.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório 

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação do Doutor EDUARDO KURTZ LO-
RENZONI, Procurador Regional da República, para 
integrar o Conselho Nacional de Justiça, nos termos 
do inciso I do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pelo Procurador-Geral da República, o 
Procurador Eduardo Kurtz Lorenzoni nasceu em 9 de 
fevereiro de 1958. Formou-se em Direito pela Facul-
dade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em 1982.

Procurador da República, de 15 de dezembro 
de 1989 a 3 de junho de 1996, lotado na Procurado-
ria da República do Rio Grande do Sul, atuou junto à 
Justiça Federal e foi Procurador-Chefe substituto da 
Procuradoria da República daquele Estado, de 26 de 
novembro de 1993 a 22 de fevereiro de 1996. É Pro-
curador Regional da República, desde 4 de junho de 
1996, lotado na Procuradoria Regional da República 
da 4ª Região com atuação perante o Tribunal Regional 
Federal, em turmas criminais e cíveis.

É Coordenador do Núcleo de Assuntos Crimi-
nais da Procuradoria Regional da República da 4ª 
Região.

Ainda no Rio Grande do Sul, foi delegado da As-
sociação Nacional dos Procuradores da República, de 
maio de 2003 a maio de 2005, e é representante da 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Pú-
blico Federal no Estado do Rio Grande do Sul, desde 
março de 2003 até a presente data.

Participou da International Association of Pro-
secutors.

II – Análise 

O doutor Eduardo Kurtz Lorenzoni preenche to-
dos os requisitos legais exigidos para exercer o hon-
roso cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso X do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me observar que o indica-
do apresentou as declarações previstas no art. 5º da 
Resolução, relativas a processos criminais ou adminis-
trativos, parentesco e renúncia a promoções.

Registro que quanto ao inciso II do art. 5º, Sua 
Excelência assinou declaração no sentido de que não 
é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 
colateral, até terceiro grau inclusive, de membro ou 
servidor do Ministro Público da União, ou seja, da ins-
tituição do Ministério Público que o indicou.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do doutor Eduardo Kurtz Lorenzoni para que ele inte-
gre o Conselho Nacional de Justiça. 

Sala da Comissão, 17 de maio de 2005.
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PARECER Nº 527, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre o Ofício nº S/27, de 2005 
(nº 534/05, na origem),  de indicação da Se-
nhora Ruth Lies Scholt de Carvalho para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 17 de maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Re-
lator, sobre o Ofício nº S/27, de 2005, opina pela apro-
vação da indicação da Senhora Ruth Lies Scholt de 
Carvalho para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
por 22 votos favoráveis, 0 contrário e 1 abstenção.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. –  An-
tonio Carlos Magalhães, Presidente – Demóstenes 
Torres, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação da doutora RUTH LIES SCHOLT 
DE CARVALHO, Procuradora de Justiça, para integrar 
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do inciso 
XI do art. 103-B da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
da indicada, que passo a resumir.

Indicada pela Procuradoria-Geral da República, 
a Procuradora Ruth Lies Scholt de Carvalho, nascida 
no dia 2 de março de 1948, em Ouro Preto, Minas 
Gerais, bacharelou-se pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, em 
1971, e em Letras, pela Faculdade de Filosofia de Belo 
Horizonte, em 1971.

Exerceu o magistério e a advocacia em Belo 
Horizonte e em diversas comarcas do Estado de Mi-
nas Gerais, de 1971 a 1983. Ingressou na Carreira 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 
1983. Foi Promotora de Justiça no interior do Estado 
e em Belo Horizonte até 1993, quando foi promovida 
a Procuradora.

Foi Corregedora-Geral do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, no biênio 1996-1998; Mem-
bro do Conselho Superior do Ministério Público nos 
exercícios de 1994, 1997, 1998 e 1999; Membro da 
Câmara de Procuradores de Justiça no biênio 1997-
1998; Diretora Administrativa da Associação Mineira 
do Ministério Público, no biênio 2003-2005; Coorde-
nadora do Manual Prático do Promotor de Justiça, 
aprovado pelo Ato nº 1, de 1997, da Corregedoria-Ge-
ral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 
adotado pelo Ministério Público de Minas Gerais e de 
outros estados da Federação.

Foi palestrante em eventos e, especialmente, em 
cursos de preparação para o exercício das atribuições 
de Promotor de Justiça, ministrados pelo Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério 
Público de Minas Gerais. Participou de congressos 
estaduais, nacionais e internacionais, de seminários, 
eventos, painéis e palestras sobre temas afetos às 
atribuições do Ministério Público. Recebeu diversas 
homenagens e condecorações.

II – Análise

A doutora Ruth Lies Scholt de Carvalho preen-
che todos os requisitos legais exigidos para exercer o 
honroso cargo de Conselheira do Conselho Nacional 
de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso XII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente à Resolução 
nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que a candidata apre-
sentou as declarações previstas no art. 5º da Resolu-
ção, com exceção das contidas nos incisos III e IV.

Todavia, não vejo óbice para manifestar-me pela 
aprovação da indicada, desde que indispensáveis de-
clarações.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
da doutora Ruth Lies Scholt de Carvalho para que 
ela integre o Conselho Nacional de Justiça, isto após 
atendido o disposto nos incisos III e IV do art. 5º da 
Resolução nº 7, de 2005.

Sala da Comissão, em 17 de maio de 2005. 

DECLARAÇÃO

Ruth Lies Scholt Carvalho, brasileira, casada, 
Procuradora de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
declara, para o fim de compor o Conselho Nacional de 
Justiça como membro do Ministério Público Estadual, 
sob as penas da lei, que não sou sujeito passivo de 
cumprimento de sanções criminais ou administrativo-
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disciplinares, nem constam instaurados contra minha 
pessoa quaisquer procedimentos dessa natureza.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2005. – Ruth Lies 
Scholt Carvalho.

DECLARAÇÃO

Ruth Lies Scholt Carvalho, brasileira, casada, 
Procuradora de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
declara, para o fim de compor o Conselho Nacional de 

Justiça como membro do Ministério Público Estadual, 

sob as penas da lei, que não sou membro do Congresso 

Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, companheiro 

ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau inclusive, de membro desses Poderes.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2005. – Ruth Lies 

Scholt Carvalho.
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PARECER Nº 528, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício nº S/28, de 2005, 
(nº 582/05, na origem), de indicação do Se-
nhor Alexandre de Moraes para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 17 de maio de 2005, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Rela-
tor, sobre o Ofício nº 8/28, de 2005, opina pela aprova-
ção da indicação do Senhor Alexandre de Moraes para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, por 19 votos 
favoráveis, três contrários e uma abstenções.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2005. – Sen. 
Demóstenes Torres, Relator, Sen. Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente.

I – Relatório

O Senado Federal é chamado a se manifestar so-
bre a indicação do Doutor Alexandre de Moraes, para 
integrar o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do 
inciso XIII do art. 103-B, da Constituição Federal.

A Carta Magna (art. 103-B), conforme a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, atribui ao Senado Fede-
ral competência privativa para aprovar a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a Resolução nº 7, de 2005, desta 
Casa, confere à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania competência para sabatinar e apreciar os no-
mes dos indicados para a composição do referido Con-
selho e, após, submeter sua decisão ao Plenário.

Consta dos presentes autos o curriculum vitae 
do indicado, que passo a resumir.

Indicado pela Câmara dos Deputados, o advo-
gado Alexandre de Morais é Doutor em Direito do Es-
tado e Livre-Docente em Direito Constitucional pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
onde se graduou em 1990. Atualmente, exerce o car-
go de Secretário da Justiça e da Defesa da Cidada-
nia do Estado de São Paulo. E também Presidente da 
Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM), 
Presidente dos Conselhos Curadores da Fundação 
PROCON e da Fundação ITESP – Instituto de Terras 
de São Paulo.

Professor associado da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, da Universidade Presbi-
teríana Mackenzie e dos Cursos de Especialização 

das Escolas Superiores dos Ministérios Públicos dos 
Estados de São Paulo, da Bahia e de Sergipe, e da 
Escola Paulista da Magistratura.

Recebeu o Colar de Mérito do Judiciário conce-
dido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro 
colocado no Concurso de Ingresso à Carreira do Mi-
nistério Público de São Paulo, foi Promotor de Justiça 
de 1991 a 2002, tendo exercido várias funções, entre 
elas a de Promotor de Justiça da Cidadania, de mem-
bro do Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública 
e do Consumidor e de Assessor do Procurador Geral 
de Justiça (biênio 2000-2002).

Participou de diversas comissões de estudos 
legislativos e alterações constitucionais da Confede-
ração Nacional do Ministério Público, da Procurado-
ria- Geral de Justiça de São Paulo e da Associação 
Paulista do Ministério Público, da qual foi Primeiro 
Secretário, eleito pela classe (biênio 1994-1996). E 
membro do Conselho Editorial da Editora Atlas, do 
Instituto Pimenta Bueno – Associação Brasileira dos 
Constitucionalistas (FADUSP), do Instituto Brasileiro 
de Direito Constitucional e da Academia Brasileira de 
Direito Constitucional.

Condecorado com a Medalha Brigadeiro Tobias, a 
mais alta homenagem concedida pela Polícia Militar de 
São Paulo. E autor, dentre outras, das obras seguintes, 
todas publicas pela Editora Atlas: Direito Constitucio-
nal; Constituição do Brasil Interpretada e Legislação; 
Constitucional; Direito Constitucional Administrativo; 
Direitos Humanos Fundamentais; Reforma Adminis-
trativa; Constituição da República Federativa do Brasil 
– Manual de legislação (organizador).

II – Análise

O doutor Alexandre de Morais preenche satis-
fatoriamente todos os requisitos legais exigidos para 
exercer o honroso cargo de Conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça.

Foi respeitada a determinação estampada no in-
ciso XIII do art. 103-B da Constituição Federal.

No que diz respeito especificamente á Resolu-
ção nº 7, de 2005, cumpre-me anotar que o indicado 
apresentou todas as declarações exigidas.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do nome 
do doutor Alexandre de Moraes para que ele integre o 
Conselho Nacional de Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Bor-
nhausen.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra pela ordem a V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não tive 
oportunidade de apartear o Senador Fernando Be-
zerra, quando S. Exª usava a tribuna, pois eu estava 
com a imprensa. Mas gostaria de manifestar a minha 
solidariedade a S. Exª e de renovar a minha crença 
na sua dignidade, na sua honorabilidade pessoal. Co-
nheço bem S. Exª, pois participamos juntos de lutas 
políticas, e desejo manifestar o meu apreço, a minha 
solidariedade e a minha crença na sua seriedade na 
vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esta Presidência, em nome da Mesa, também 
fez questão de dar o seu testemunho com relação à 
honradez, à probidade, ao passado e ao presente de 
honrado homem público do Senador Fernando Be-
zerra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de, muito brevemente, após o 
Senador Jorge Bornhausen, fazer uso da palavra, já 
que V. Exª abriu a oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Inscreverei V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Da 
mesma forma, calou muito bem no seio do PSDB a 
atitude do Senador Fernando Bezerra, que agiu exa-
tamente como deve agir quem não deve. Quem não 
deve não teme. Portanto, que se avance no sentido 
da investigação. 

Sr. Presidente, comunico ainda à Casa que o Cen-
tro Brasileiro de Defesa da Cidadania e o Movimento 
Brasil Sem Armas convidam para um ato público pró-
aprovação do referendo popular pelo desarmamento 
amanhã, quarta-feira, dia 18, às 17 horas, na rampa 
do Congresso Nacional, em frente ao Salão Negro. V. 
Exª será presença de honra, juntamente com o Presi-
dente da Câmara, Deputado Severino Cavalcanti. Na 
ocasião serão acesas velas, formando um painel das 
38 mil mortes anuais por armas de fogo. 

Portanto, creio ser um dever de cada Senador, 
e de todos nós em conjunto, comparecer a esse ato 
público tão significativo para a cultura da paz na so-
ciedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos a comunicação de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra. Serei rápido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se houver a aquiescência do Senador Jorge 
Bornhausen...

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Não 
vejo problema.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
simplesmente passou despercebido, mas hoje fizemos 
uma votação fundamental, principalmente para o meu 
Estado, o Rio de Janeiro. Refiro-me à criação de cargos 
e da Gratificação de Incentivo à Atividade Intensiva de 
Assistência à Saúde, o que beneficiará profissionais do 
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia, do Instituto 
Nacional de Cardiologia Laranjeiras, do Hospital dos 
Servidores do Estado do Rio de Janeiro e do Hospital 
Geral de Bonsucesso.

Eu não poderia estar aqui e deixar de felicitar o 
Governo Federal por essa iniciativa que beneficiará a 
saúde do meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador Jorge Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Bor-

nhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem tive 
a oportunidade, como Presidente do Partido da Frente 
Liberal, de dizer que aguardaria a decisão dos Líderes 
do meu Partido, mas que havia somente um caminho 
para preservar a dignidade do Congresso Nacional: 
estabelecer e criar uma CPI Mista, para que não hou-
vesse prejulgamentos e para que todos tivessem um 
amplo direito de defesa, mas que a transparência pu-
desse fazer com que o Congresso continuasse a ser 
respeitado, já que não há democracia sem a existência 
de um Parlamento forte.

Hoje ouvi atentamente a palavra dos Líderes, 
não somente do meu Partido, mas da Oposição, da 
Minoria, e vejo que o Plenário desta Casa já ultrapas-
sou em muito o número de assinaturas necessárias 
para a instalação, por parte do Senado, dessa Comis-
são Mista.

