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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 76ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
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4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, João Alberto Souza, 
Ramez Tebet, Romeu Tuma, da Srª Ana Júlia Carepa, e do Sr. Garibaldi Alves Filho
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 74 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 642, DE 2006

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 198, de 2006 (nº 1.424/2004, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o governo 
da República da África do Sul no Campo 
da Cooperação Científica e Tecnológica, 
celebrado em Pretória, em 8 de novembro 
de 2003.

Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator Ad Hoc: 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 355, de 28 de junho de 2004, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o governo da 
República da África do Sul no Campo da Cooperação 
Científica e Tecnológica, celebrado em Pretória, em 8 
de novembro de 2003.

O Acordo foi inicialmente apreciado pela Câ-
mara dos Deputados, que aprovou o Projeto de 
Decreto Legislativo decorrente da Mensagem, for-
mulado por sua Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, após ser distribuído, também, 
para as comissões de Constituição e Justiça e Ci-
dadania e de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. A Mensagem foi recebida pela Câ-
mara dos Deputados em 30 de junho de 2004 e o 
Projeto de Decreto Legislativo derivado recebeu a 
chancela daquela casa em 16 de março de 2006, 
sendo recebido no Senado Federal no dia 27 de 
março subseqüente.

No Senado, a Proposição foi distribuída para a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
no dia 30 de março de 2006 e, na Comissão, designa-
do para o Relator signatário em 10 de abril seguinte, 

após o cumprimento do prazo regimental no qual não 
foram sugeridas emendas.

II – Análise

Cuida-se aqui de um acordo-quadro entre o Brasil 
e a República da África do Sul que visa, basicamente, 
a fortalecer as relações entre os aparatos de ciência 
e tecnologia dos dois países, por meio da cooperação 
entre programas e políticas correlatas dos dois países 
e da criação de mecanismos institucionais necessários 
a essa cooperação.

Trata-se do primeiro acordo de cooperação em 
ciência e tecnologia entre a África do Sul e um país 
latino-americano e visa a reforçar a cooperação entre 
os dois países, elevando-a a novo patamar, como é 
manifestamente de interesse do Brasil.

O Acordo estabelece os princípios gerais pe-
los quais os organismos competentes das duas re-
públicas adotarão medidas conjuntas de fomento 
e estímulo ao setor, assim como regras relativas à 
propriedade intelectual, remoção de barreiras à en-
trada e saída de pessoas, equipamentos e materiais 
necessários à implementação do tratado. Estabelece 
as autoridades responsáveis pela implementação 
em cada Parte (no Brasil, o Ministério da Ciência e 
Tecnologia), as modalidades e os objetivos da co-
operação, além da criação de um comitê bilateral 
para sua implementação.

O Acordo determina, ainda, a equanimidade 
na repartição dos custos financeiros envolvidos. 
Cuida-se de um acordo-quadro que se materializa-
rá quando se desdobrar em programas e iniciativas 
concretas, negociadas caso a caso, obedecendo 
ao espírito de cooperação bilateral consagrado 
neste Acordo.

A Exposição de Motivos nº 113, de 29 de abril 
de 2004, dos Ministros das Relações Exteriores e da 
Ciência e Tecnologia, que acompanha a Mensagem 
Presidencial, descreve e bem caracteriza esses as-
pectos do acordo. As principais áreas da cooperação 
bilateral são processamento agrícola, tecnologia indus-
trial, biodiversidade, biotecnologia, energia, tecnologia 
limpa, tecnologia da informação, pesquisa de materiais 
e conhecimentos tradicionais, além de ciência espacial 
e astronomia. Trata-se de campos em que os dois paí-
ses detêm expressivo potencial e que são prioridades 
nas respectivas agendas internacionais no âmbito da 
ciência e tecnologia.
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O Poder Executivo destaca que a iniciativa con-
verge os dois países em relação a projetos científicos 
orientados ao desenvolvimento econômico nacional e 
à melhoria da qualidade de vida. O viés do acordo é 
justamente a integração da ciência e tecnologia aos 
projetos políticos nacionais, contribuindo para o de-
senvolvimento socioeconômico de modo mais efetivo 
e perceptível para a sociedade.

Igualmente digno de registro nesta análise é a 
inserção do acordo na estratégia de fortalecimento 
do Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul, 
que pretende estimular a cooperação trilateral e 
intensificar o diálogo Sul-Sul, em busca de novos 
paradigmas para a economia e a geopolítica globais. 
Neste sentido, o Acordo prevê a possibilidade de 
terceiros países virem a integrar-se à cooperação 
Brasil-África do Sul.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do 
Acordo em análise, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2006.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2006. – Roberto 
Saturnino, Presidente – Jefferson Péres  – Eduardo 
Suplicy – Ney Suassuna – Romeu Tuma, Relator Ad 
Hoc – José Agripino – Flexa Ribeiro – Sérgio Zam-
biasi – Eduardo Azeredo – Marco Maciel – Serys 
Slhessarenko – Heráclito Fortes.

RELATÓRIO

Documento Anexado nos termos do 
parágrafo único do Art. 250 do regimento 
interno do Senado federal.

Relator: Senador Gerson Camata

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 355, de 28 de junho de 2004, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o governo da 
República da África do Sul no Campo da Cooperação 
Científica e Tecnológica, celebrado em Pretória, em 8 
de novembro de 2003.

A solicitação foi apreciada pela Câmara dos Depu-
tados, que aprovou o projeto de decreto legislativo for-
mulado por sua Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, onde também foi objeto de exame pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Acompanha o ato internacional, sob exame, Ex-
posição de Motivos do Excelentíssimo Senhor Ministro 
das Relações Exteriores, da qual cumpre destacar o 
seguinte:

3.  O Acordo faz parte de um conjunto de 
iniciativas visando aproximar os dois países, 
e inspira-se na percepção das similaridades 
existentes. Brasil e África do Sul são países 
com relativo desenvolvimento em ciência e 
tecnologia e que ainda enfrentam deficiências 
na área social.

4. As principais áreas da cooperação bilate-
ral identificadas pelo Acordo são processamento 
agrícola, tecnologia industrial, biodiversidade, bio-
tecnologia, energia, tecnologia limpa, tecnologia 
da informação, pesquisa de materiais e conheci-
mentos tradicionais. São campos em que os dois 
países possuem expressivo potencial, e que estão 
entre as prioridades das respectivas agendas in-
ternacionais, no âmbito da ciência e tecnologia. 
Consagrou-se, também, o interesse de ambas as 
partes em desenvolver a cooperação nas áreas 
da ciência espacial e da astronomia.

Trata-se, ademais, do primeiro Acordo de coo-
peração científica celebrado pela África do Sul com 
país da América Latina, conforme também informa a 
comunicação ministerial.

II – Análise

Ato internacional de particular interesse bilate-
ral, o Acordo internacional em epígrafe aproxima dois 
países de grande importância regional, reunindo-os a 
bem da cooperação científica e tecnológica, em setor 
altamente sensível para as duas soberanias.

Cumpre registrar que aproximação estratégica 
de singular importância tem se dado entre o Brasil e 
a África do Sul, na conformação em uma possível e 
desejável aliança atlântico-meridional. Tratam-se, com 
efeito, de países com economias complementares 
e sempre muito próximos em fóruns multilaterais. A 
África do Sul tem apoiado e recebido apoio do Brasil 
em seus pleitos internacionais, ambos os países tem 
imensas vantagens em estarem interagindo e coope-
rando acentuadamente.

Inserido no contexto da criação do Fórum de Di-
álogo Índia, Brasil e Africa do Sul, o Acordo ora exa-
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minado pretende estimular a cooperação que agrega 
outro importante país, também expressivo líder regio-
nal, colaborando para o maior diálogo e interação di-
plomática no eixo Sul-Sul.

Convicto de ser o Acordo em tela valioso instru-
mento para o desenvolvimento dos países-parceiros, 
vocacionado, ainda, a promover o estreitamento das 
relações amigáveis já existentes entre Brasil e África 
do Sul, estimamos ser conveniente e oportuno aos 
interesses nacionais.

III – Voto

Com base no exposto e considerando ser o Acor-
do examinado constitucional e legal, e versada em boa 
técnica legislativa, concluo pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 198, de 2006 (PDC nº 1.424, 
de 2004, na origem), que aprova o texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
governo da República da África do Sul no Campo da 
Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado em 
Pretória, em 8 de novembro de 2003.

Sala da Comissão, – Gerson Camata, Relator.

PARECER Nº 643, DE 2006

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº  212, de 2006 (nº 1.068/2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Tratado de Extradição entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a Federação 
da Rússia, em 14 de janeiro de 2002.

Relator: Senador Alvaro Dias
Relator Ad Hoc: Senador Jefferson Péres 

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 212, de 2006 (nº 1.068, 
de 2003, na Câmara dos Deputados), que “aprova o 
texto do Tratado de Extradição entre a República Fede-
rativa do Brasil e a Federação da Rússia, em Moscou, 
em 14 de janeiro de 2002”.

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. O referido ato in-
ternacional foi aprovado pelo Plenário daquela Casa 
em 16 de março de 2003.

O ato internacional em questão visa a regulamen-
tar a processo de extradição de pessoas acusadas de 

crimes em qualquer dos países signatários, tendo em 
vista, para tanto, as regras do Direito Internacional e 
as legislações domésticas das Partes.

O Artigo 1 dispõe sobre a obrigação, contraída 
pelas Partes, e de acordo com suas respectivas legisla-
ções internas, de extraditar, reciprocamente, a pedido, 
pessoas presentes em seus territórios para que respon-
dam a processo penal ou para execução de sentença 
que imponha pena privativa de liberdade.

O Artigo 2 define o que são “crimes passíveis de 
extradição” como os “atos definidos nas legislações de 
ambas as Partes como crimes passíveis de punição na 
forma de privação da liberdade por prazo não inferior 
a um ano ou de pena mais grave”.

O Artigo 3 elenca as condições para a extradi-
ção, que ocorrerá no caso de crimes com as seguintes 
características: crimes passíveis de punição na forma 
de privação da liberdade por prazo não inferior a um 
ano; atos definidos como crime tanto pela legislação 
da Parte Requerente quanto pela da Parte Requerida. 
Outras condições são: a existência de processo penal 
em curso ou de sentença vigente na Parte Requeren-
te, ou, ainda, de decisão tomada por juiz, tribunal ou 
autoridade competente da Parte Requerente.

Também os crimes de natureza financeira es-
tão contemplados no diploma internacional, como, 
por exemplo, aqueles referentes a impostos, direitos 
alfandegários, controle cambial e outras questões 
relativas às finanças públicas. Os Estados signa-
tários podem se negar a conceder a extradição em 
casos específicos, conforme elencado no Artigo 
6, estando vedada a sua concessão nas seguin-
tes circunstâncias: se a pessoa cuja extradição 
é solicitada for nacional da Parte Requerida; se 
a pessoa cuja extradição for requerida tiver sido 
condenada, absolvida, indultada ou anistiada no 
território da Parte Requerida pelo mesmo crime 
que fundamenta a solicitação; se, na ocasião do 
recebimento do pedido de extradição, segundo a 
lei de uma das partes, houver ocorrido a prescrição 
do crime ou da execução da sentença que tenha 
imposto a pena privativa de liberdade; se a pessoa 
requerida para a extradição tiver sido condenada 
ou deve ser julgada na Parte Requerente por um 
Tribunal de exceção ou ad hoc; se o ato pelo qual 
a extradição tiver sido requerida for de natureza 
exclusivamente militar; se o ato for de natureza po-
lítica; se a Parte requerida tiver fortes razões para 
supor que a extradição foi requerida com vistas a 
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perseguição por motivos raciais, religiosos, étnicos 
ou por convicções políticas; se a Parte Requerida 
possuir acordo com terceiro país que disponha que 
a pessoa reclamada só poderá ser extraditada ao 
Estado do qual é nacional.

O Tratado exclui da definição de crimes políti-
cos os atentados à vida de Chefe de Estado ou de 
Governo ou seus familiares; o ato terrorista; o geno-
cídio, os crimes de guerra e os crimes contra a paz e 
a humanidade.

O Artigo 8 dispõe sobre as garantias dos direitos 
da pessoa extraditada, proibindo a sua extradição a um 
terceiro pais sem o consentimento da Parte Requerida, 
assim como a sua punição ou condenação por crime 
cometido anteriormente, a não ser com o consenti-
mento da Parte Requerida. Garante, ainda, para efeito 
de contagem de tempo da pena, a inclusão do tempo 
de permanência da pessoa na prisão no território da 
Parte Requerida. Ademais, a Parte Requerente deverá 
apresentar garantias de que as pessoas extraditadas 
ao amparo do presente Tratado não serão submetidas 
a pena de morte ou à prisão perpétua.

O Artigo 9 versa sobre o pedido de extradição, seu 
encaminhamento e os documentos apostos e o Artigo 
10 sobre o procedimento de comunicação e autorida-
des competentes. O Artigo 12 trata da prisão para fins 
de extradição, estipulando que, em casos de urgência, 
a Parte Requerente poderá encaminhar o pedido de 
prisão da pessoa a ser reclamada para extradição até 
que seja recebido o pedido formal. O pedido de prisão 
preventiva também poderá ser apresentado à Parte 
Requerida por meio da Organização Internacional da 
Política Criminal (INTERPOL), desde que seja parale-
lamente confirmada pela via diplomática.

Os Artigos 13 a 21 tratam de aspectos práticos do 
procedimento da extradição, como a notificação, o prazo 
de extradição, seu adiamento, segunda transferência 
da pessoa passível de extradição, conseqüências da 
recusa da extradição, entrega do extraditando, despe-
sas, entrega de objetos e trânsito do extraditando.

O Artigo 22 contempla a hipótese de haver a 
extradição de uma mesma pessoa sido requerida por 
vários Estados, em pedidos concorrentes, apresen-
tando seqüência segundo a qual serão dadas as pre-
ferências.

II – Análise

O Acordo em tela visa a coibir a criminalidade, 
apresentando mecanismos que evitem que o desloca-

mento do criminoso, de um território nacional a outro, 
hoje extraordinariamente facilitado pelo grande avanço 
dos meios de comunicação, possa gerar impunidade.

Tal questão tem merecido crescente atenção 
por parte dos formuladores da política externa bra-
sileira, tendo o Brasil firmado um grande número 
de tratados de extradição com os mais diversos 
países.

Ao proibir a extradição de nacionais, a extra-
dição de perseguidos políticos ou daquelas vítimas 
de perseguição religiosa ou racial, ou ainda a extra-
dição para julgamento por Tribunal de Exceção, o 
texto do diploma internacional em tela respeita os 
dispositivos constitucionais pertinentes, bem como 
a Lei nº 6.815, de 1980, conhecida como “Estatuto 
do Estrangeiro”.

Ressalte-se, ademais, a presença, no diplo-
ma internacional em apreço, de previsão quanto à 
extradição de pessoas que tenham cometido cri-
mes de natureza financeira, como os relativos a 
impostos e contra as finanças públicas. Trata-se, 
portanto, de matéria de elevada relevância social, 
pois pretende evitar a impunidade, configurando 
também um importante instrumento de cooperação 
entre países soberanos.

III – Voto

Por todo o exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Projeto de Decreto Legislativo nº 212, de 
2006.