Concedo um aparte ao Senador José Jorge, infor-
mando que não mais abordarei esse assunto já tratado 
pelos Líderes, mas de um outro assunto de interesse 
maior do meu Estado.
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O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Jorge 
Bornhausen, gostaria apenas de comunicar à Casa e 
ao País que estamos recolhendo as assinaturas para 
a instauração da CPI no Senado. Já temos 38 assina-
turas e ainda faltam, pelo menos, seis ou sete Sena-
dores da Oposição, que ainda não assinaram porque 
não estão presentes na Casa. Então, teremos uma 
grande quantidade de assinaturas, o que certamente 
fará com que a CPI seja bem mais forte e estruturada 
do que estávamos pensando. Muito obrigado.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – 
Agradeço a informação de V. Exª e também manifesto 
a posição do meu Partido, de que com equilíbrio, racio-
nalidade, espírito público e em defesa do Congresso 
nos comportemos na realização dos trabalhos dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Eu gostaria de dar seqüência às preocupações 
iniciais que apresentei ontem em relação às oito novas 
áreas voltadas à conservação de araucárias, perfazen-
do 540 mil hectares nos Estados de Santa Catarina 
e Paraná. De acordo com a proposta, a área engloba 
dois parques nacionais, duas reservas biológicas, dois 
refúgios da vida silvestre, uma estação ecológica, uma 
área de proteção ambiental. São fruto de um traba-
lho referente às Portarias nºs 507 e 508 do Ministério 
de Meio Ambiente e que, segundo a explicação do 
Ministério, foi feito por 40 técnicos que percorreram 
40.000 km2. 

Ressalto que me trazem reais preocupações 
ações dessa natureza que não envolvam os principais 
interessados que são aqueles que vivem e produzem 
nessas mesmas áreas: os agricultores. Vejo no docu-
mento uma explanação clara. Sempre que possível, 
residências, fazendas e criações foram deixadas fora 
do limite das áreas de conservação. 

Digo que me preocupo porque o “sempre que pos-
sível” vem atrás das araucárias que queremos preser-
var e da fauna, deixando em terceiro lugar o agricultor 
de Santa Catarina e do Paraná. Usaram uma pesquisa 
feita pelo Ibope perante a sociedade, que logicamente 
diz ser importante salvar araucária, e consideraram 
isso uma ação justa. Mas essa pesquisa não atingiu o 
interior, não atingiu o produtor rural e, por isso mesmo, 
é eivada de total improcedência.

Os proprietários rurais foram, portanto, esque-
cidos. O Senador Alvaro Dias ontem expôs isso com 
muita propriedade, quando mostrou a grave apreensão 
por parte dos agricultores paranaenses.

Agora pergunto: o que acontecerá em Santa Ca-
tarina se essa medida não for devidamente adequa-
da, examinada, debatida com os proprietários rurais? 
Teremos a criação da Estação Ecológica Mata Preta, 
com 9.066 hectares, no Município de Abelardo Luz; do 

Parque Nacional das Araucárias, de 16.824 hectares, 
em Ponte Serrada e Passos Maia; e de uma área de 
proteção ambiental com 419.218 hectares, que vão 
abranger os Municípios de Abelardo Luz, Água Doce, 
Ponte Serrada, Passos Maia, São Domingos, Ipuaçu, 
Faxinal dos Guedes, Vargeão, Várzea Alegre, Vargem 
Bonita, Ouro Verde, Macieira e Bom Jesus.

Quero lembrar que o primeiro parque de Santa 
Catarina, o Parque Nacional da Serra de São Joaquim, 
foi criado em 1961 e até hoje não foi implantado, crian-
do somente dificuldades para os agricultores, sem que 
fosse preservada a área de araucárias.

Daí a preocupação manifestada pela Bancada 
do meu Partido, o PFL, na Assembléia Legislativa do 
Estado, de que, com essa área, com o impedimento 
da atividade agrícola sobre os proprietários, viéssemos 
– como viremos – a perder condições econômicas para 
o ser humano, para mais de cinco mil famílias. Além 
disso, haverá perdas também para Municípios das 
rendas necessárias ao seu funcionamento.

Congratulo-me com a apreensão da Bancada do 
PFL, em Santa Catarina, na Assembléia Legislativa, 
que me foi transmitida.

Por outro lado, procurei também conhecer o pen-
samento da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Santa Catarina (Faesc), e recebi correspon-
dência assinada pelo Presidente José Zeferino Pedro-
zo, em que considera que o decreto, se assinado, vai 
excluir as atividades econômicas hoje exercidas na 
área de proteção.

Vejam bem o custo que isso vai significar para 
o oeste de Santa Catarina. O Ministério do Meio Am-
biente, segundo o documento da Federação da Agri-
cultura, insiste que essas áreas são subocupadas, mas 
levantamento do Governo do Estado – Governo ao qual 
sou Oposição – mostra que vivem naquela área 5.379 
famílias, produtores rurais ocupando áreas produtivas. 
Eles respondem por 18,6% da soja produzida em San-
ta Catarina; por 15,7% da batata produzida em Santa 
Catarina; por 15,1% do trigo produzido em Santa Cata-
rina; por 5,9% do milho produzido em Santa Catarina; 
por 3,6% da maçã produzida em Santa Catarina; e por 
3,5% do feijão produzido em Santa Catarina.

Com isso, não teremos nem a possibilidade do 
reflorestamento de pinus elliotis, que, por proposta 
do Governo anterior de Esperidião Amin, proporcio-
nou um excelente programa de renda mínima para o 
agricultor catarinense.

O que quer a Federação de Agricultura? O que 
quer a minha Bancada na Assembléia Legislativa? 
Queremos, certamente, os representantes de Santa 
Catarina, que, em primeiro lugar, se termine o inven-
tário florístico-florestal de Santa Catarina, para, de-
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pois de concluído esse projeto que está sendo feito, 
discutirmos com os interessados maiores, que são os 
agricultores e produtores do meu Estado.

Por isso, lanço este alerta e apelo às autoridades 
do meio ambiente, do Ministério e ao próprio Presidente 
da República: que não façam com que uma precipitação 
sobre áreas produtivas venha a prejudicar as famílias 
catarinenses, a produção catarinense.

Desejo que o debate seja amplo e correto para 
preservarmos as araucárias, sem prejudicar aqueles 
que estão produzindo no meu Estado.

Portanto, ao fazer este apelo às autoridades do 
Governo, reservo-me o direito de dizer, desta tribuna, 
que, caso não haja o debate, o estudo e a compreen-
são, caso haja precipitação, caso haja um ato autori-
tário, ingressarei, juntamente com a Bancada do meu 
Estado e do Paraná, com um projeto de decreto legis-
lativo, impedindo que o autoritarismo e a arbitrariedade 
prejudiquem famílias de Santa Catarina.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero fazer um registro semelhante 
ao do Senador Valdir Raupp. Refiro-me à revolta do 
povo rondoniense contra a decisão autoritária e anti-
democrática do Presidente do Tribunal de Justiça do 
meu Estado. Houve um verdadeiro quebra-quebra, um 
verdadeiro desentendimento entre as pessoas, uma 
quebradeira geral na Assembléia Legislativa e no Pa-
lácio do Governo.

Sr. Presidente, a crise institucional no meu Esta-
do é mais do que política. Trata-se de uma crise moral 
e ética da política rondoniense. Não tenho outra su-
gestão a dar.

Gostaria que esta Casa se manifestasse a favor 
da necessidade imperiosa, neste momento, de reali-
zação de novas eleições no Estado de Rondônia para 
o Executivo e o Legislativo Estadual. Não há condição 
moral de a Assembléia Legislativa cassar o Governa-
dor do PSDB, que tem cometido atos de indecência 
moral e administrativa à frente do Governo. A Assem-
bléia está, hoje, sem condições morais de legislar para 
o Estado de Rondônia, Sr. Presidente!

É importante ressaltar este assunto, Sr. Presi-
dente, porque tenho sido bastante questionada. Os 
quatro Deputados Estaduais do Partido dos Traba-
lhadores não assinaram pedido algum de suspensão 
de veiculação da matéria que seria exibida pelo pro-
grama Fantástico, da TV Globo. Muito pelo contrário, 
assinaram, na sexta-feira, 13 de maio, um pedido de 

medida cautelar solicitando a exibição das fitas por 
quem acusava tê-las.

Portanto, Sr. Presidente, deixo este registro, por-
que, até o presente momento, a Rede Globo ainda não 
fez essa correção, e os nossos Deputados já ingres-
saram na Justiça solicitando a retirada de seus nomes 
da lista, uma vez que não foram sequer consultados 
para tal.

Faço este pedido para que a Casa nos ajude a 
encontrar uma saída para essa situação, porque, no 
Estado de Rondônia, infelizmente, não estamos tendo 
condições de fazê-lo. O povo já está nas ruas, o Fórum 
Transparência Rondônia se reuniu hoje para tentar dar 
uma organizada nessa manifestação popular que tem 
sido voluntária e que tem levado a esse resultado tris-
te para o Estado de Rondônia, que é a quebra de um 
patrimônio estadual como a Assembléia Legislativa, 
como o Palácio.

Isso simboliza mais do que a revolta e a indigna-
ção do povo. Simboliza que não estamos tendo condi-
ções éticas e morais no Governo do Estado e na As-
sembléia Legislativa para conduzir esse processo.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.

Antes de conceder a palavra ao Senador Eduar-
do Suplicy, concedo a palavra ao Senador Tião Viana. 
Em seguida, falarão o Senador José Agripino e o Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de manei-
ra muito breve, diante da veemente manifestação da 
Senadora Fátima pela renúncia coletiva dos políticos 
de Rondônia e pela definição de uma data para nova 
eleição, do raciocínio que teve o Senador Ramez Te-
bet ontem e da Assembléia Legislativa sob suspeita 
comprovada, com dez Deputados envolvidos, lembro 
que uma decisão de punição, por exemplo, de cassa-
ção de mandato, teria que vir de dois terços dos seus 
membros.

Não há solução constitucional para um impasse 
dessa natureza. Não temos, aos olhos da Constituição, 
uma resposta a não ser uma intervenção federal, o que 
é um assunto delicadíssimo.

Sugiro a V. Exª, pela gravidade do caso, pois a 
população invadiu o prédio da Assembléia Legislativa, 
do Poder Legislativo Estadual, e o Palácio do Governo, 
provocando quebradeira geral, que o Senado designe 
uma comissão para acompanhar a grave crise institu-
cional que se instalou no Estado de Rondônia. Sei quão 
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delicada é esta matéria. Três Senadores representam 
o Estado de Rondônia nesta Casa.

Creio que a Senadora Fátima age com uma cora-
gem ímpar ao defender uma renúncia coletiva. Que se 
marque nova eleição para o Estado de Rondônia!

Sr. Presidente, sensibilizado como sei que está 
com o grave problema, solicito que V. Exª possa desig-
nar uma comissão de Senadores para acompanhar a 
crise institucional de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma pala-
vra de moderação. Não se faz omelete sem quebrar 
os ovos. Em Rondônia, o Governador de Estado teve 
a rara coragem de fazer uma denúncia pesadíssima, 
que produziu as conseqüências a que estamos as-
sistindo.

Não sei com quem está a razão, mas, de plano, 
desejo elogiar a iniciativa do Governador Ivo Cassol de 
tomar a iniciativa da denúncia da prática de chantagem 
por parte do Poder Legislativo, que gerou tudo isso.

Creio que a designação de uma comissão do 
Senado ou do Congresso para tentar encontrar cami-
nhos de conciliação no Estado de Rondônia é um fato 
positivo e que se impõe.

Desde já, desejo manifestar a minha solidarieda-
de e o meu aplauso à corajosa atitude do Governador 
do Estado, que teve a iniciativa de denunciar a prática 
de chantagem da Assembléia Legislativa para com o 
Poder Executivo do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador José 
Agripino trabalhou com muita lucidez, como é a sua 
marca. O que o País viu, estarrecido, Sr. Presidente, 
foi o Governador exibindo Deputados que pediam, cla-
ramente, a ele, que estabelecesse, em seu governo, o 
regime lamentável da mesada, da propina, o mesmo 
que estamos aqui a condenar no plano federal. Não 
sei se a proposta da Senadora envolve a renúncia de 
parlamentares federais ou não. (Pausa.)

Só dos estaduais. Renúncia, portanto, pela me-
tade.

Não tenho dúvida de que a Senadora haverá 
de não negar seu apoio à Comissão Parlamentar de 
Inquérito que quer investigar esse assunto do PTB, 
que, aliás, o próprio PTB está assinando. Portanto, 
temos a certeza de que vamos obter muito mais do 
que 41 votos.

Mas volto ao assunto de Rondônia. O fato é que a 
proposta do Senador Tião Viana é sábia: uma comissão 
isenta, equilibrada partidariamente, para ver o que de 
fato acontece lá. Mas não dá para passar uma esponja 
naquilo que foi exibido em cadeia nacional, envolvendo 
Deputados claramente propineiros, que pediam dinheiro 
ao Governador para apoiar seu governo.

Se houver mazelas do Governador, que porven-
tura sejam investigadas a fundo, do mesmo jeito que 
se quer investigar as denúncias patrocinadas pela re-
vista Veja. Mas não podemos partir da premissa de 
que, qualquer que seja o caos, ou qualquer que seja 
a dificuldade em Rondônia, não tenha havido aquela 
cena horripilante de Deputados cobrando mesada do 
Governador para vender suas consciências, mesada 
essa que, certamente, seria paga com o dinheiro pú-
blico.