Sala da Comissão, 1º de julho de 2006. – Rober-
to Saturnino, Presidente – Jefferson Péres, Relator 
ad hoc – Ney Suassuna – José Agripino – Eduardo 
Azeredo – Heráclito Fortes – Flexa Ribeiro – Sérgio 
Zambiasi – Romeu Tuma – Marco Maciel – Serys 
Slhessarenko – Eduardo Suplicy.

RELATÓRIO

Documento anexado nos termos do 
parágrafo único do Art. 250 do regimento 
interno do senado federal 

Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 174, de 12 de maio de 2003, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Tratado de Extradição 
entre a República Federativa do Brasil e a Federação 
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da Rússia, celebrado em Moscou, em 14 de janeiro 
de 2002.

O Acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto 
legislativo formulado por sua Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional decorrente da Mensagem 
Presidencial, após exame, também, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

A Mensagem Presidencial foi recebida pela Câ-
mara dos Deputados em 21 de agosto de 2003 e o 
projeto de decreto legislativo dela derivado recebeu 
a chancela daquela Casa em 16 de março de 2006, 
chegando ao Senado Federal no dia 27 de março 
subseqüente.

Nesta Casa, a Proposição foi distribuída à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 
30 de março de 2006 e, na Comissão, ao Relator que 
subscreve este Parecer no dia 10 de abril seguinte, 
após o cumprimento de prazo regimental, sem que 
tenha recebido propostas de emenda.

II – Análise

Cuida-se aqui de um típico acordo de extradição, 
com todas as cláusulas pertinentes, entre Brasil e Rús-
sia. Pela vontade expressa, os dois governos acordam 
a cooperação no que diz respeito ao instituto da ex-
tradição, que é um dos mais vetustos instrumentos do 
direito internacional público, autêntica expressão da 
colaboração interestatal para a persecução criminal.

Em resumo, o tratado em tela adota os seguin-
tes dispositivos:

• as Partes obrigam-se a extraditar pes-
soas presentes em seu território para que res-
pondam a processo penal ou para execução 
de uma sentença que imponha pena privativa 
de liberdade;

• apenas serão passíveis de extradição 
os incursos segundo as legislações de ambos 
os países em crimes puníveis com privação de 
liberdade por prazo não inferior a um ano;

• o Tratado traz inovação que é um arti-
go específico para a extradição nos casos de 
crimes de natureza financeira, estabelecendo 
que, nestes casos, a extradição não poderá 
ser negada em razão de a legislação da Par-
te requerida não prever a mesma espécie de 
dispositivo financeiro infringido.

• a recusa da extradição poderá ocorrer 
em casos em que o crime estiver afeto à jurisdi-

ção de ambas as Partes e se a pessoa já estiver 
respondendo a processo judicial pelo mesmo 
crime no território da Parte requerida;

• O tratado estabelece ainda, na forma 
clássica do instituto, as hipóteses em que a 
extradição não poderá ser concedida: a) se 
a pessoa for nacional da Parte requerida; b) 
se a pessoa já tiver sido condenada, absol-
vida, indultada ou anistiada no território da 
Parte requerida pelo mesmo crime que fun-
damenta a solicitação; c) se houver ocorrido 
prescrição do crime ou da execução da sen-
tença; d) se a pessoa tiver sido condenada 
ou deva ser julgada por tribunal de exceção; 
e) se o ato for de natureza política; f) se a 
Parte requerida tiver razões para julgar que 
a extradição foi solicitada por motivos raciais, 
religiosos, étnicos ou de convicções políticas; 
g) se a Parte requerida possuir acordo com 
terceiro país dispondo que a pessoa recla-
mada só poderá ser extraditada ao Estado 
do qual é nacional.

Quanto à invocação de motivação política para 
não conceder a extradição, o Tratado estabelece que só 
poderá ser feita quando o ato em questão representar 
uma violação da lei penal comum. Além do mais, não 
se consideram crimes políticos atentados contra a vida 
de chefes de Estado ou de Governo, atos terroristas, 
genocídio, crimes de guerra ou crimes contra a paz e 
a humanidade.

Complementarmente, o Tratado estabelece todas 
as condições formais para o requerimento e a conces-
são da extradição.

O texto ora em análise segue as tendências gerais 
consolidadas na diplomacia brasileira pelas dezenas 
de acordos bilaterais de extradição já firmados. Simi-
larmente, o Tratado respeita a Constituição Federal e 
os princípios adotados em nossa Lei de Estrangeiros, 
que veda a extradição de nacionais e proíbe a extra-
dição por atos de natureza política, para julgamento 
por tribunal de exceção ou em caso de perseguição 
racial, religiosa ou política.

Ressalte-se, mais uma vez e por fim, a inovação 
do Tratado que agrega a preocupação mais atual de 
deixar clara a possibilidade de extradição em casos 
de crimes de natureza financeira, ainda que a Parte 
requerida não contemple em sua legislação os mes-
mos dispositivos financeiros violados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 
de Imigração.

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

PARECER Nº 644, DE 2006

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre a Mensagem nº 155, de 2006, 
(nº 298/06, na origem), que submete à apre-
ciação do Senado Federal, a indicação do 
nome do Senhor Fernando Antônio Brito 

Fialho, para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Transportes Aquavi-
ários – ANTAQ.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI, 
em votação secreta, realizada em 30 de maio de 2006, 
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se-
nador Romero Jucá, sobre a Mensagem do Senado 
Federal nº 155, de 2006 opinou pela aprovação da 
indicação do nome do Senhor Fernando Antônio Bri-
to Fialho, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, por 
dezoito votos “Sim”, nenhum “Não” e nenhuma “Abs-
tenções”, totalizando dezoito votos.

Aprovado, 30 de maio de 2006. –  Heráclito For-
tes, Presidente; Romero Jucá, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Romero Jucá
Por meio da Mensagem (SF) nº 155, de 2006 

(nº  298, de 27 de abril de 2006, na origem), o Senhor 
Presidente da República submete ao exame do Sena-
do Federal a indicação do Senhor Fernando Antonio 
Brito Fialho para exercer o cargo de Diretor da Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), no 
período remanescente do mandato do Senhor Ronal-
do Herbst Dotta.

Nos termos do art. 52, III, f, da Constituição Fede-
ral, compete privativamente ao Senado Federal aprovar 
previamente, por voto secreto, após argüição pública, a 
escolha de titulares dos cargos enunciados na própria 
Lei Maior e de outros que a lei determinar.

Autarquia vinculada ao Ministério dos Transpor-
tes, a Antaq foi criada pela Lei nº 10.233, de 5 de ju-
nho de 2001, que “dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho 
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários e o Departa-
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes dá 
outras providências”.

Em seu art. 53, a Lei nº 10.233, de 2001, esta-
belece que os membros da Diretoria da Antaq serão 
nomeados pelo Presidente da República, após apro-
vação pelo Senado Federal, nos termos do mencio-
nado dispositivo constitucional. Determina, ademais, 
que o ocupante desses cargos deve ser brasileiro, ter 
idoneidade moral e reputação ilibada, formação uni-
versitária, experiência profissional compatível com os 
objetivos, atribuições e competências da agência, ao 
lado de desfrutar de elevado conceito no campo de 
suas especialidades.

Nascido em 24 de outubro de 1963, na cidade 
de Fortaleza, Ceará, Fernando Antonio Brito Fialho 
graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), tendo se especiali-
zado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/ISAN-MA). Dotado de elevada capacidade 
de liderança e habilidade na criação, desenvolvimento 
e implementação de projetos, tem exercido diversas 
funções relevantes, tanto na iniciativa privada quanto 
no âmbito da administração pública.