Portanto, concordo plenamente com uma parte 
da idéia, que é a comissão de Senadores, equilibrada, 
para verificar in loco a questão.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, gostaria de expor minha concordância, 
em parte, com o que disse o Senador Arthur Virgílio. 
Também entendemos, em Rondônia, que não se deve 
jogar a sujeira para debaixo do tapete – até porque ela 
já saiu debaixo do tapete há muito.

Tudo começou, Senador Arthur Virgílio, justa-
mente porque existem denúncias de improbidade ad-
ministrativa com relação ao exercício do Governador 
Ivo Cassol ainda quando Prefeito na cidade de Rolim 
de Moura. E o Governador também sofre processos 
por formação de quadrilha e por contrabando no ga-
rimpo Roosevelt. Portanto, são matérias sérias que a 
Assembléia Legislativa está investigando.

Concordo com V. Exª quanto à coragem do Go-
vernador, que se sente acuado, ao divulgar as fitas que 
havia gravado no ano de 2003. Entre os anos de 2003 
e 2005, houve paz entre o Governo e esses mesmos 
Deputados que o Governador filmou e denunciou. Por-
tanto, algo aconteceu para que tenha havido aquela 
paz momentânea.

Estamos aqui reivindicando apenas o apoio desta 
Casa, a mais importante do Legislativo brasileiro, sere-
na, moderada e que, portanto, tem condições de nos 
auxiliar a sair desse enrosco, que é a falta de ética e 
de moral na política rondoniense. Enfrentamos, tanto 
no Poder Executivo, quanto no Legislativo Estadual, 
problemas seriíssimos de corrupção, prática que vem 
efetuando-se há muito em nosso Estado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra, pela ordem.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra, pela ordem, a todos. Ou-
virei, em primeiro lugar, o Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a corrupção 
tem que ser apurada porque o problema foi realmente 
grave. Mas há uma convulsão clara ali: a ordem pública 
está subvertida e o Governo do Estado, pelo menos na 
minha observação à distância e consultando as auto-
ridades, está sem condições de restabelecer a ordem 
pública. Atearam fogo na Assembléia e invadiram o 
Palácio. Tem que haver uma intervenção federal a fim 
de determinar o restabelecimento da ordem pública 
urgentemente. Do contrário, a situação descrita pela 
Senadora e que estamos vendo on line – neste traba-
lho excelente que nos tem sido apresentado – ficará 
incontrolável.

É o que proponho e considero importante a for-
mação da comissão para ir verificar a situação in 
loco. Mas, se o Estado não intervier rapidamente, 
fatos mais graves do que os de ontem e de hoje po-
derão ocorrer.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloizio Mercadante. Em seguida, aos Senadores Sér-
gio Guerra e Arthur Virgílio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de me associar à Senadora Fátima Cleide, que 
consegue preservar sua liderança, sua integridade e 
seu compromisso de ética com a política em todo esse 
episódio que mancha profundamente as instituições 
no Estado de Rondônia.

De um lado, existe um Governador que está sen-
do processado por improbidade administrativa, acuado 
por uma série de denúncias, desde a administração 
municipal, no garimpo, e no exercício do governo; de 
outro, as fitas que deixaram, aí sim, o País estarrecido, 
pois não se trata de funcionários de terceiro escalão, 
mas de parlamentares da base do Governo, do PSDB, 
em Rondônia. Uma denúncia que vem de 2003. As gra-
vações têm mais de um ano e meio. Por que o silêncio 

tão prolongado? Por que as medidas não foram toma-
das a seu tempo? Por que aguardar todo esse período 
para trazer a público aquela lama em que se movem 
os parlamentares do Estado? A reação da população 
é de indignação, de agressão, inclusive institucional, 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. São fatos 
que o Senado Federal, como Casa da Federação, deve 
acompanhar de perto.

Parabenizo a iniciativa da Senadora Fátima Clei-
de, que propõe uma comissão externa para se dirigir ao 
Estado, ouvir a sociedade civil e as instituições demo-
cráticas do Estado e, a partir de um relatório, o Senado 
Federal possa, então, sugerir medidas. Vejo com muita 
atenção a possibilidade de novas eleições no Estado, 
que atravessa um quadro de crise institucional. Uma 
parte importante do Poder Legislativo, seguramente, 
não pode mais continuar. Não há condições de aqueles 
Deputados manterem seus mandatos, o que compro-
mete o funcionamento do Poder Legislativo. Não se 
trata de um caso isolado, mas de uma base importan-
te da Assembléia Legislativa que está comprometida 
com todo o episódio. Surgem ali vários nomes, vários 
episódios, várias passagens de envolvimento com um 
caso gravíssimo de corrupção. E foi muito bom que o 
próprio Governador, não apenas pelas denúncias an-
teriores, trouxesse a público tais denúncias. A pergunta 
que fica é: por que tardiamente? Por que esperou mais 
de um ano e meio para trazer a público fatos absolu-
tamente comprometedores? Como é que pode existir 
aquele tipo de diálogo sem uma atitude imediata por 
parte do poder público?

Creio que não devemos prejulgar. A denúncia 
é muito grave. Já está sendo acompanhada pelo Mi-
nistério Público local, pela Polícia Federal e por todas 
as instituições que podem tomar providências. A rea-
lização de uma comissão externa do Senado Federal 
seria muito oportuna para levantar todos os dados e 
fomentar um relatório que permita a esta Casa tomar 
outras providências. Nada pode ser descartado, dada 
a gravidade da crise. O povo de Rondônia merece 
respeito, merece uma resposta por parte do Senado 
Federal. Vejo a comissão como um sinal de esperan-
ça, como um canal para que a insatisfação e a indig-
nação possam ser expressas. Que possamos sugerir 
políticas emergenciais a fim de superar o quadro gra-
ve de indignação e de crise institucional no Estado de 
Rondônia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem 
completa razão o Líder Aloizio Mercadante ao se referir 
a um dever não cumprido pelo Governador Ivo Cassol. 
S. Exª se refere ao fato de que, tomando conhecimen-
to da proposta escabrosa dos Deputados, o Governa-
dor não tenha tomado providências imediatamente. A 
questão nos levou à tribuna quando o Presidente Lula, 
em um de seus arroubos, disse que tomara conheci-
mento de corrupção no Governo passado e, em nome 
não sei de que, não providenciara uma investigação 
pronta e clara.

É sempre muito bom buscarmos algumas lem-
branças. Não há ninguém aqui sofrendo de falta de 
memória 

Mas vou ser muito claro, Sr. Presidente: não estou 
aqui para defender o Governador Cassol, não. Se o 
Governador Cassol for o que diz a Senadora, eu peço a 
expulsão dele do Partido. Não quero transformá-lo em 
réu daquele processo que eu vi na televisão, porque 
a única que eu sei lá, de verdade: naquele processo, 
havia deputados propineiros pedindo ao Governador 
mesada – portanto, dinheiro público – para votarem 
matérias de interesse do Estado. 

O Governador se recusou, não denunciou logo. 
Foi um fato grave esse, mas o Governador, em algum 
momento, mostrou a podridão que reina ali. Ou seja, 
digamos que o Governador não mereça punição. Vamos 
constatar isso. Digamos que ele mereça. A punição tem 
que sair por alguma via que não seja aquela Assem-
bléia apodrecida de lá. E não eram base do Governador 
aqueles que pediam a ele mesada para apoiá-lo, até 
porque se alguém é base de alguém não pede mesa-
da para apoiá-lo; e, se alguém acha que alguém que 
é base de alguém pede mesada para apoiar, fica-se 
dando crédito à idéia de que tem mesada correndo 
hoje aqui no Governo Federal, conforme fartamente 
denuncia a revista Veja já de algum tempo para cá.

Portanto, nós não temos como partir para a uni-
versalidade. Diz Tolstoi que sempre que quisermos 
cantar o mundo, basta cantar a própria aldeia. Eu peço 
cautela, concordo com a confecção de uma equilibra-
da comissão externa do Senado Federal. Eu tenho a 
maior curiosidade de saber o que representa de fato a 
gestão do Sr. Ivo Cassol. Sem dúvida alguma, imagino 
que as pessoas flagradas naquele episódio têm moral 
talvez para renunciar aos seus próprios mandatos e 
jamais para punir a quem quer que seja.

Mas estou disposto até a integrar essa comissão. 
Já me ofereço, de início, para integrar essa comissão 

e ver in loco os fatos para que possamos propor algo 
que não seja partidário, grupista, mas que seja justo e 
universal para o povo de Rondônia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tão logo a Presidência receba o requerimento, 
submeterá ao Plenário.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, quero apenas informar à Mesa que já es-
tou encaminhando o requerimento para a formação de 
uma comissão externa do Senado Federal.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Sérgio Guerra, pela ordem, V. Exª 
tem a palavra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer dois comentários.

Primeiro, não me parece saudável essa mania 
de se voltar ao passado e procurar a cada instante 
responsabilizações para fatos que por si só exigem 
investigação e conclusão.

Quando alguém denuncia irregularidade, como 
a de hoje em relação aos Correios e Telégrafos, o que 
cabe fazer, antes de qualquer coisa, é a apuração dos 
fatos. Não há por que não fazer essa apuração com a 
participação do Congresso. Não existe nenhum argu-
mento sensato para se opor à participação do Congres-
so Nacional, através do instrumento adequado, que são 
as Comissões Parlamentares de Inquérito, em situação 
de denúncia grave que se apresentam como tal.

A situação de um Estado desestabilizado como 
esse exige ampla responsabilidade pública, total res-
ponsabilidade de todos os componentes de todos os 
partidos que têm assento aqui no Senado e na Câmara. 
Que se faça um esforço de bom senso e que se pre-
serve a ordem pública, que é fundamental e que deve 
ser mantida num País cuja crise social e ética começa 
a preocupar profundamente.

Mais uma ponderação, um outro assunto que 
também é objeto da minha intervenção. Amanhã, a 
Comissão de Agricultura do Senado realiza audiência 
com produtores de açúcar e de álcool, distribuidores 
de petróleo, com a finalidade do exame da perspectiva 
da agricultura, dos desvios havidos no uso do álcool. 
Esses desvios incluem a evasão fiscal.
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Há um movimento realista para que, nesse sen-
tido, se estabeleça um consenso, e o Governo tome 
providências, que está demorando a tomar e que são 
indispensáveis para preservar o funcionamento ade-
quado do mercado nesse campo.

Os Srs. Senadores estão convidados para essa 
importante reunião amanhã, pois se trata de um setor 
que emprega milhares de pessoas e que atende a uma 
ampla parcela da população brasileira, que consome 
um dos piores combustíveis do mundo, em um País 
que fala em aumentar a arrecadação, mas que não 
trabalha efetivamente para que as condições legais 
favoreçam essa fiscalização.

Vamos propor, amanhã, medidas concretas so-
bre esse assunto, a partir das 10h, na Comissão de 
Agricultura do Senado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra ao Senador Demóstenes 
Torres. Em seguida, Senador Eduardo Suplicy, concede-
rei a palavra a V. Exª pela ordem, com muito prazer.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, a idéia da intervenção é rocambo-
lesca, não existe. Para haver intervenção federal nos 
Estados, é necessária uma decisão judicial, um estado 
de calamidade pública ou de emergência decretado e 
submetido ao Congresso Nacional. Então, não existe 
qualquer possibilidade de intervenção federal.

O Estado de Rondônia, como todos os outros 
Estados brasileiros, tem milícias próprias e prontas 
para reagir inclusive à transgressão da ordem públi-
ca gravíssima. E se isso não for suficiente, no Estado 
também existem tropas federais para essa finalidade. 
E caso isso não seja suficiente, pode o Governador 
solicitar tropas federais à União. De sorte que a idéia da 
intervenção é mais ou menos o que aconteceu agora 
no Estado do Rio de Janeiro. O Governo interveio na 
Saúde Pública, e o Supremo Tribunal Federal derru-
bou a intervenção. Por quê? Porque há requisitos que 
devem ser obedecidos. Não adianta. 

Agora, a idéia da comissão especial depende do 
Senado, que funciona como um observador e nada 
mais. Quase sempre também tem características ape-
nas políticas. Se for necessária a constituição dessa 
comissão, tudo bem; mas é uma comissão política. 
Agora, intervenção, ainda mais decretada pelo Sena-
do Federal, pelo amor de Deus!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência à mani-
festação ocorrida há pouco na Esplanada dos Minis-
térios, diante do Congresso Nacional. Por pouco, não 
se desenvolveu um incidente grave com a cavalaria da 
Polícia Militar, acredito que seja do Distrito Federal, uma 
vez que no momento em que o helicóptero – não sei 
se do Exército ou da Polícia Militar – sobrevoou muito 
baixo sobre a manifestação do MST e, como havia uma 
tropa de policiais militares armados de espada muito 
próximos da manifestação, a conjunção daquela ima-
gem fez com que muitos dos manifestantes ficassem 
um tanto irritados. Sentindo-se provocados, alguns lan-
çaram objetos sobre os policiais, os quais começaram 
a avançar a cavalo e com espadas empunhadas sobre 
os manifestantes.