Como empresário, na condição de gestor ou só-
cio de companhias regionais de porte médio, realizou 
empreendimentos imobiliários e outras importantes 

atividades nas áreas de construção civil e de infra-
estrutura.

No setor público, foi titular, entre 2002 e 2003, da 
Gerência de Estado de Articulação e Desenvolvimento 
Regional de São Luís, cargo equivalente ao de secre-
tário estadual, responsável pelas ações governamen-
tais nas áreas de educação, saúde e infra-estrutura na 
região metropolitana constituída em torno da capital 
do Estado do Maranhão. Entre 2003 e 2005, presidiu 
a Empresa Maranhense de Administração Portuária 
(EMAP), empresa pública vinculada ao Governo do 
Estado do Maranhão, que atua como Autoridade Por-
tuária do Porto de ltaqui e exerce, entre outras atri-
buições, as de prover a infra-estrutura adequada às 
atividades portuárias, coordenar a movimentação de 
cargas, regular o uso da área do porto organizado e 
induzir o desenvolvimento regional.

Nessa última função pública, cujas atribuições 
guardam estreita relação com o cargo de direção para 
o qual foi indicado, responsabilizou-se pelo programa 
de modernização da infra-estrutura e inserção dinâmica 
do Porto de Itaqui no mercado e na cadeia logística do 
Corredor Norte de Exportação, pela negociação de con-
tratos com grandes clientes das operações portuárias, 
como a Companhia Vale do Rio Doce, e de convênios 
com o Governo Federal, voltados para o financiamento 
de projetos estratégicos. Teve também oportunidade de 
participar de missões internacionais na Holanda, Índia, 
Vietnã, China e Estados Unidos da América.

Em síntese, as informações contidas no curricu-
lum vitae anexado à Mensagem nº 155, de 2006, de-
monstram que, a par de possuir adequada formação 
acadêmica e profissional, o Senhor Fernando Antonio 
Brito Fialho reúne os demais atributos requeridos para 
o exercício do cargo para o qual foi escolhido pelo Ex-
celentíssimo Senhor Presidente da República. Dessa 
forma, submetemos a indicação constante da referida 
mensagem presidencial à apreciação e julgamento 
desta Comissão.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2006. – Sena-
dor Heráclito Fortes, Presidente, – Senador Romero 
Jucá, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 182, DE 2006

Acrescenta o inciso VI ao art. 1º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para 
estender aos representantes comerciais a 
isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados na aquisição de automóveis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feve-

reiro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VI:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
VI – representantes comerciais autôno-

mos, com três anos de exercício ininterrupto 
da atividade, devidamente comprovado pela 
respectiva entidade de classe.

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

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanha-
rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação 
se der após decorridos sessenta dias da publicação 
desta, bem como incluirá a renúncia mencionada nas 
propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. A isenção de que trata esta lei 
só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercí-
cio financeiro imediatamente posterior àquele em que 
for implantado o disposto no art. 2º.

Justificação

O art. 150, II, da Constituição, ao vedar a insti-
tuição de “tratamento desigual entre contribuintes em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida”, expressa o chamado principio da isonomia 
tributária. O projeto em questão, ao conceder isen-
ção para a categoria dos representantes comerciais, 
tem por objetivo, exatamente, homenagear o princípio 
mencionado.

Excluir os representantes comerciais da isenção 
de IPI na aquisição de veículos é ignorar diferença es-
sencial da sua atividade em relação às demais. Assim 
como os taxistas, os representantes comerciais depen-
dem de seus veículos para o exercício da profissão, pois 
têm de deslocar-se constantemente, por certo mais que 

os profissionais de outras áreas, para atender com pres-
teza os seus clientes e demais pessoas interessadas 
nos negócios que intermedeiam. Essas condições de 
trabalho, típicas dos representantes comerciais, com-
provam quão diferente é a sua situação funcional em 
relação à das demais categorias, o que recomenda o 
tratamento tributário favorecido ora proposto.

Embora, no momento da compra do veículo, ine-
vitavelmente ocorra perda de receita tributária, essa 
aparente renúncia será compensada com a receita 
adicional de tributos, que beneficiará, nos anos se-
guintes de uso do veículo, todo o setor público. Ha-
verá aumento de vendas e, conseqüentemente, da 
arrecadação global dos tributos federais, estaduais e 
municipais, que continuarão sendo cobrados: ICMS, 
PIS, Cofins, CPMF, IOF, IPVA, taxas de licenciamento 
e emplacamento, impostos sobre combustíveis, pedá-
gios, estacionamentos. Isso tudo sem falar no fomento 
à própria atividade comercial.

Com vistas a coibir fraudes, impusemos, como 
condição para o usufruto do beneficio, a comprova-
ção do exercício efetivo de dois anos ininterruptos na 
profissão pela entidade representativa de classe do 
beneficiário.

Dada a importância de se corrigir a omissão da 
lei, conto com o apoio dos ilustres Pares à aprovação 
do presente projeto, visando a estender o beneficio à 
categoria dos representantes comerciais.

Sala das Sessões,  7 de junho de 2006. – Sena-
dor Marcos Guerra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre isenção do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) na aqui-
sição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem 
como por pessoas portadoras de deficiên-
cia física e aos destinados ao transporte 
escolar, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou 
a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Congres-
so Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente 
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de 
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fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta 
(SAE), quando adquiridos por:

I – motoristas profissionais que, na data da publi-
cação desta lei exerçam comprovadamente em veículo 
de sua propriedade atividade de condutor autônomo 
de passageiros, na condição de titular de autorização, 
permissão ou concessão do poder concedente e que 
destinem o automóvel à utilização na categoria de 
aluguel (táxi);

II – motoristas profissionais autônomos titulares 
de autorização, permissão ou concessão para explora-
ção do serviço de transporte individual de passageiros 
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa ativida-
de em virtude de destruição completa, furto ou roubo 
do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à 
utilização na categoria de aluguel (táxi);

III – cooperativas de trabalho que sejam permis-
sionárias ou concessionárias de transporte público 
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), des-
de que tais veículos se destinem à utilização nessa 
atividade;

IV – pessoas que, em razão de serem portado-
ras de deficiência física, não possam dirigir automó-
veis comuns.
....................................................................................

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.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................

SEÇÃO III 
Da Lei Orçamentária Anual

....................................................................................
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

entende-se como:
I – ente da Federação: a União, cada Estado, o 

Distrito Federal e cada Município; 
II – empresa controlada: sociedade cuja maioria 

do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada que receba do ente controlador recursos finan-
ceiros para pagamento de despesas com o pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participa-
ção acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências corren-
tes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e 
Municípios por determinação constitucional ou legal, e 
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e 
no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do siste-
ma de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 
9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do 
§ 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-
cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
....................................................................................

Art. 5º O Projeto de Lei Orçamentária Anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com as nor-
mas desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Receita Pública

SEÇÃO I 
Da Previsão e da Arrecadação

....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as 

normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL10     



19398 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior das 
despesas de capital constantes do Projeto de Lei Or-
çamentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra renún-
cia de receita deverá estar acompanhada de estimati-
va do impacto orçamentário – financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discrimina-
da de tributos ou condições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas

SEÇÃO II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O Projeto de Lei Orçamentária será acom-
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – O Projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido à Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2006

Acrescenta parágrafo único ao art. 3º 
da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, 
para determinar a realização de audiências 
públicas, nas duas Casas do Congresso 
Nacional, sobre matéria sujeita a referendo 
ou plebiscito, antes da deliberação sobre a 
autorização de referendo e a convocação 
de plebiscito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.709, de 18 de novem-

bro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 3º .. ................................................
Parágrafo único. As deliberações sobre 

autorização de referendo ou convocação de 
plebiscito serão precedidas de audiências pú-
blicas, em ambas as Casas do Congresso Na-
cional, com ampla divulgação externa, sobre a 
matéria objeto da consulta popular. (NR)”

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

O presente projeto de lei determina a realização 
de audiências públicas sobre matéria submetida a refe-
rendo ou plebiscito, assim como sua ampla divulgação 
externa, antes do momento de deliberação a respeito 
dos respectivos atos convocatórios.

O objetivo da proposta é a qualificação do deba-
te sobre as questões passíveis de encaminhamento à 
consulta popular. Qualificação que será benéfica, em 
primeiro lugar, para Deputados e Senadores, que dis-
porão de um conjunto maior de informações e opiniões 
para formar sua própria intenção de voto, favorável ou 
contrária à autorização do referendo ou à convocação 
do plebiscito.

A matéria poderia parecer pouco relevante, na 
perspectiva das consultas populares efetivamente rea-
lizadas ao longo da história da República. Com efeito, 
apenas em três oportunidades, o povo foi chamado a 
manifestar-se diretamente: nos dois plebiscitos sobre 
sistema de governo, em 1963 e 1993, e no recente re-
ferendo sobre comercialização de armas de fogo.

A lei, no entanto, deve olhar para o futuro. Nessa 
perspectiva, parece clara uma tendência ao recurso 
mais freqüente a mecanismos de consulta popular di-
reta, sem prejuízo do funcionamento dos instrumentos 
tradicionais de representação. Numa situação, previ-
sível, de uso corriqueiro de referendos e plebiscitos, 
é prudente assegurar a provisão de um mínimo de 
informação e argumentação aos que decidirão sua 
efetivação ou recusa.

Não se esgotam aí os efeitos da realização de 
audiências públicas. O texto proposto demanda tam-
bém a divulgação ampla, para fora das paredes do 
Congresso Nacional, para todo cidadão brasileiro, 
portanto. A qualificação do debate é benéfica para o 
eleitor. Nos casos de referendo autorizado e plebiscito 
convocado, a discussão, a informação, o processo de 
esclarecimento já estariam iniciados no momento da 
decisão. O debate poderá ser mais profundo e o voto 
do eleitor, mais consciente.

Hoje ambas as Casas do Congresso Nacional 
dispõem de meios de comunicação de massa de al-
cance cada vez maior. Portais na rede de computado-
res, televisão, rádio, agência de notícias, tudo deverá 
colaborar para a divulgação do processo das audiên-
cias para os eleitores.

Por essas razões, peço a meus Pares seu apoio 
para o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Sérgio Zambiasi. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto 
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal.

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrá-

gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas 
constitucionais pertinentes, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas for-

mulares ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, le-
gislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade 
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, 
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido 
submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posterioridade 
a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo 
a respectiva ratificação ou rejeição.

Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de 
competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe-
cutivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição 
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados 
mediante decreto legislativo, por proposta de um ter-
ço, no mínimo, dos membros que compõe qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, de conformidade 
com esta Lei.

(...)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – O Projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2006

Altera o art. 133 do Regimento Interno 
do Senado Federal, para permitir a aprova-
ção de mais de uma matéria no regime de 
tramitação em conjunto.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 133 do Regimento Interno do Senado 

Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 133.  ..............................................
 ..............................................................
§ 9º Havendo proposições em regime de 

tramitação conjunta, é lícito o parecer concluir 
pela aprovação de mais de uma delas, desde 
que acolhidas, integral ou parcialmente, nos 
termos de substitutivo. (NR)”

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

Justificação

A tramitação em conjunto de proposições refle-
te a tendência majoritária do processo legislativo de 
buscar maior economicidade na tramitação das pro-
posições.

De fato, ao examinar mais de uma proposição 
referentes a uma mesma matéria, dois principais ga-
nhos podem ser auferidos.

O primeiro diz respeito ao enriquecimento do tex-
to final, por meio da utilização de elementos presen-
tes em cada uma delas. O segundo, à agilização dos 
procedimentos regimentais, ao evitar a redundância 
da dupla apreciação de um mesmo assunto em mo-
mentos distintos, quando esse exame poderia ter se 
realizado de uma só vez.

No entanto, existe uma lacuna que precisa ser 
preenchida nas normas que regem a tramitação em 
conjunto e a conclusão dos pareceres.

Não parece útil ao processo legislativo o parecer 
se furtar à aprovação de várias proposições, quando 
elas mesmas serviram de base para a formulação de 
um substitutivo.

Tal é o sentido deste projeto de resolução: pos-
sibilitar a aprovação de tantas quantas forem as pro-
posituras utilizadas na formulação de um substitutivo 
enriquecedor do texto original.

A aprovação da presente iniciativa significa prin-
cipalmente coibir o descaso regimental em relação a 
proposições que, por sua consistência, subsidiam o 
aprimoramento do futuro texto legal.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Eduardo Azeredo.

LEGISLAÇÃO CITADA

SEÇÃO II 
Dos Pareceres

Art. 133. Todo parecer deve ser conclusivo em 
relação à matéria a que se referir, podendo a conclu-
são ser:

I – pela aprovação, total ou parcial;
II – pela rejeição;
III – pelo arquivamento;
IV – pelo destaque, para proposição em separa-

do, de parte da proposição principal, quando originária 
do Senado, ou de emenda;

V – pela apresentação de:
a) projeto;
b) requerimento;
c) emenda ou subemenda;
d) orientação a seguir em relação à matéria.
§ 1º Considera-se pela rejeição o parecer pelo 

arquivamento quando; se referir a proposição legis-
lativa.

§ 2º Nas hipóteses do inciso V, alíneas a, b e c, 
o parecer é considerado justificação da proposição 
apresentada.

§ 3º Sendo favorável o parecer apresentado so-
bre indicação, ofícios memorial ou outro documento 
contendo sugestão ou solicitação que dependa de 
proposição legislativa, esta deverá ser formalizada 
em conclusão.

§ 4º Quando se tratar de parecer sobre matéria 
que deva ser apreciada em sessão secreta (art. 197), 
proceder-se-á de acordo com o disposto no art. 116, 
§ 1º.

§ 5º Quando o parecer se referir a emendas ou 
subemendas, deverá oferecer conclusão relativamen-
te a cada uma.

§ 6º A comissão, ao se manifestar sobre emen-
das, poderá reunir a matéria da proposição principal 
e das emendas com parecer favorável num único tex-
to, com os acréscimos e alterações que visem ao seu 
aperfeiçoamento.
.................................................................................. ..

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas. ao Projeto de Resolução 
nº 40, de 2006, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, a, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
AM) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 655, DE 2006

Nos termos do art. 222, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro a inclusão em Ata de 
um Voto de Louvor ao Sr. José de Paiva Netto, Dire-
tor-Presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), por 
ocasião do transcurso de seus 50 anos de trabalho 
naquela instituição.

Justificação

Desde jovem, o carioca Paiva Netto interessou-se 
por temas filosóficos e espirituais e revelou profunda 
sensibilidade para as questões sociais e para os pro-
blemas das camadas mais desprotegidas da população. 
Em 1956, aos 15 anos, deixou de lado seu desejo de 
estudar Medicina para iniciar jornada vitoriosa ao lado 
do saudoso fundador da LBV, o jornalista, radialista e 
escritor Alziro Zarur. Durante quase um quarto de sé-
culo, foi um dos principais assessores de Zarur, tornan-
do-se mais tarde secretário-geral da instituição.

Em 1979, com o falecimento do emérito funda-
dor, Paiva Netto tornou-se presidente da LBV, pois já 
era de fato o condutor dos destinos daquela grande 
obra. Ao longo dos últimos 27 anos, vem se dedican-
do a multiplicar os programas de promoção humana, 
social e educacional da instituição. Lançou, na LBV, o 
lema Educação e Cultura, Alimentação, Saúde e Tra-
balho com Espiritualidade Ecumênica, marca de uma 
gigantesca ação comunitária que prima pelo elevado 
padrão qualitativo no amparo às populações que vivem 
em situação de risco social e pessoal.