Entretanto, pelo menos cinco deputados federais, 
a Senadora Heloísa Helena e eu próprio nos posicio-
namos à frente dos cavalarianos e pedimos aos ofi-
ciais responsáveis que acalmassem todas as partes. 
Felizmente, a manifestação voltou a ser realizada com 
a devida calma. Considero muito importante o diálogo 
entre o Presidente da República e os Presidentes das 
duas Casas do Congresso Nacional, Renan Calhei-
ros e Severino Cavalcanti, e inúmeros Parlamentares 
que conversaram com os representantes da Marcha 
do MST.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma reflexão, 
porque em certas ocasiões, como a da semana pas-
sada, há um verdadeiro furor oposicionista. Vou me 
referir a um episódio inclusive sobre o qual o Senador 
Romeu Tuma se pronunciou, juntamente com o Líder 
Arthur Virgílio, a Senadora Heloísa Helena, quando o 
Senador Antero Paes de Barros fez aqui uma denúncia 
que em suas palavras seria a mais grave em relação 
ao Governo do Presidente Lula, pois estava no site do 
Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de 
ocupações, a descrição minuciosa do que era a pros-
tituição, a venda do corpo das pessoas.

Ora, Sr. Presidente, eu fui conversar com o Mi-
nistro Ricardo Berzoini a respeito e verifiquei que a 
classificação brasileira de ocupações foi uma iniciativa 
tomada em 1996 pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso; e em 10 de outubro de 2002, o Ministro Pau-
lo Jobim anunciou a classificação brasileira de ocupa-
ções feita 30 anos depois da última. Portanto ela foi 
atualizada. Sete mil pessoas trabalharam entre 1996 
e 2002, pesquisando todas as atividades humanas no 
País, desde professor, engenheiro, eletricista, partei-
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ra, pajé, todas, inclusive aquelas pessoas que vivem 
profissionalmente do sexo. Então havia a descrição 
do que são essas pessoas. Isso serve inclusive para 
que o IBGE possa fazer perguntas às pessoas sobre 
quais são suas ocupações e depois registrar quantas 
pessoas se ocupam de que forma no Brasil. Portanto, 
se o Senador Antero Paes de Barros estava fazendo 
uma denúncia tão grave, era sobre o Governo Fernando 
Henrique, sobre o que fez o Ministro Paulo Jobim. Mas 
eu não vi aquilo senão como uma forma de simples-
mente definir o que fazem as pessoas, até para que 
todos saibamos e tomemos as medidas necessárias 
para diminuir, se possível até consideravelmente, a 
prostituição neste País.

Por outro lado...
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – V. 

Exª me permite um aparte, Senador Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Com muita honra, Senador Aloizio.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Eu 

somente queria registrar neste plenário a presença da 
Delegação da União Européia, do Parlamento Europeu, 
presidida pelo Sr. Massimo D’Alema, que foi Primeiro 
Ministro da Itália; Sr. Antoine Duquesne, da Bélgica; Ilda 
Figueiredo, de Portugal; da minha amiga Monica Fras-
soni, da Itália; Sr. Hennicot-Schoepges, de Luxembur-
go; Sr. Ján Hudacký, da Eslováquia; Sr. Javier Moreno 
Sánchez, da Espanha; Srª Amalia Sartori, da Itália; Sr. 
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, da Espanha. Para-
benizo também o nosso Senador Sérgio Zambiasi, que 
os acompanha, o Deputado Inácio Arruda e os outros 
Parlamentares da Comissão do Mercosul, pela busca 
de aprofundar a relação bilateral União EuropéiaMer-
cosul, essa instituição que é um exemplo de integração 
regional exitosa que constituiu um Banco Central, um 
Conselho de Justiça, um Parlamento, num processo de 
integração que não é apenas econômico e comercial, 
mas é cultural, social, político e institucional. Portanto, 
de laços históricos que aproximam essas duas regiões 
do planeta. Parabenizo a toda a delegação e saúdo, 
em especial, o Primeiro-Ministro Massimo D’Alema, 
que é um homem público de grande estatura e que 
esteve à frente, durante tantos anos, da vida pública 
italiana. Muito obrigado pela relação e pela presença 
no plenário do Senado Federal. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Sérgio Zambiasi, a Mesa se associa a V. 
Exª pela excelente reunião, cumprimentando a dele-

gação, na esperança de que colhamos bons frutos 
da discussão na Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul.

Muito obrigado pela presença aos Srs. Parla-
mentares.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, também quero cumprimentar a delegação 
da União Européia.

Finalmente, com respeito às denúncias tão gra-
ves que surgiram, seja na revista Veja, seja em Ron-
dônia, primeiro, saúdo a decisão dos Parlamentares 
que, diante da reação da opinião pública, desistiram 
de proibir as imagens que devem estar sendo transmi-
tidas agora, pela Rede Globo de Televisão, no Estado 
de Rondônia, para que todos fiquem sabendo. Jamais 
poderemos resolver os problemas do Brasil impedindo 
que as pessoas saibam dos fatos.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
vou lhe conceder um aparte. Permita-me apenas que 
eu conclua o pensamento.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. 

Fazendo soar a campainha.) – Senador Eduardo Su-
plicy, dê um aparte ao Senador Heráclito Fortes, se V. 
Exª assim o desejar.

Falará em seguida a Senadora Ideli Salvatti e 
encerramos a sessão, já que são quase oito horas 
da noite.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Heráclito Fortes, vou lhe conceder um aparte.

Antes, com respeito ao que saiu na revista Veja, 
fiz questão hoje de ouvir o Deputado Roberto Jeffer-
son. Fui à Câmara dos Deputados para ouvir o seu 
pronunciamento, porque avalio que é muito importante 
escutarmos os esclarecimentos devidos. Ouvi S. Exª 
dizer que avaliava importante que ele e o próprio PTB 
assinassem o requerimento de CPMI.

Nós da Bancada do PT no Senado Federal rea-
lizaremos uma reunião amanhã, às 8 horas e 30 mi-
nutos, para decidir a respeito do caso. Respeitarei a 
decisão do conjunto da nossa Bancada, mas avalio 
que precisamos muito pensar qual será a melhor ma-
neira de defender o que sempre propusemos como 
Partido dos Trabalhadores e também a defesa do Pre-
sidente Lula.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Concedo um aparte ao Senador Heráclito Fortes.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro 
Senador Eduardo Suplicy,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Como todos os Senadores começam a levantar os 
microfones, vou ter de encerrar a sessão.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª poderá fazer seu 
aparte, embora não devesse fazê-lo, porque o Sena-
dor Eduardo Suplicy está falando pela ordem. Porém, 
com respeito a V. Exª, vou permitir-lhe o aparte, assim 
como a palavra à Senadora Ideli Salvatti.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço 
e serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Senadora Heloísa Helena também deseja aparte-
ar. Portanto, eu pediria que ninguém mais levantasse 
o microfone para a Mesa não ser taxada de mal-edu-
cada.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Sr. Presidente, 
faço este parte para, mais um vez, me congratular com 
a atuação do Senador Eduardo Suplicy, que merece 
desta Nação todo o respeito pela maneira como se 
comporta e pelo gesto de vir ao plenário para mostrar 
que devem ser apuradas essas questões e para de-
fender a transparência. É muito difícil hoje acontecer 
isso com quem está pinçado pela mosca azul do poder. 
Congratulo-me com V. Exª, Senador Eduardo Suplicy. 
Tenho certeza de que V. Exª haverá de concordar co-
migo: o PT precisa apurar as denúncias feitas pelo Sr. 
Valmir Camilo, membro do Conselho da Previ, que fez 
denúncias gravíssimas contra o Presidente daquela 
instituição, entregou cópias das referidas denúncias 
ao Presidente do Banco do Brasil e nada foi apurado. 
Tenho certeza de que V. Exª usará o seu prestígio para 
fazer com que essas denúncias fiquem esclarecidas, 
até porque, Senador Eduardo Suplicy, V. Exª é um 
homem das bases e das massas, sabe que os pre-
judicados são os milhares de funcionários do Banco 
do Brasil, que têm o seu futuro e a sua aposentadoria 
confiados exatamente à resistência financeira de um 
fundo desse porte. Desse modo, fico muito feliz em 
ouvir essas palavras de V. Exª e tenho certeza de que, 
embora sendo do Partido de sustentação do Gover-
no, terá a sensibilidade de fazer com que a denúncia 
desse conselheiro seja apurada. Só com esse assunto 
esclarecido, poderemos ter e dar tranqüilidade aos que 
fazem parte do fundo de pensão do Banco do Brasil. 
Agradeço a V. Exª pela oportunidade. Tenho certeza 
de que V. Exª estará nessa luta. Por dever de justiça, 
esclareço que essa questão foi levantada pela Depu-
tada Heloísa Helena, não por mim. Apenas associo-me 
à Deputada Heloísa Helena nessa hora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
a Senadora Heloísa Helena?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pela 
Senadora Heloísa Helena. Apenas me associo e tenho 
certeza de que V. Exª participará dessa trincheira.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Se-
nador Eduardo Suplicy, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Espero poder colaborar, então, com o desvendar de 
todos esses fatos, Sr. Presidente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Peço 
um aparte, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Há um requerimento sobre a mesa. Em seguida...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– O Senador Cristovam Buarque solicitou um breve 
aparte.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente,... 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 533, DE 2005

Requeremos, nos termos dos arts. 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento dos mem-
bros da equipe de Handebol do Município de Chapecó, 
Marcezam Elizandro Geremias, Alexandre de Souza, 
Joel Farias e Cláudio Oliveira Brito.

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) observação de um minuto de silên-
cio;

c) apresentação de condolências à fa-
mília através do clube de handebol de Cha-
pecó.

Justificação

Mais um grave acidente nas estradas mal sina-
lizadas, sem policiamento e conseqüentemente, sem 
qualquer segurança para a população que paga im-
postos, que produz e infelizmente exposta a riscos que 
muitas vezes custam a própria vida, como foi o caso 
agora, de sete pessoas mortas nesse grave acidente 
automobilístico dentre os quais os atletas de Chapecó, 
contando dentre eles, Oliveira Brito, que defendeu as 
cores brasileiras pela nossa Seleção, nos jogos olím-
picos em Barcelona em 1992.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Leo-
nel Pavan.
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REQUERIMENTO Nº 534, DE 2005

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, 
requeiro seja consignado voto de aplauso em homena-
gem à Prefeitura e a Secretaria de Educação de Porto 
União, Santa Catarina, pelo bom direcionamento das 
políticas públicas na área de educação, no ensino bá-
sico, pelo segundo ano consecutivo, constatado pelo 
mapa da educação do Estado.

Justificação

A luta pela erradicação da pobreza passa pela 
eliminação da miséria humana, que tem em uma de 
suas causas o analfabetismo.

De nada adiantam cotas na universidade se é 
no ensino básico que se começa a formar o cidadão. 
Sem a base, não há casa. Sem o ensino fundamen-
tal de qualidade, não existe profissional formado na 
faculdade.

Meu voto de aplauso vai para a visão estratégica, 
de futuro, de país.

A mesma visão que o PSDB teve ao decidir co-
locar todas as crianças na escola, quando esteve no 
governo, mesmo com a oposição na época jogando 
contra. O voto de aplauso é duplo, porque essa façanha 
foi feita com este Governo que coloca o equilíbrio fiscal 
acima do bem-estar das crianças, acima do bem-estar 
do futuro da nossa sociedade, de um governo que não 
construiu uma escola sequer até agora, nem uma sala 
de aula, nada. E que retirou das Comissões do Senado 
todos os projetos sociais, propostos pelos senadores 
do PT, que estavam em tramitação e prontos a serem 
votados, em nome do equilíbrio fiscal. Um feito como 
esse da Prefeitura de Porto União mostra que, apesar 
de tudo, existem pessoas sérias na política.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Leo-
nel Pavan.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos solicita-
dos.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O Senador Cristovam vai falar, mas, antes, lerei 

o requerimento. Como há ainda Senadores em plená-
rio, colocarei em votação o requerimento de autoria 
da Senadora Fátima Cleide, que foi a razão maior das 
discussões.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2005

Requeiro, nos termos regimentais, que seja de-
signada uma Comissão Temporária Externa do Sena-
do Federal com o objetivo específico de apurar a atual 
situação em que se encontra o Estado de Rondônia, 
quanto aos fatos divulgados pelo programa “Fantás-
tico” exibido pela rede Globo de Televisão no último 
domingo, dia 15 de maio de 2005.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. –Fátima 
Cleide, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado. 
A Presidência aguardará a definição do número 

de membros da Comissão para poder oficiar aos Srs. 
Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Na sessão do dia 12 de maio, foi lido o Requerimen-
to nº 513, de 2005, do Senador Pedro Simon e outros 
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial do Senado dia 15 de dezembro, destinada 
a comemorar o centenário do nascimento do escritor 
Érico Veríssimo. 

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, peço 
a palavra apenas para secundar a sua posição e dizer 
que estou absolutamente solidário com a sua posição 
dentro do Partido. Amanhã, na reunião que seria hoje, 
não vamos decidir como frear a CPI; vamos discutir um 
modo de fazer com que este País retome a confiança, 
que aos poucos está perdendo, em nossas autoridades 
e em nossos Parlamentares. 

Rondônia ainda é um caso isolado até as vinte 
horas da noite de hoje. Amanhã, depois de amanhã, no 
final do ano, poderá não ser um caso isolado. Temos 
a obrigação de zelar pelo prestígio do Parlamento, e 
esse prestígio estará desgastado se não ajudarmos o 
Governo a dar transparência em vez de encobrir fatos. 
Tenho certeza de que a Bancada amanhã vai decidir a 
forma de colaborar com o Governo, já que somos do 
PT, dando mais transparência e explicando ao povo 
tudo o que acontece no Governo.