Hoje, a LBV atua em todo o Brasil, por meio de 
escolas de educação básica, lares para crianças, ado-
lescentes e idosos, centros comunitários e educacio-
nais e de campanhas socioeducativas. O trabalho da 
LBV se faz presente também em outros países. Essa 
vitoriosa iniciativa solidária é desenvolvida atualmente 
na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, em 
Portugal e nos Estados Unidos.

A LBV, sob o comando de Paiva Netto, foi a pri-
meira organização não-governamental genuinamente 
brasileira a conquistar, na Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 1999, o status consultivo geral no 
Conselho Econômico e Social (Ecosoc) daquele res-
peitada instituição. No ano seguinte, passou a integrar 
a Conferência das ONGs com Relações Consultivas 
para as Nações Unidas e a ter o direito de participar 
de todas as reuniões daquele conselho.

Firme em seu objetivo de propagar o ideal de 
solidariedade e de difundi-lo a um número cada vez 
maior de pessoas, Paiva Netto criou a Super Rede Boa 
Vontade de Rádio (a Super RBV) e a Rede Mundial de 
Televisão (a RMTV), que têm hoje dezenas de emis-
soras de norte a sul do País. Criou também a Editora 
Elevação, a Gráfica da Boa Vontade, e a Gravadora 
Som Puro.

Em fins da década de oitenta, Paiva Netto inau-
gurou, em Brasília, o Templo da Boa Vontade, e, no 
início dos anos noventa, o Parlamento Mundial da 

Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi. Essas duas 
obras são um verdadeiro pólo de ecumenismo e de 
espiritualidade universalista em nosso País e formam 
um dos conjuntos arquitetônicos mais admirados da 
Capital Federal, recebendo anualmente por mais de 
um milhão de visitantes.

Cabem como uma luva a esse homem de boa 
vontade que é Paiva Netto as seguintes palavras do 
dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht: Há homens 
que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um 
ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos 
e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. 
Estes são os imprescindíveis.

No próximo dia 29 de junho, o escritor, poeta, 
jornalista e radialista carioca José de Paiva Netto com-
pletará 50 anos de trabalho plenamente dedicados à 
LBV. Há meio século, portanto, ele luta e devota seus 
dias a aliviar a dor dos que sofrem, a semear edu-
cação e cultura, a pregar o Evangelho e a propagar 
mensagens que levam paz, tranqüilidade e coragem 
a seus leitores e aos ouvintes de seus programas no 
rádio e na televisão.

Em vista do exposto, submeto à consideração 
dos ilustres Pares o presente Requerimento de Voto 
de Louvor ao Sr. José de Paiva Netto, por ocasião do 
transcurso do jubileu de ouro de seu fecundo e diligente 
trabalho, de sua luta que transformou a Legião da Boa 
Vontade em uma das mais destacadas instituições da 
sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Luiz Otávio.

REQUERIMENTO Nº 656, DE 2006

Requeiro, nos termos da lei, Voto de Aplauso 
aos ganhadores do Prêmio Literatura Para Todos, do 
Ministério da Educação, com destaque para a autora 
catarinense Eloí Elisabete Bocheco, 1ª colocada. O 
objetivo do concurso é constituir uma biblioteca bási-
ca para a leitura dos jovens e adultos dos programas 
de alfabetização.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
AM) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 657, DE 2006

Requeremos, nos termos do Artigo 160, combina-
do com o artigo 199 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que a Hora do Expediente da sessão do dia 9 
de agosto de 2006, seja dedicada a homenagear o XII 
Congresso Internacional de Equoterapia e Workshop, 
a realizar-se em Brasília, de 9 a 12 de agosto de 2006, 
com a participação de 1.000 (mil) Congressistas envol-
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vidos com a Equoterapia, representantes de diferen-
tes associações de Estados Brasileiros e de provín-
cias e países, que aplicam a Equoterapia, tais como: 
Paris/França, Basel/Suíça, Warwick/Grã-Bretanha, 
Hamburgo/Alemanha, Milão, Itália, Toronto/Canadá, 
Aarhus/Dinamarca, Hamilton/Nova Zelândia, Denver/
USA, Anger/França, Budapeste, Hungria dentre ou-
tros. Ressalte-se que a Equoterapia é um método te-
rapêutico e educacional que utiliza o cavalo, dentro de 
uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, 
educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
bio-psicossocial das pessoas com deficiência que dela 
podem se beneficiar.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, Propostas de Emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2006

Acrescenta parágrafo ao art. 14 da 
Constituição Federal, para disciplinar a au-
torização de referendo e a convocação de 
plebiscito mediante iniciativa popular.

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 É acrescido ao art. 14 da Constituição Fe-
deral o seguinte parágrafo 11-A:

Art. 14...................... ..............................
................................ ..............................
§ 11-A. Nos casos de autorização de 

referendo ou de convocação de plebiscito, a 
iniciativa popular será exercida pela apresen-
tação à Câmara dos Deputados de projeto de 
decreto legislativo, obedecidas às exigências 
de subscrição previstas no art. 61, § 2º.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição da República em seu art. 49, 
inciso XV, relaciona, entre as competências exclu-
sivas do Congresso Nacional, autorizar referendo 
e convocar plebiscito. É claro, portanto, que o ato 
convocatório depende, em ambos os casos, de deli-
beração favorável do Congresso Nacional e prescin-
de de sanção presidencial. A decisão do Congresso 
Nacional assume, portanto, o formato de decreto 
legislativo.

No entanto, o texto constitucional não nomeia 
explicitamente os agentes capazes de provocar a ma-
nifestação do Congresso. Parece claro que Deputados 
e Senadores detêm essa capacidade, na medida em 
que podem iniciar a tramitação de um projeto de decre-
to legislativo com essa finalidade. Parece igualmente 
claro que o Presidente da República é capaz de pro-
vocar a manifestação do Congresso, mediante envio 
de Mensagem Presidencial que solicite a autorização 
de plebiscito ou a convocação de referendo.

Controversa, contudo, é a capacidade de pro-
vocação do Congresso Nacional a partir de iniciativa 
popular. Alguns autores consideram a matéria pacífi-
ca, na medida em que o art. 61 da Constituição, em 
seu § 2º, assegura a tramitação de projeto de lei de 
iniciativa popular, desde que subscrito por ao menos 
um por cento do eleitorado nacional, distribuído por 
pelo menos cinco estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Ou 
seja, se a Constituição considera essas exigências de 
subscrição suficientes para dar legitimidade à iniciativa 
popular nos casos de projetos de lei, a mesma regra 
poderia fundamentar a apresentação de projetos de 
decretos legislativos, inclusive aqueles com a finalidade 
de autorizar referendo ou convocar plebiscito.

O meio mais seguro de evitar a polêmica nessa 
matéria, a meu ver, é deixar explícito no texto constitu-
cional aquilo que esses autores consideram implícito: 
a possibilidade de exercício da iniciativa popular para 
autorização de referendo e convocação de plebiscito, 
atendidas as mesmas exigências de subscrição que 
vigoram para o exercício da iniciativa popular nos ca-
sos de projetos de lei. Esse é o objetivo da presente 
Proposta de Emenda à Constituição.

Nas democracias do mundo discute-se, cada vez 
mais, a combinação dos mecanismos tradicionais da 
representação política com as consultas diretas à von-
tade do cidadão. Contribui muito para esse interesse 
maior nos instrumentos de consulta direta o avanço 
tecnológico nos meios de comunicação, assim como 
nos procedimentos de registro e apuração dos votos. No 
tempo da urna eletrônica e da internet, a consulta direta 
à população torna-se viável, mais fácil e barata.