Fico feliz, Senador Eduardo Suplicy, com suas 
palavras. Estarei a seu lado.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Ideli Salvatti, V. Exª tem a palavra. Rapida-
mente, por favor, para podermos encerrar a sessão.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero fazer um adendo, por questão 
de justiça. Foram anunciados todos os participantes 
da reunião do Mercosul com a União Européia e não 
foram registradas as presenças dos Deputados do 
Uruguai, Juan Rossetti Domínguez e Enrique Pinta-
do, da Frente Ampla, e o Deputado Roberto Conde, 
do Partido Socialista Uruguaio.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Ata registrará a comunicação de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Gos-
taria de retornar ao assunto trazido a esta Casa pela 
Senadora Fátima Cleide. Terminamos de aprovar um 
requerimento para que uma comissão vá a Rondônia, 
em nome do Senado da República, a fim de avaliar os 
fatos aqui denunciados e contribuir para a normalida-
de da vida institucional daquela importante Unidade 
da Federação.

É importante esclarecer algumas coisas ditas aqui 
no plenário. Primeira, vários Parlamentares falaram da 
intervenção. Para que não paire dúvida alguma, lembro 
que a Constituição brasileira estabelece os casos em 
que é cabível intervenção. É o art. 34:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados 
nem no Distrito Federal, exceto para:

 ..............................................................
 ..............................................................
III – pôr termo a grave comprometimento 

da ordem pública; 
IV – garantir o livre exercício de qualquer 

dos Poderes nas Unidades da Federação.

Parece-me que a situação de Rondônia está bei-
rando ou está no limite... Estão consagrados tanto o 
terceiro quanto o quarto itens, certo?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Se V. Exª visse o vídeo que estávamos vendo aqui...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas, 
vejam bem, quem vai deliberar sobre a intervenção é a 
União; não somos nós. Nossa tarefa é ir lá, averiguar e 
contribuir. Podemos até, no retorno, a partir de uma po-
sição tomada in loco, após verificar a situação, sugerir 
algo; podemos até dar a opinião do Senado da Repú-
blica, para que a União tome – ou não – a decisão.

Outras coisas foram ditas aqui sobre as quais 
não posso ficar calada. Uma coisa é ter uma situação 
que está beirando a exceção constitucional, que per-
mite a intervenção, porque está estabelecido lá grave 
comprometimento da ordem pública, está colocada 
em Rondônia dificuldade no livre exercício dos Pode-
res. Essa é uma situação tal que está excepcionada 
na Constituição para uma intervenção. E ela é com-
parada a outras situações absurdas, em que não há 
cabimento. 

Uma coisa é um Governador que está com uma 
comissão processante, com um processo de impeach-
ment aberto, devido a um monte de ilegalidades, irre-
gularidades, problemas gravíssimos que estão sendo 
apurados, investigados, a ponto de ele estar à beira 
da cassação. Outra é uma Assembléia Legislativa que 
está aí com fita gravada de propina – aliás, fita gravada, 
sempre é bom dizer, pelo Governador, há quase dois 
anos, como garantia, sabe-se lá para quê.

Então, nem o Poder Legislativo nem o Poder Exe-
cutivo de Rondônia estão em condições de cumprir 
suas prerrogativas constitucionais, nem o próprio Poder 
Judiciário, porque a revolta da população se deve não 
só à gravidade dos fatos denunciados no Executivo e 
no Legislativo, mas também ao absurdo da censura 
feita pela Justiça do Estado, que impediu a população 
de assistir, quando todo o Brasil o fez, à reportagem 
do Fantástico na TV Globo, no domingo. O Estado de 
Rondônia não pôde assistir ao programa.

Então, não há normalidade em Rondônia. Em ou-
tras situações, se afasta, se demite, e há normalidade, 
há controle, está funcionando. Portanto, determinadas 
comparações feitas nessa situação são absolutamente 
insustentáveis.

Quero aqui parabenizar a Senadora Fátima Clei-
de, que está muito angustiada. Faz horas que está an-
gustiada, acompanhando toda essa situação. Ela trouxe 
o problema, o Senado prontamente deliberou, e ago-
ra temos a responsabilidade de mandar rapidamente 
essa equipe, em nome do Senado, para contribuir para 
a normalidade da ordem institucional. Em Rondônia, 
não há mais ordem institucional em andamento. Lá, a 
situação é realmente muito grave.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Fátima Cleide, V. Exª tem que fazer um 
aditamento para dizer o número de Senadores, e, as-
sim, os Líderes indicarem. 

Com a palavra a Senadora Heloísa Helena e, em 
seguida, o Senador Arthur Virgílio.

MAIO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL532     

Índice Onomástico



Maio de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 15103 

Peço aos Srs. Senadores que não peçam mais a 
palavra. Vamos deixar um pouco para amanhã, senão 
o filme acaba.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é evidente que temos a obrigação de 
abraçar o povo de Rondônia, que está passando por 
uma situação muito difícil neste momento. É evidente 
que delinqüentes de luxo existem em outros Estados, 
existem em Alagoas, no Rio Grande do Sul, em São 
Paulo, enfim, estão espalhados por todo o Brasil. As-
sim, manifesto nossa total solidariedade ao povo de 
Rondônia e considero a idéia da Comissão extrema-
mente importante. 

Contudo, a única coisa que não podemos deixar 
passar é o seguinte: a banalização e a naturalização 
de um fato que está acontecendo, de denúncias gra-
víssimas de corrupção no Governo Federal. E, como 
não há gente entrando para quebrar o Congresso Na-
cional ou invadir o Palácio do Planalto, se naturalizam 
denúncias extremamente graves.

Então, se o Governador é ladrão, se há deputado 
ladrão, abre-se procedimento investigatório, coloca-se 
para fora, convoca-se nova eleição. O que não se pode 
é evitar... Para termos autoridade moral para metermos 
o dedo na ferida do outro, precisamos ter condição de 
viabilizar que os outros investiguem os supostos po-
dres do outro lado também.

É por isso que quero saudar V. Exª com entu-
siasmo, Senador Cristovam Buarque, por sua fala. 
Não poderia deixar de fazê-lo. Apóio inclusive todos 
os procedimentos investigatórios que forem neces-
sários, porque não podemos aceitar que, diante de 
tantas denúncias de corrupção... Todos os dias há 
uma minúcia ou um detalhamento de corrupção, Onde 
se aperta no Governo, sai secreção purulenta. Não 
é possível que, porque o povo não está invadindo 
o Palácio do Planalto, nem invadindo e quebrando 
o Congresso Nacional, façamos de conta que não 
existem denúncias gravíssimas a serem apuradas 
em qualquer setor.

Por isso, fiz questão de parabenizar V. Exª, Se-
nador Cristovam Buarque.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao último interventor, Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
muito feliz a Senadora Heloísa Helena ao fazer essa 

intervenção, até porque acredito em dois tipos de se-
res humanos: os que não são capazes da indignação 
e os que são capazes disso. Não dá para ter uma in-
dignação seccionada, ou seja, eu sou indignado mu-
nicipalmente e, por outro lado, posso ser indignado 
estadualmente. E haveria uma terceira pessoa indig-
nada federalmente. Não dá! Não dá para alguém es-
tar indignado com determinada situação de mazorca 
estabelecida ali e achar que não é para se investigar 
essa coisa escabrosa que a revista Veja mostrou. Por 
outro lado, quero aqui ser apanhado pelo fio da coe-
rência: eu não posso achar louvável, Senador Tasso 
Jereissati, que o Governador Ivo Cassol, que perten-
cerá a nosso Partido enquanto merecer o benefício 
da dúvida, pois o dia em que não merecer, nosso Par-
tido não é lugar para quem porventura tenha sobre 
si a jurisprudência da desonra... Mas o Governador 
Ivo Cassol, que supostamente teria praticado alguns 
delitos... Eu quero tentar, Senador Cristovam Buar-
que, ser um pouco dialético. Durante todo o período 
em que ele teria praticado esses malfeitos, não houve 
quebra-quebra, não questionaram a sua autoridade, 
e foi até visitado por deputados de vários partidos 
que foram pedir-lhe propina. Ou seja, se o Governa-
dor, ao invés de gravar os deputados, tivesse aberto 
os cofres públicos, infelicitando crianças, mulheres, 
povo, para apaniguar aquela camarilha, ele estaria, 
quem sabe, no poder, instalado como uma dessas 
figuras de que a gente suspeita, mas não tem certe-
za, e, quem sabe, muito homenageado, em todos os 
esgares de oficialismo por lá. Foi justamente quando 
ele mostrou a tal gravação, Senador Romeu Tuma, 
Presidente desta sessão, que explodiu, então, a ira 
de tanta gente. Aliás, houve censura. As gravações 
dos deputados corruptos não foram exibidas para o 
povo de Rondônia, o que é um ultraje à democracia. 
Primeiro quero firmar isto: se tivesse pago a propi-
na, estaria tudo resolvido, quem sabe? Não pagou a 
propina. É um ponto a favor. Se houver outros pontos 
contra, vamos investigar.

Por outro lado, quero ser apanhado pelo fio da co-
erência, repito. Não posso justificar, apoiar, nem aprovar 
o gesto do Governador de ter gravado algo delituoso 
em uma época tal e, só dois anos depois, ter revelado 
isso a público. Até porque, senão, teria que desdizer 
o meu discurso, sinceramente indignado, quando o 
Presidente da República foi à Vitória e lá, naqueles ar-
roubos que costuma ter sempre que desce de aviões, 
disse que sabia de coisas horrorosas, sob o ponto de 
vista da corrupção, em estatais no Governo passado. 
Disse a um alto companheiro: “ Não fale nada, porque 
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não é bom para o Brasil.” Ou seja, ele aconselhou, se-
gundo disse – quero acreditar que o Presidente sabe 
exatamente o que está dizendo, porque seria gravís-
simo concluir que o Presidente não sabe o que está 
dizendo –, aconselhou seu auxiliar a não dizer nada 
sobre corrupção, sobre algo que deveria ter sido de-
nunciado pelo agente público que ele era.

Precisamos tentar repor a discussão. Eu, que 
acredito na boa-fé de todo mundo, que não acredito 
em manifestação induzida, estranho que essa manifes-
tação aconteça quando se denuncia corrupção. Nada 
aconteceu quando, supostamente, ele teria praticado 
corrupção. Sou uma pessoa de inquietações filosóficas. 
Vou passar a noite toda pensando nisso. Meu sono já 
está comprometido. Não denuncio corrupção; melhor, 
pago propina aos propineiros, e aí minha vida é normal. 
Não pago a propina aos propineiros e os denuncio; no 
dia seguinte, quebram a Prefeitura, quebram o Gover-
no do Estado, quebram o Tribunal de Justiça, quebram 
as instituições, fisicamente quebram as instituições de 
Rondônia. Tem alguma coisa esquisita, alguma coisa 
estranha, Sr. Presidente, e por isso é necessária mes-
mo esta comissão.

Sr. Presidente, volto a dizer: vamos ver se estabe-
lecemos nesta Casa, Senador Reginaldo Duarte, uma 
Casa de 81 Senadores unos e indivisíveis, ou seja, 
se uma minoria, por acaso, não é capaz de nenhuma 
indignação, essa minoria não fica indignada nem com 
roubo municipal, nem com roubo estadual, nem com 
roubo federal, nem com roubo no Banco Mundial, nem 
com roubo no clube de escoteiros da esquina. Se al-
guém, por outro lado, é capaz da indignação municipal 
ou da indignação estadual, esse alguém tem que se 
indignar com o que leu na revista Veja. 

Não dá para nós sermos divisíveis e dúplices ou 
tríplices. Temos que ser unos e indivisíveis na nossa 
seriedade ou na nossa falta de. Eu adoraria – e es-
pero que seja assim – um Senado com 80 pessoas 
dignas, unas e indivisíveis na sua seriedade, e não 
essa coisa seccionada, porque senão fica assim: hoje 
eu estou revoltado com a agressão a determinado 
direito da pessoa humana; amanhã, não. Aí, eu es-
tabeleço: fico indignado segunda, quarta e sexta ou 
fico indignado terça, quinta e sábado e descanso no 
domingo. Porque até Deus descansou, imaginem um 
pobre coitado como eu, como é que não descansa 
no domingo?

Então, vamos ver se nós tiramos as paixões lo-
cais e se investigamos do prisma do Senado. Nada 
daquelas comissões em que cochilamos, e aí colocam-
se oito de um Partido só. Nada! Vamos procurar tratar 

esse caso com seriedade, e não brincar com a figura 
da intervenção, que é algo que pode abrir um pretex-
to – temos uma democracia aqui – para amanhã, por 
qualquer dê cá aquela palha, se faça a intervenção. 
Quem estiver com o poder central nas mãos dirá: que 
coisa boa! Tenho um pretexto agora para intervir no 
fulaninho que costuma falar mal de mim. E aí nós vol-
tamos para um círculo vicioso, que pode não ser bom 
para a democracia brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, acabo de manifestar 
mais uma vez a minha opinião, dizendo que não es-
tou aqui para defender o Governador Ivo Cassol. Achei 
louvável, ainda que tardiamente – melhor que ele ter 
escondido a vida toda –, ele ter mostrado aquela coisa 
vergonhosa daqueles deputados. Eu tenho a impressão 
de que, como ele não deu dinheiro, como não tinha 
queijo na mesa, os deputados foram embora, porque 
aquilo tudo era rato. Com queijo, eles iam se refeste-
lar. Aquilo tudo era rato, aquilo não resiste a raticida. 
Portanto, se condeno o Governador, que não denun-
ciou logo, eu digo: meu Deus do céu! Será que aquela 
Assembléia que está processando o Governador tem 
moral para processar alguém? Será que ali existe algu-
ma possibilidade de termos uma saída, uma resposta 
para a sociedade, que seja justa, que seja isenta, que 
seja decente?

É uma crise. Mas a crise não se resolve se livran-
do do Governador, não. A crise se resolve indo lá no 
fundo para ver quem é quem, para que não fique ne-
nhuma máscara de pé, para que se chegue à conclu-
são do que é para se fazer ou para sugerir, em nome 
do Senado, a favor do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Arthur Virgílio, fala-se em intervenção quando 
o Estado, o Governador, se julgar, pelas suas polícias 
regulares, incompetente para manter a ordem pública. 
Então, ele mesmo pode requerer a suplementação por 
forças federais.

Acho que esse é o tema da discussão, que foi 
desvirtuado aqui.

Eu gostaria de ler o aditamento ao requerimento 
da Senadora Fátima Cleide, que propõe que a comis-
são seja formada por cinco Membros e igual membros 
de suplentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Os Srs. Líderes serão comunicados para indica-

ção dos Membros.
O SR PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Antero Paes de 
Barros, Arthur Virgílio, Wirlande da Luz, Augusto Bo-
telho e Valdir Raupp enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desejo registrar nos anais desta Casa mais 
um feito do Jornal Gazeta do Povo que se edita em 
Curitiba, Capital do Paraná, estado que represento no 
Senado. E o faço por uma questão de justiça.

Acho válido assinalar que, concorrendo com mais 
de mil projetos de 164 jornais de 29 países, a cam-
panha institucional da Gazeta do Povo “Respeito Por 
Você”, voltada para o leitor e o “Prêmio Gazeta do 
Povo de Publicidade”, que busca trazer incentivo ao 
mercado publicitário, conquistaram o primeiro lugar no 
“Newspaper Marketing Award”, premiação concedida 
pela International Newspaper Marketing Association 
(INMA). Reconhecida como o “Oscar do Marketing”, a 
premiação é uma das mais respeitadas do mundo e, 
para a sua entrega, a entidade promotora reuniu em 
Las Vegas, nos Estados Unidos, representantes dos 
principais jornais do mundo, a exemplo dos america-
nos New York Times e Washington Post, do alemão 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” e do indiano “The 
Times of India”, este considerado o maior diário em 
circulação no mundo. Vale destacar também que, do 
Brasil, participaram da cerimônia os jornais Folha de 
S. Paulo, Correio Braziliense, Zero Hora e A Críti-
ca, de Manaus.

É de justiça destacar ainda, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que a conquista do “Oscar de Ma-
rketing” pela Gazeta do Povo repercutiu de forma in-
tensa não somente no Paraná, mas em vários pontos 
do país, o que se refletiu nos cumprimentos que a 
direção da Rede Paranaense de Comunicação, en-
tidade mantenedora do jornal, recebeu em sua sede 
em Curitiba. Também eu desejo me associar a estas 
manifestações e o faço da tribuna para deixar públi-
co o reconhecimento da capacidade de trabalho dos 
profissionais que fazem da Gazeta do Povo um jornal 
de leitura obrigatória por quantos desejam manter-se 

informados sobre o que ocorre no Paraná, no Brasil 
e no mundo, tendo à frente o seu dinâmico presiden-
te, Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, que vela pelo 
senso ético da publicação, que já há 86 anos presta 
relevantes serviços ao Paraná. Parabenizo a Gazeta, 
não somente pela láurea agora conquistada, mas so-
bretudo pelos relevantes serviços que tem prestado 
ao meu Estado.

Não tenho dúvida de que esse prêmio que logrou 
conquistar, concorrendo com jornais de várias partes 
do mundo, é o resultado da alta qualificação de seus 
quadros profissionais e de seus dirigentes, que atuam 
com uma visão de futuro, sem esquecer os compro-
missos firmados no passado e respeitando os desafios 
dos tempos presentes. Não tenho dúvida em afirmar 
que o matutino paranaense hoje se insere no rol dos 
dez maiores jornais em circulação no Brasil e, graças a 
uma moderna feição gráfica, aliada a uma linha editorial 
voltada para os interesses do país e particularmente do 
Paraná, é leitura agradável e obrigatória para quantos 
desejem se inteirar sobre o que ocorre no Brasil e no 
mundo. Há 86 anos vem fazendo isso com uma fideli-
dade que tem lhe angariado, dia-a-dia, uma gama de 
leitores cada vez maior, particularmente nas camadas 
mais jovens da população do meu Estado.

Ao mesmo tempo, graças à manutenção de sua 
linha editorial em defesa dos interesses do Paraná, a 
Gazeta do Povo tem assegurado a fidelidade de seus 
velhos leitores, que se acostumaram com um jornal 
que lhes abre as portas do Estado, do país e do mun-
do, levando aos seus lares os acontecimentos e, com 
isso, os ajudando a melhor entender o mundo em que 
vivem, cada vez mais conturbado.

Em território paranaense, a Gazeta do Povo tem 
se empenhado em luta constante, desejosa de contri-
buir para o bem estar do povo do Estado onde circula, 
sempre tendo em vista o lema exposto no seu primeiro 
editorial: “Viver por si, do povo e para o povo”. É o que 
tem feito ao longo dos seus 86 anos, razão pela qual, 
num pleito de justiça, desejo assinalar nos anais desta 
Casa mais uma vitória conquistada, ao levantar o pri-
meiro lugar no certame da conceituada “International 
Newspaper Marketing Association”.

Era o que eu tinha a comunicar.
Muito obrigado.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MS. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para 
comentar a matéria intitulada “Tratamento VIP”, publi-
cada na Revista Veja em 27 de abril do corrente.

A matéria mostra que ajuda do governo federal 
evitou que Marta Suplicy fechasse as contas da prefei-
tura no vermelho. O Ministério da Saúde, por exemplo, 
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antecipou R$70 milhões para a prefeitura poder pagar 
os hospitais particulares e filantrópicos que prestaram 
serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Não é a primeira vez que o governo Lula ajudou a 
ex-prefeita a se livrar dos embaraços fiscais. Em março 
deste ano, já na gestão de José Serra, veio a público 
a notícia de que a ex-prefeita havia realizado em 2004 
um contrato que feria a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, sem autorização prévia do governo federal. Desta 
vez, ela foi salva pela edição da Medida Provisória 237, 
que permite que as prefeituras façam contratos de fi-

nanciamento para diversos programas, mesmo que já 
tenham ultrapassado o limite de gastos.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado Federal, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada como parte integrante deste pro-
nunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em boa hora, o arcebispo de Manaus, 
Dom Luiz Soares, trouxe ao debate na Igreja Católica 
do Amazonas o receio de que venha ocorrer na Capital 
de meu Estado processo de deterioração equivalente 
que se registrou em São Paulo a partir dos anos 60.

Naquela década, a Cidade de São Paulo passou 
a viver forte ritmo de industrialização, levando-a a uma 
situação de quase ingovernabilidade, com ocupação 
desordenada do espaço e falta de infra-estrutura.

No entender do ilustre Arcebispo, Manaus tam-
bém está ameaçada de descontrole urbano. Explica 
ele que o crescimento da indústria na Zona Franca 
dissemina a idéia de que ali há empregos sobrando, 
o que não corresponde à realidade.

O resultado, ilustra o prelado, é a ocupação de-
sordenada de Manaus, com muita gente sem teto vi-
vendo ao relento ou debaixo de pontes. Não há escolas 
para todos, sendo mínimas as condições até mesmo 
de sobrevivência.

Dom Luiz Soares adverte, segundo matéria pu-
blicada na edição de 14 de maio do jornal Amazonas 
em Tempo, que também são graves os aspectos éticos 
e morais da sociedade. E diz: A busca do lucro a qual-
quer custo tornou-se a grande lei e a pessoa humana 
ficou em segundo plano.

O Arcebispo deu como exemplo a corrupção elei-
toral, explicando que, nas campanhas, o que vale são 
os desvios, a começar pela compra de votos, apesar 
da legislação que inibe essa prática, sem, contudo, 
eliminar tais vícios.

Para o debate promovido pela Igreja Católica, 
Dom Luiz selecionou o que considera como principais 
desafios e que devem ser encarados pela sociedade 
com absoluta prioridade. Esses desafios são: família, 
iniciação cristã, juventude, pastorais sociais, formação 
de agentes comunitários e educação.

Parabéns ao Arcebispo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. WIRLANDE DA LUZ (PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Devo frisar que meu pronunciamento a Vossas 
Excelências ficaria incompleto se eu não mencionas-
se de forma explícita a honra que sinto em participar 
de uma instituição que tão numerosas contribuições 
tem dado a nosso País, neste período em que tempo-
rariamente substituo o ilustre Senador Romero Jucá 
que, hoje, ocupa a função de Ministro de Estado da 
Previdência Social.

Como médico, sempre me dediquei à saúde pú-
blica, seja na ponta do atendimento, seja como Secre-

tário Municipal de Saúde de Boa Vista, na adminis-
tração da Prefeita Teresa Jucá, assim como, também, 
como representante dos médicos brasileiros junto ao 
Conselho Federal de Medicina, atualmente no segun-
do mandato.

Essa consciência sobre o papel da saúde e tam-
bém da educação como pilares do desenvolvimento 
nacional será o fio condutor de minha atuação, não 
apenas no plenário, mas também nas Comissões de 
Assuntos Sociais e de Educação, das quais faço parte, 
como membro titular.

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Se-
nhores Senadores, o tema central deste pronunciamen-
to refere-se à normatização do Ministério da Saúde, 
com referência à execução de aborto legal em mu-
lheres vítimas de violência sexual. Em 22 de março 
passado, o Ministério da Saúde estabeleceu que as 
mulheres vítimas de violência sexual que, porventura, 
engravidarem possam ser submetidas a aborto legal, 
se assim desejarem, sem a apresentação do Boletim 
de Ocorrência, o que era exigido, até então, como ins-
trumento preliminar para execução, por médicos, do 
aborto, em caso de gravidez por estupro.

Acontece Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que se criou uma polêmica entre o Ministério da 
Saúde e o Supremo Tribunal Federal, pois o Ministro 
Nelson Jobim entende que os médicos que praticarem 
aborto em mulheres vítimas de violência sexual, sem 
a apresentação do Boletim de Ocorrência, podem ser 
penalizados judicialmente. Em virtude desse conflito e 
considerando-se a imensa fragilidade a que os médi-
cos envolvidos neste ato médico ficaram submetidos, 
em decorrência das orientações contraditórias apre-
sentadas, o Conselho Federal de Medicina orienta os 
médicos brasileiros a exigirem o Boletim de Ocorrência, 
antes de executarem este ato médico.

A nota expedida aos médicos brasileiros e assi-
nada pelo Presidente do CFM, Edson de Oliveira An-
drade, diz em determinado trecho que o programa do 
Ministério da Saúde de assistência à gestante, vítima 
de violência, representa um grande avanço na qua-
lidade da atenção à saúde e à dignidade da mulher, 
merecendo ser prestigiado e apoiado, devendo-se, 
contudo, respeitar outros valores sociais, entre eles, a 
luta contra a violência, com a identificação dos agres-
sores e suas punições.

E mais: Se há o reconhecimento de que o apara-
to policial do Estado é incompetente e, por vezes, até 
constrangedor para as já sofridas vítimas, impõe-se a 
sua reforma e a criação de condições que projetam a 
mulher e sejam eficientes na identificação e punição 
dos agressores.
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Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores. Aliada a esta 
vulnerabilidade a que os médicos que atuam nesta área 
ficaram expostos, vislumbra-se, também, a grande pos-
sibilidade de que a não apresentação do BO fará com 
que haja prática de aborto indiscriminado, encoberto 
por queixas de violência sexual seguida de gravidez, 
não verdadeiras, violentando, ainda mais, a vida.

Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
finalizo alertando o Ministério da Saúde para que ao 
elaborar suas normatizações consulte, exaustivamente, 
as entidades e os seguimentos da população envol-
vidos, para que não se criem polêmicas e constran-
gimentos.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito Obrigado.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Agências reguladoras e 
contingenciamento orçamentário.”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Governo 
é Governo, e Estado é Estado. Esconde-se, por detrás 
dessa tautologia simplista, uma lição muito importan-
te, que vem sendo negligenciada pela Administração 
Federal mesmo antes de sua posse. Falo, aqui, da in-
sistência com que vêm sendo solapadas – de forma 
sistemática, preconcebida e persecutória – as con-
dições de funcionamento das Agências Reguladoras.

Criadas em vista da necessidade de controlar, 
normalizar e fiscalizar os prestadores de serviços pú-
blicos delegados, as Agências realizam uma função 
de Estado, ou seja, uma função de caráter perene, 
continuado, muito mais ligada à proteção dos consu-
midores dos serviços, a médio e longo prazos, que aos 
interesses imediatos dos setores de Governo, qualquer 
seja o governo de plantão.

É por esse motivo – para que atuem livres das 
diversas pressões e dos diversos interesses, inclusive 
os governamentais – que a Lei quis as Agências au-
tônomas e independentes.