Temas sensíveis, que envolvem conflitos de va-
lores ou interesses de grupos minoritários, são de 
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abordagem difícil pelos instrumentos da representa-
ção, instrumentos que, muitas vezes, evitam questões 
polêmicas e posições que contrariem o senso comum 
da maioria. Seria possível mencionar diversos exem-
plos de matérias controversas, que teriam maior pos-
sibilidade de entrar na agenda do Congresso Nacional 
a partir da iniciativa popular: o aborto; as políticas de 
proteção às minorias, inclusive aquelas mais polêmi-
cas, como a reserva de cotas; a regulamentação das 
relações entre pais e filhos, que causa polêmica hoje 
na Europa e nos Estados Unidos.

Pois bem, se aceitamos como fato a tendência ao 
uso mais freqüente de mecanismos como o plebiscito 
e o referendo, a conseqüência lógica é deixar claro, no 
texto da Constituição, a possibilidade de exercício da 
iniciativa popular nessa matéria, respeitadas as exi-

gências de subscrição que esse texto já estipula para 
a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. 
E claro que a iniciativa popular assegura apenas, nos 
termos constitucionais, a tramitação normal da matéria, 
dado que a decisão final é, como vimos, competência 
exclusiva do Congresso Nacional.

Cabe lembrar a existência de precedentes inter-
nacionais. Nos Estados Unidos da América, no estado 
da Califórnia, e na Confederação Suíça, determinado 
número de cidadãos ou percentual de eleitores está 
apto a convocar a população a manifestar-se, direta-
mente, sobre tema de seu interesse.

Essas as razões por que solicito o apoio de meus pa-
res para a presente Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Sérgio Zambiasi.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;

II – referendo; 

III – iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I – obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos; 

II – facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de de-

zoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os es-

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri-

gatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma 

da lei:

I – a nacionalidade brasileira;

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

III – o alistamento eleitoral;

IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;

V – a filiação partidária;

VI – a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Pre-

sidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governa-

dor de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Depu-

tado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz 

de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfa-
betos.

§ 5º O Presidente da República, os Governa-
dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido ou substituído no curso dos 
mandatos poderão ser reeleitos para um único perío-
do subseqüente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
dente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos res-
pectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-
sidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores 
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e can-
didato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as 
seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço, de-
verá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado pela autoridade superior e, se eleito, pas-
sará automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim 
de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato, considerada a vida pre-
gressa do candidato, e a normalidade e legitimidade 
das eleições contra a influência do poder econômico 
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na administração direta ou indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con-
tados da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará 
em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma 
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
............................. .......................................................

(À Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania.)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 27, DE 2006

Altera o art. 111-A da Constituição 
Federal, para ampliar o acesso dos mem-
bros dos Tribunais Regionais do Trabalho 
ao Tribunal Superior do Trabalho.

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. 111-A passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 111-A. .............................................
............................................. ..........................

II – os demais dentre juízes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, indicados pelo próprio 
Tribunal Superior.

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Justiça do Trabalho, quanto à composição de 
suas Cortes, é a única, na estrutura do Poder Judiciário, 
que impede que os membros dos Tribunais de segundo 
grau egressos da chamada magistratura representa-
tiva (advogados e membros do Ministério Público do 
Trabalho) sejam alçados à condição de Ministro de 
Tribunal Superior.

A composição dos Tribunais Regionais do Tra-
balho, conforme se depreende do art. 115 da Carta 
Magna, é de no mínimo sete juízes (o número final da 
composição será dado em lei ordinária federal cujo 
projeto é reservado à autoria do Tribunal Superior do 
Trabalho, conforme determina a Constituição Federal, 
no art. 96, II, a), dos quais um quinto dentre advoga-

dos e membros do Ministério Público do Trabalho, e 
os demais quatro quintos mediante promoção de juí-
zes do trabalho.

O Tribunal Superior do Trabalho, por seu turno, e 
conforme a dicção atual, é composto por vinte e sete 
Ministros, dos quais um quinto dentre advogados e 
membros do Ministério Público do Trabalho e os de-
mais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho 
oriundos da magistratura de carreira.

Nesse quadro, os membros dos TRT que sejam 
oriundos da advocacia militante ou do Ministério Pú-
blico do Trabalho não tem acesso ao cargo de Ministro 
do TST, nem nos quatro quintos das vagas reservados 
aos membros dos TRT, pois essas só podem ser ocu-
padas pelos juízes dos TRT que chegaram a essas 
Cortes oriundos da magistratura trabalhista, nem no 
quinto remanescente, já que não são mais advogados 
ou Procuradores do Trabalho. A fórmula consagrada 
atualmente significa o encerramento das carreiras ju-
diciárias da magistratura representativa nos TRT, e 
representa uma discriminação insustentável, pratica-
mente criando duas categorias de membros em cada 
TRT: os que reúnem e os que não reúnem condições 
constitucionais de almejar o acesso ao TST.

Cremos que a simetria de modelos com o Supe-
rior Tribunal de Justiça, como consta no art. 104 da CF, 
exige que seja eliminada essa odiosa discriminação.

Pela redação que estamos propondo, qualquer 
membro dos Tribunais Regionais do Trabalho – até 
por questão isonômica – poderá pleitear validamente 
o acesso à condição de Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, sendo irrelevante que tenha chegado a 
tais Cortes de 2º grau egressos da advocacia, do Mi-
nistério Público ou da magistratura de carreira.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Luiz Otávio.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático 
de direito e tem como fundamentos:
... .................................................................................

SEÇÃO V 
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Art.111-A. O Tribunal Superior do Trabalho com-
por-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da 
República após aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de dez 
anos de efetiva atividade profissional e membros do 
Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos 
de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior.

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribu-
nal Superior do Trabalho.

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho. 

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais 
para o ingresso e promoção na carreira;

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
como órgão central do sistema, cujas decisões terão 
efeito vinculante.
...  ................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – As Propostas de Emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições 
constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento 
Interno.

As matérias serão publicadas e remetidas à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 397/2006

Brasília, 7 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais 

o Senhor Deputado Nelson Marquezelli (PTB–SP) na 
qualidade de Titular e em substituição ao Senhor Depu-
tado José Múcio Monteiro (PTB-PE) para a Comissão 
Mista que analisa a Medida Provisória nº 295, de 30 de 
maio de 2006, que “Dispõe sobre a reestruturação das 
carreiras de Especialista do Banco Central do Brasil, 
do Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 
1º e 2º Graus e da remuneração dessas carreiras, das 
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, da Carreira 
de Fiscal Federal Agropecuário e dos cargos da área 
de apoio à fiscalização federal agropecuária, estende 
a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica 
de Fiscalização Agropecuária – GDATFA aos cargos 
de Técnico de Laboratório e de Auxiliar de Laborató-
rio do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, cria a Gratificação de De-
sempenho de Atividade de Execução e Apoio Técni-
co à Auditoria no Departamento nacional de Auditoria 
do Sistema Único de Saúde – GDASUS, e dá outras 
providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração. – Deputado José 
Múcio Monteiro, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Inscrevo, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Marco Maciel.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª 
desse a palavra na ordem em que nos inscrevemos 
para uma comunicação inadiável. Eu fui o primeiro a 
chegar e tenho obrigação fora do Senado.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – V. Exª está inscrito em primeiro lugar.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Tem V. Exª a palavra.
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
fui a segunda a chegar e também estou pedindo para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– AM) – Senadora Ana Júlia Carepa, V. Exª está ins-
crita em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Senador 
Marco Maciel.