Autônomas porque não subordinadas a nenhum 
órgão do Poder Executivo, nem mesmo, como pensam 
alguns, aos Ministérios que com elas compartilham, por 
vezes, uma determinada área temática. Apenas se su-
jeitam ao controle do Poder Legislativo, que atua como 
representante e defensor do interesse público.

Independentes porque dotadas, pela Lei, de re-
ceitas e recursos próprios; livres, portanto, ao menos 
em teoria, das barganhas e dos instrumentos de co-

erção orçamentária e financeira que, muitas vezes, 
costuram a autoridade governamental ao longo do te-
cido administrativo.

E é precisamente porque não se conforma a essa 
autonomia, nem a essa independência, que o Governo 
Federal vem trabalhando para, na prática, revertê-las, 
tendo já escolhido o instrumento e a metodologia: o 
estrangulamento orçamentário.

Sr. Presidente, de fato, desde o ano de 2003, os 
recursos legais e orçamentários das Agências vêm 
sendo sistematicamente represados e contingencia-
dos. Esses recursos – em parte compostos por verbas 
originárias do Tesouro Nacional, em parte compostos 
por arrecadação própria – vêm minguando escanda-
losamente, ano após ano.

No ano passado, o montante executado, ou seja, 
o valor efetivamente gasto, por quatro das maiores 
reguladoras de nosso País – a Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, a Agência Nacional do 
Petróleo – ANP, a Agência Nacional de Energia Elé-
trica – Aneel, e a Agência Nacional de Águas – ANA, 
decresceu, relativamente a 2002, quase 14%, em va-
lores nominais.

Se considerarmos os efeitos da inflação acumu-
lada no período, de mais de 17,6%, conforme o Índice 
de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, temos que, em relação ao últi-
mo ano do governo anterior, a execução orçamentária 
dessas Agências assinalou perdas da ordem de 30%. E 
estou a falar apenas da relação que se verificou entre 
os valores efetivamente despendidos pelos Órgãos.

Isso porque há uma redução prévia, muitíssimo 
mais significativa, embutida, de origem, na proposta 
orçamentária do Executivo, pela qual as receitas pró-
prias, apenas no caso da ANP e da Anatel, foram re-
presadas em 91,3 e em 86,2% do seu montante origi-
nal, respectivamente, perfazendo um valor de retenção 
superior a 2 bilhões, duzentos e cinqüenta milhões de 
reais, para o total dos dois Órgãos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o contin-
genciamento de que falo, por conseguinte, significa 
uma redução adicional; uma redução feita após outra, 
muito maior, previamente engendrada pelos técnicos 
do Ministério do Planejamento e Orçamento. É disso, 
então, que se trata. De um colossal aprisionamento de 
recursos, todos eles legalmente direcionados!

Para 2005 é de se supor que o problema será 
ainda maior: estudo patrocinado pela Confederação 
Nacional da Indústria constatou, até o momento, um 
nível médio de execução inferior a 3,2%, aplicados 
sobre os já reduzidíssimos recursos aprovados para 
o exercício.
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Em vista de todo esse panorama, grave e preocu-
pante, selecionei um grupo de Agências, dentre aquelas 
mais importantes, para, nelas, exemplificar a cadeia de 
efeitos negativos que essa modalidade de indigência 
orçamentária traz ao País, desde os provocados pelo 
iminente desmantelamento da capacidade operacio-
nal dos Órgãos reguladores, até aqueles que tocam 
ao público consumidor; seja em termos da qualidade 
dos serviços prestados, seja em termos dos níveis de 
preço que alcançam tais serviços.

Sr. Presidente, inicialmente, vamos tratar da Agên-
cia Nacional do Petróleo. Com um contingenciamento 
da ordem de 43%, a ANP contará com apenas metade 
dos recursos necessários para a continuidade de seus 
contratos e convênios.

Várias de suas responsabilidades deixarão, por 
conseguinte, de ser cumpridas, dentre elas, a fiscaliza-
ção das distribuidoras de combustível, que devem ser 
vistoriadas ao menos uma vez a cada ano. Também 
corre risco de descontinuidade o convênio com a Ma-
rinha, que objetiva fiscalizar os volumes de petróleo e 
gás extraídos na plataforma continental, permitindo o 
cálculo dos royalties sobre a produção e a distribuição 
dessa receita, que constituem, hoje, aporte vital para 
vários Estados e Municípios.

Veremos configurada, como nas palavras de Ha-
roldo Lima, Diretor-Geral interino da ANP, um episódio 
de “economia caríssima”, tanto para o Órgão quanto 
para os Entes Federativos envolvidos.

Sr. Presidente, na Agência Nacional de Energia 
Elétrica, a situação é igualmente grave. A redução de 
recursos, mesmo desconsideradas as rubricas relativas 
a pagamento de pessoal, ainda é significativa, situada 
em torno de 42%.

Essa redução, sobre um volume de recursos já 
pequeno, prejudicará as atividades de fiscalização, 
inclusive aquelas relativas à recepção e tratamento 
das reclamações do consumidor, seja em função de 
problemas de preço e de tarifa, nas contas de luz, seja 
por problemas de qualidade dos serviços prestados, 
tais como a queima corriqueira de aparelhos eletro-
domésticos, motivada pela variação de voltagem na 
rede elétrica.

A pouca disponibilidade de verbas, no caso da 
Agência Nacional de Águas, prejudicará algumas das 
atividades centrais do Órgão, dentre elas, o programa 
de apoio à instalação dos comitês de bacias hidrográ-
ficas, como é o caso das bacias do rio Doce, em Minas 
Gerais e no Espírito Santo, e do rio Piranhas-Açu, no 
Rio Grande do Norte e na Paraíba. Esses comitês são 
extremamente importantes para o bom encaminhamen-
to das ações de saneamento e de proteção ambiental, 
situando-se, ambos, em regiões de grande carência, 

onde sua atuação, na resolução dos problemas da água, 
é vital para o bem-estar das populações locais.

Ainda com relação à Agência de Águas, poderá 
ser comprometida a manutenção da rede hidrometeo-
rológica nacional, sistema em funcionamento há mais 
de 30 anos, que acompanha os índices de vazão dos 
rios em cerca de 5,5 mil pontos no País. Essas infor-
mações são críticas para o manejo e o aproveitamento 
dos nossos recursos hídricos e grandes serão os pre-
juízos econômicos, administrativos e científicos caso 
seja interrompida a coleta de dados.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
por sua vez, foi contingenciada em mais de um terço 
de seus recursos, podendo temer-se, até mesmo o 
risco de descontinuidade na fiscalização dos serviços 
de transportes, sejam de passageiros, sejam de carga, 
rodoviários e ferroviários.

Podem deixar de ser auditados e certificados, 
portanto, serviços de transporte de grande relevância 
para a vida da população, tais como as linhas interes-
taduais de ônibus, e serviços críticos para a econo-
mia nacional, como o transporte de cargas, seja para 
consumo interno, seja para a exportação. Parece que, 
nesse caso, também se aplica a máxima acerca do 
“barato que sai caro”. E caro, aqui, pode significar um 
alto custo econômico e, ainda, um custo ainda mais 
alto, em vidas humanas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já podemos 
declinar, portanto, quais serão os maiores prejudicados 
pela postura adotada pelo Executivo: serão os brasi-
leiros; serão os consumidores dos serviços públicos, 
justamente aqueles que a Lei buscou proteger, além, 
em verdade, da própria economia do País.

E quem o confessa é o próprio Governo Fede-
ral. Em matéria recentemente divulgada na imprensa 
especializada, o Subchefe de Coordenação da Ação 
Governamental da Casa Civil, Luiz Alberto dos Santos, 
conclui que o assim chamado “risco regulatório” gerou, 
em relação aos investimentos feitos ano passado, na 
América Latina, um custo adicional na faixa de 2 a 6 %; 
e um acréscimo nas tarifas públicas de até 20%.

Somos, então, todos prejudicados. Trabalhadores 
e setor produtivo.

Sr. Presidente, um pouco mais difícil é identificar 
os beneficiados por tão insensata política. Os recursos 
não executados, inclusive aqueles bilhões e bilhões 
de reais que sequer chegaram ao Orçamento, só ser-
virão, de fato, para engrossar a conta das economias 
públicas que formam o superávit primário. De forma 
estéril e inútil.

É impressionante, de fato, constatar que tais 
recursos não podem, sequer, ser utilizados no paga-
mento da dívida pública. Para que serve, então, tanto 
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dinheiro? Para que serve, já que não é investido na 
melhoria dos serviços públicos, por meio dos agentes 
de regulação, nem usado para pagar os juros e o prin-
cipal de nossa dívida?

Ele fica imobilizado; esterilizado nos cofres dos 
bancos oficiais; gerando apenas as condições para 
o alcance das metas de superávit, em conjunto com 
muitos outros recursos, tais como aqueles, pagos pe-
los consumidores, usados na formação do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
– Fust; tais como os consignados na conta da Contri-
buição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, 
apenas para citar alguns.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, finalizo, por 
óbvio, que há um modelo de regulação dos serviços 
públicos em vigor no Brasil. Se esse modelo não agrada 
ao Executivo, é legítimo que ele o discuta, apresentando 
as alternativas junto ao Congresso Nacional. 

Julgados oportunos e convenientes, que se façam 
os aprimoramentos. Essa é uma alternativa constitu-
cionalmente aberta; disponível à iniciativa do Senhor 
Presidente da República.

Penso, entretanto, que não é legítimo, nem demo-
crático, prejudicar o desempenho de um conjunto de 
agentes do Estado – as Agências Reguladoras – em 
pleno exercício de suas prerrogativas legais, por meio 
de subterfúgios, por meio da verdadeira guerra orça-
mentária que, hoje, contra elas é levantada.

Uma guerra que atinge os interesses de todos os 
cidadãos e todos os consumidores de serviços públicos. 
Que fere, ainda, a competitividade da nossa economia, 
a sua capacidade de atrair investimentos produtivos, 
internos e externos, e as perspectivas mesmas do de-
senvolvimento permanente e sustentado do Brasil.

É o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, até o presente momento, maio de 2005, 
muitos dispositivos da lei que permite parcerias público 
privadas, sob nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
ainda não foram regulamentados. E os questionamen-
tos levantados, que foram discutidos em detalhes por 
ocasião da aprovação da referida lei, especialmente 
durante o período de exame de nosso parecer na Co-
missão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, 
apesar dos nossos esforços, ainda permanecem sem 
definição detalhada. 

Procurarei elucidar as questões levantadas a 
partir da análise da legislação em vigor e das informa-
ções coletadas informalmente junto a técnicos do go-
verno. Cabe notar que somente agora o governo está 
iniciando a fase de discussão das normas para ope-

racionalização das PPPs. No dia 14 de abril ocorreu a 
primeira reunião da Comissão Técnica das Parcerias 
Público-Privadas (CTP), criada pelo Decreto nº 5.385, 
de 4 de março de 2005, que institui o Comitê Gestor 
de Parceria Público-Privada (CGP). Essa Comissão 
é formada por representantes dos Ministérios do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão; Fazenda; Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior; Transportes; 
Minas e Energia; Integração Nacional; Meio Ambiente; 
além da Casa Civil da Presidência da República, Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Muitas das perguntas levantadas serão certa-
mente avaliadas por esta comissão, que possui, entre 
outras, as seguintes competências: propor ao comitê 
gestor a definição dos serviços prioritários para a exe-
cução do regime de PPP e dos critérios para a aná-
lise da conveniência e oportunidade de contratação 
sob esse regime; recomendar a autorização para a 
abertura de procedimentos licitatórios e a aprovação 
das minutas de editais e contratos; propor os procedi-
mentos para celebração dos contratos de PPP e ana-
lisar suas eventuais modificações; estudar e formular 
propostas de resoluções e procedimentos de compe-
tência do comitê.

De todo modo, a partir da lei, pode-se tirar algu-
mas considerações a respeito da participação das em-
presas estatais nas PPPs. De acordo com o art. 1º as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e as entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão 
contratar PPP. Assim, as empresas estatais poderão 
ser a parte contratante de um contrato de PPP.

Segundo nosso entendimento, as empresas es-
tatais também poderão participar dos projetos de PPP 
como uma das partes executoras do projeto somente 
nos casos em que se associarem a empresas privadas 
para constituição de Sociedade de Propósito Especí-
fico (SPE), incumbida de implantar e gerir o objeto da 
parceria. Entretanto, conforme dispõe o § 4º do art. 9º, 
a empresa estatal não poderá ser titular da maioria do 
capital votante da SPE.

Se de um lado há essa limitação, por outro, existe 
a vantagem de que a empresa estatal, em conjunto com 
o setor privado, poderá obter financiamento no BNDES 
sem se submeter aos limites previstos para empréstimo 
ao setor público, uma vez que a SPE será enquadrada 
como empresa privada e não pública. Como a maio-
ria do capital votante da SPE tem que ser privado, as 
operações de crédito não estarão sujeitas aos limites 
e condições instituídos pela Resolução nº 2.827, do 
Banco Central, que “consolida e redefine as regras para 
o contingenciamento do crédito ao setor público”.
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Os limites a que estão sujeitas as SPEs cons-
tituídas para gerir projetos de PPP são os previstos 
nos arts. 27 e 28 da Lei 11.079, de 2004, quais sejam: 
a contratação de operações de crédito com empresas 
públicas ou sociedades de economia mista controla-
das pela União não poderá exceder a 70% do total das 
fontes de recursos financeiros da SPE, sendo que para 
as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
onde o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) seja 
inferior à média nacional, essa participação poderá che-
gar a 80%. Quando houver participação de entidades 
fechadas de previdência complementar, o limite dos 
recursos para operações de crédito e contribuições 
de capital provindos destes entes, em conjunto com 
os provindos das empresas públicas e sociedades de 
economia mista controladas pela União, será de 80% 
das fontes de recursos da SPE, podendo chegar a 90% 
nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
onde o IDH seja inferior à média nacional.

Assim, a nosso ver, as empresas de economia 
mista poderão participar das PPPs como investidoras, 
desde que associadas a empresas privadas e sem 
deter o controle da SPE. A vantagem para a empresa 
estatal será a maior facilidade de acesso aos financia-
mentos públicos, em especial do BNDES, pois a SPE 
não estará sujeita às regras de contingenciamento de 
crédito ao setor público. Por outro lado, cabe desta-
car que não faria sentido a contratação de PPP com 
empresas estatais de forma isolada, porque o Estado 
pode contratá-las diretamente, sem licitação (a cha-
mada concessão imprópria) e conceder o subsídio, 
quando necessário.

Com relação às perspectivas de aplicação das 
PPPs no setor elétrico, pode-se dizer que neste setor 
é pouco provável que sejam firmados contratos base-
ados nesse nova modalidade, uma vez que quase a 
totalidade dos projetos do setor é auto-sustentável.

Convém lembrar que o art. 2º da Lei nº 11.079, 
de 2004, define a PPP como o contrato administrativo 
de concessão, na modalidade patrocinada (concessão 
de serviços públicos ou de obras públicas quando en-
volver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
privado) ou administrativa (contrato de prestação de 
serviços em que a Administração Pública seja usuá-
rio direta ou indireta). O § 3º desse artigo deixa claro 
que não constitui PPP a concessão comum, entendida 
como a concessão de serviços ou obras públicas de 
que trata a Lei nº 8.987, de 1995, quando não envol-
ver contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

Como os projetos do setor elétrico não neces-
sitam da complementação pecuniária do setor públi-

co à tarifa cobrada do usuário, não se enquadram na 
definição de PPP. Segundo técnicos do Ministério da 
Minas e Energia, apenas usinas termoelétrica a gás 
e a Usina de Angra III seriam projetos deficitários. En-
tretanto, no momento, considera-se que ainda existam 
outras alternativas melhores e mais baratas de fontes 
de energia do que o gás. Em relação a Angra III, como 
a Constituição Federal, em seu art. 177, confere mo-
nopólio à União do enriquecimento e processamento 
de minerais nucleares, a geração de energia elétrica a 
partir do urânio não poderia se dar com a participação 
da iniciativa privada.

Dessa forma, é provável que o setor elétrico conti-
nue efetuando suas concessões com base na Lei 8.987, 
de 1995. A carteira de projetos de PPP para o período 
2004-2007, elencada pelo Ministério do Planejamento 
(disponível no site), enumera 23 projetos passíveis de 
contratação, nos setores de rodovias, ferrovias, portos, 
e irrigação, ao custo estimado de R$13 bilhões, não 
havendo qualquer menção à energia elétrica.

Na prática, diversos projetos do setor elétrico têm 
sido executados por meio de parcerias, principalmen-
te na área de transmissão, com o respaldo da Lei de 
Concessões. Entretanto, essas parcerias não prevêem 
a contrapartida financeira do setor público, ao contrário 
do modelo de PPP, uma vez que isso não se faz ne-
cessário no setor elétrico. O problema maior aponta-
do por técnicos do Ministério das Minas e Energia é o 
financiamento dos investimentos e a necessidade de 
garantias nos empréstimos para expansão do setor.

É verdade que o setor elétrico já conta com al-
guns mecanismos que o diferenciam em relação aos 
demais, como, por exemplo, o Fundo Reserva Global 
de Reversão, instituído pelo Decreto nº 41.019, de 
1957, e incorporado ao arcabouço legal pela Lei nº 
5.655, de 1971 e leis posteriores. Esse fundo, consti-
tuído por quotas computadas no custo do serviços das 
empresas concessionárias e permissionárias do setor 
elétrico, foi criado para indenizar ativos não totalmente 
depreciados e/ou amortizados, em razão da retomada 
da concessão, bem como financiar, com custo baixo, a 
expansão, manutenção e melhoria do sistema elétrico. 
Embora o fundo arrecade recursos expressivos (previ-
são de arrecadação de R$1 bilhão em 2005), não tem 
podido atender plenamente à demanda por financia-
mentos para expansão do setor elétrico, pois passou a 
atender outras finalidades, como a compensação pela 
perda de receita pelas concessionárias distribuidoras 
em razão da criação do consumidor de baixa renda, 
além da universalização e do financiamento de pro-
gramas específicos, como o “Luz para Todos” e o de 
eletrificação rural.
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Assim, talvez haja a necessidade de se criar 
novos mecanismos voltados especificamente para 
fomentar os investimentos do setor elétrico, uma 
vez que o modelo de PPP, em princípio, não se 
enquadra nas características do setor. Esses me-
canismos deveriam equacionar os problemas do 
setor de funding para financiamentos, redução das 
taxas de juros nos empréstimos e cobertura das 
garantias requeridas.

Esperamos que as informações sejam úteis e 
acho que devemos unir esforços no sentido de es-
timular o governo a acelerar suas ações no sentido 
de viabilizar com rapidez as PPP’s. Afinal, já estamos 
perdendo o primeiro semestre deste ano e o ano que 
vem é de meio semestre, por causa das eleições e 
todas suas restrições legais quanto a contratos com 
o governo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência lembra às Srªs aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA 
Às 15:30 horas

1 
PARECER Nº 514, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
514, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/11, de 2005 
(nº 1/2005, na origem), pelo qual o Superior 
Tribunal de Justiça submete à deliberação do 
Senado a indicação do Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro para compor o Conselho Na-
cional de Justiça.

2 
PARECER Nº 515, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
515, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/12, de 2005 
(nº 448/2005, na origem), pelo qual o Superior 
Tribunal de Justiça submete à deliberação do 

Senado a indicação do Desembargador Fe-
deral Jirair Aram Megueriam para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

3 
PARECER Nº 516, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
516, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/13, de 2005 
(nº 165/2005, na origem), pelo qual o Superior 
Tribunal de Justiça submete à deliberação do 
Senado a indicação da Juíza Federal Germana 
de Oliveira Moraes para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

4 
PARECER Nº 517, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 517, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/17, 
de 2005 (nº 87/2005, na origem), pelo qual os 
Líderes Partidários submetem à deliberação 
do Senado Federal, a indicação do Senhor 
Joaquim Falcão, para compor o Conselho Na-
cional de Justiça.

5 
PARECER Nº 518, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento de Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
518, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/16, de 2005 
(nº 87/2005, na origem), pelo qual o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
submete à deliberação do Senado a escolha do 
Dr. Oscar Otávio Coimbra Argollo para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.
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6 
PARECER Nº 519, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
519, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/17, de 2005 
(nº 87/2005, na origem), pelo qual o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Dr. Paulo Luiz Neto Lôbo para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

7 
PARECER Nº 520, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
520, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/20, de 2005 
(nº 157/2005, na origem), pelo qual o Tribunal 
Superior do Trabalho submete à deliberação do 
Senado a escolha do Ministro Vantuil Abdala 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

8 
PARECER Nº 521, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
521, de 2005, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Demóste-
nes Torres, sobre o Ofício nº S/21, de 2005 (nº 
157/2005, na origem), pelo qual o Tribunal Superior 
do Trabalho submete à deliberação do Senado a 
escolha do Dr. Douglas Alencar Rodrigues para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

9 
PARECER Nº 522, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 522, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 

Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/22, 
de 2005 (nº 157/2005, na origem), pelo qual 
o Tribunal Superior do Trabalho submete à de-
liberação do Senado a escolha do Dr. Paulo 
Luiz Schmidt para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça.

10 
PARECER Nº 523, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
523, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/23, de 2005 
(nº 19/2005, na origem), pelo qual o Supremo 
Tribunal Federal submete à deliberação do Se-
nado a indicação do Ministro Nelson Jobim para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

11 
PARECER Nº 524, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 524, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/24, 
de 2005 (nº 16/2005, na origem), pelo qual o 
Supremo Tribunal Federal submete à delibera-
ção do Senado a indicação do Desembargador 
Marcus Antonio de Souza Faver para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

12 
PARECER Nº 525, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento de Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 525, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/25, 
de 2005 (nº 18/2005, na origem), pelo qual o 
Supremo Tribunal Federal, submete à delibe-
ração do Senado a escolha do Juiz de Direito 
Cláudio Luiz Bueno de Godoy para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.
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13 
PARECER Nº 526, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento de Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 526, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/26, 
de 2005 (nº 534/2005, na origem), pelo qual a 
Procuradoria-Geral da República, submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr. Edu-
ardo Kurtz Lorenzoni para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

14 
PARECER Nº 527, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento de Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 527, de 2005, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/27, 
de 2005 (nº 534/2005, na origem), pelo qual 
a Procuradoria-Geral da República, submete 
à deliberação do Senado a escolha da Dra. 
Ruth Lies Scholt de Carvalho para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

15 
PARECER Nº 528, DE 2005 

(Escolha de Autoridade) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, § único, do Regimento de Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
528, de 2005, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres, sobre o Ofício nº S/28, de 2005 (nº 
582/2005, na origem), pelo qual a Câmara dos 
Deputados, submete à deliberação do Senado a 
escolha do Dr. Alexandre de Moraes para com-
por o Conselho Nacional de Justiça.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, II, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2004 (nº 2.710/92, 
na Casa de origem), de iniciativa popular, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS e o seu Conselho Gestor.

(Pendente de pareceres das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assun-
tos Econômicos e de Assuntos Sociais.)

17 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003 
(nº 306/2000, na Câmara dos Deputados), 
que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Cons-
tituição Federal, instituindo o Plano Nacional 
de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária 
a Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
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vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À 

 CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
dispõe sobre aplicação de recursos destina-
dos à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

22 
PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 18 
minutos.)
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BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL  Jorge Bornhausen 

MARANHÃO PT  Ideli Salvatti 
PMDB  João Alberto Souza PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PFL  Roseana Sarney PSOL   Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  Almeida Lima 
PFL  José Jorge PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB  Hélio Costa PT  Tião Viana  

GOIÁS PSOL  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PMDB  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO PT  Delcídio Amaral 
PSDB  Antero Paes de Barros PMDB  Ramez Tebet 
PFL  Jonas Pinheiro DISTRITO FEDERAL 
PT  Serys Slhessarenko PMDB  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
PT  Paulo Paim TOCANTINS 
PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  Leomar Quintanilha 
PPS  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB Amir Lando 

ESPÍRITO SANTO PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL Francisco Pereira PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Wirlande da luz 
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

Índice Onomástico



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
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1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 

Índice Onomástico



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 suplentes) 

 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
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5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
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6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
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(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
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(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
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8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 8. Almeida Lima – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Ney Suassuna 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valdir Amaral 4. João Batista Motta 
Gilberto Mestrinho* 5.  Mário Calixto 
Mão Santa 6. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Francisco Pereira 2. Paulo Paim 
João Capiberibe 3. Fernando Bezerra 
Mozarildo Cavalcanti 4. Fátima Cleide 
Serys Selhessarenko 5. Sérgio Zambiasi 
Siba Machado 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

E – Mail: cantony@senado.gov.br. 
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9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Reginaldo Duarte – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Papaléo Paes 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Leomar Quintanilha 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Ana Júlia Carepa 1. João Capiberibe 
Fátima Cleide 2. Delcídio Amaral 
Fernando Bezerra 3. Siba Machado 
Mozarildo Cavalcanti 4. Sérgio Zambiasi 
Patrícia Saboya Gomes 5. Aelton Freitas 

PDT 
Jefferson Peres 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
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10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 

Índice Onomástico



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13 

Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
PMDB 

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago) 10   1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata 11 ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Maria do Carmo Alves12 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena14 AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(vago) 8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. (Vago) 16   
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 7 MS 1128 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 1 
(Vago) 6   1. Fernando Bezerra  RN 2461 

PSB 1, PL 1-15 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. (Vago) 9   

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  09.08.2004) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para 
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
10 Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do 
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11 Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12 Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves 
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003. 
13 Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador 
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003. 
14  Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 
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Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)  3º Corregedor Substituto 
Composição atualizada em 25.03.2004 
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PROCURADORIA PARLAMENTAR 
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2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação  25.09.2003 

 
COMPOSIÇÃO 

 
SENADORES PARTIDO ESTADO RAMAL 

Vago    
Demóstenes Torres  Bloco/PFL GO 2091 

(aguardando indicação)    
(aguardando indicação)    
(aguardando indicação)    
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
  

COMPOSIÇÃO 
  

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 

PMDB 
Senador Papaléo Paes (AP)  

PFL 
Senadora Roseana Sarney (MA) 

PT  
Senadora Serys Slhessarenko (MT) 

PSDB 
Senadora Lúcia Vânia (GO) 

PDT 
Senador Augusto Botelho (RR) 

PTB 
Senador Sérgio Zambiasi (RS) 

PSB 
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) - Sem partido 

PL 
Senador Magno Malta (ES)  

PPS 
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) 

Atualizada em 09.03.2005 
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ALMEIDA LIMA
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Dirceu, Ministro-Chefe da Casa Civil para audiência 
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Senado.  ................................................................ 85

Acusa o Governo Federal de estimular a pros-
tituição, tendo em vista o sítio do Ministério do Tra-
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