Vou abrir uma exceção hoje, já que o Senador 
Juvêncio da Fonseca me informou que terá que fazer 
uma viagem, e vou lhe conceder a palavra para que fale 
por cinco minutos para uma comunicação inadiável. Em 
seguida, seguirei a ordem dos oradores inscritos.

Concedo a palavra o Senador Juvêncio da Fon-
seca, do PSDB do Mato Grosso do Sul.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, agradeço a gentileza de V. Exª. 
Faz parte do seu perfil de Senador, sempre colaborando 
e fazendo com que esta Casa trabalhe intensamente 
e de uma maneira unitária.

Pedi para usar da palavra para esta comunica-
ção inadiável para dizer que, em Mato Grosso do Sul, 
estávamos em polvorosa em relação ao presídio de 
segurança máxima de Campo Grande, que foi invadido, 
destruído e onde decapitaram detentos. A Força Na-
cional lá chegou, mas alheia ao problema do presídio, 
estava apenas como figuração em Campo Grande, o 
que foi denunciado aqui pelo Senador Ramez Tebet 
anteontem, e por mim também.

Trago a informação, que acho importante, de que 
o comandante da Força Nacional deixou o comando, 
tendo entrado outro comandante. Agora, portanto, há 
uma sintonia entre a Força Nacional e a Polícia Militar 
de Mato Grosso do Sul. Quero louvar, inclusive, a Polí-
cia Militar do meu Estado, que, de maneira profissional, 
resistiu às ações praticadas que traziam insegurança 
para a ordem do presídio de segurança máxima de 
Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora estão 
lá os policiais e a Força Nacional colocando a ordem 
no presídio. Onde os agentes penitenciários sequer 
entravam, já estão entrando. E foi feita, desde ontem, 
a primeira limpeza geral: a busca dos celulares, dos 
chuchos e das armas que eram confeccionadas pelos 
presidiários. A ordem, portanto, está voltando a reinar 
naquele presídio.

Tive uma longa conversa com o Presidente do 
Sindicato Estadual dos Servidores Penitenciários do 
Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Fernando Anun-
ciação, agente penitenciário de grandes lutas em favor 
da sua classe e da segurança dos presídios, que me 

informou categoricamente – já repetindo informações 
que ele têm multiplicado uma sobre as outras, pas-
sando-as à Secretaria de Segurança do meu Estado 
e até mesmo ao Ministro Márcio Thomaz Bastos – so-
bre a precariedade da estrutura dos nossos presídios 
em Mato Grosso do Sul. São 8.500 presos para 1.300 
agentes. São 39 unidades de cadeia pública e presí-
dios. Há um déficit de cinco mil vagas nessas cadeias 
e presídios.

Está dada a informação pelos agentes penitenci-
ários de que, se não houver uma reestruturação pro-
funda e definitiva, não só do quadro de pessoal, mas 
também do aparelhamento e da infra-estrutura dessas 
cadeias e presídios, logo, logo novas rebeliões acon-
tecerão, mais violentas do que as que aconteceram 
porque o crime organizado, neste País, está muito 
mais adiantado que a estrutura da segurança pública. 
E em Mato Grosso do Sul não é diferente.

E o que está acontecendo? Um presídio federal de 
segurança máxima será inaugurado em Campo Grande 
até o fim do ano. Esse presídio de segurança máxima 
é para 200 detentos. E já se fala que Fernandinho Bei-
ra-Mar irá para esse presídio de segurança máxima. 
Duzentos detentos, os mais perigosos do País, serão 
confinados em Mato Grosso do Sul, o grande presente 
que a segurança nacional dá para o Estado.

Não haveria problema algum se os presídios 
fossem estruturados com modernidade e tecnologia, 
atendendo aos requisitos necessários à preservação da 
segurança. Será esse presídio de segurança máxima 
mais um daqueles em que focos como os que aconte-
ceram recentemente se multiplicam neste País?

Minha presença nesta tribuna é para trazer a pa-
lavra dos agentes penitenciários do meu Estado. Essa 
calmaria que está acontecendo desde ontem com a 
Força Nacional nada significa para o futuro. O futuro é 
incerto e não sabido. A infra-estrutura das cadeias e 
dos presídios estaduais do meu Estado é precária. É 
necessário que o Governo Federal e o governo estadual 
tenham seus olhos voltados para a necessidade de dar 
tranqüilidade à população, que tanto precisa.

Sr. Presidente, nessa situação difícil por que pas-
samos, vi chegar o comandante da Força Nacional e 
dizer o seguinte: “Os meus homens são de alta quali-
ficação. Eles não podem entrar nos presídios. E qual 
é o serviço para esses homens qualificados? Ir para 
as ruas? Para as estradas? Ir para onde? 

Felizmente, o comandante dessa tropa altamen-
te qualificada foi trocado e prevaleceu o bom-senso 
comandado pela Polícia Militar do meu Estado, que é 
competente, que trabalha, cujo contingente é pequeno, 
mas é heróico, visto que trabalha em defesa da nossa 
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segurança naquela fronteira, corredor, inclusive, de 
tráfico de entorpecentes. 

E no meu Estado, com apenas 2,3 milhões habi-
tantes, já se fala em um presídio de segurança máxima 
para o Brasil inteiro colocado ali. O nosso território está 
à disposição do País, mas, por favor, Senhor Presiden-
te, Sr. Ministro da Justiça, dêem infra-estrutura, dêem 
condições de segurança para que ele seja, na verda-
de, um exemplo de avanço que estamos conseguindo 
nessa área dos nossos presídios, apenas na questão 
da segurança máxima. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Juvên-
cio da Fonseca.

A Presidência quer registrar a presença nesta 
Casa do Prefeito Gilberto Arôso, do Município de Paço 
do Lumiar, no Maranhão, que esteve recentemente aqui 
do meu lado, e que se faz acompanhar dos Vereado-
res José Gomes, Jorge Brito, Fred Campos, Antônio 
Frazão, Charuto e Silvana.

Eles estão aqui, na tribuna da imprensa. Quero 
que se sintam à vontade.

Passo do Lumiar, Município de 100 mil habitan-
tes, no Estado do Maranhão, fica, mais ou menos, a 30 
Km da cidade de São Luís. Quem quiser visitá-lo deve 
dirigir-se ao Prefeito Gilberto Arôso, que está convidan-
do todos a conhecer esse Município. Particularmente, 
estou muito feliz, com a presença de S. Exªs aqui, no 
Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Prefeito e Srs. Vereadores.
Concedo a palavra ao Senador César Borges, 

ex-Governador da Bahia, do PFL da Bahia.
V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. CÉSAR BORGES – (PFL – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania desta Casa está ouvindo 
agora o Sr. Daniel Dantas. Participei dessa reunião e 
ouvi o Sr. Daniel Dantas confirmar que foi – Sr. Presi-
dente, a palavra não poderia ser outra – achacado pelo 
Sr. Delúbio Soares – não propriamente ele, mas uma 
pessoa que trabalhava na sua empresa, o Sr. Carlos 
Rotemburgo, para que houvesse contribuições de até 
US$ 50 milhões para o Partido dos Trabalhadores poder 
cumprir suas obrigações, saldando débitos deixados 
na praça por conta da eleição de 2002. Ele confirmou; 
disse que não participou porque não deu dinheiro, mas 
que foi feita a proposta para facilitar seus caminhos, 
dentro do Governo ou, conforme ele disse, evitar a per-
seguição que o Governo estaria fazendo contra os seus 

interesses. Vejam aonde nós chegamos! E aí estão os 
escândalos do mensalão, do valerioduto.

Sr. Presidente, o lamentável é ver o Presidente da 
República desprezar tudo o que foi feito nesta Casa, 
desprezar o trabalho da CPI dos Correios, da CPI dos 
Bingos, desprezar o trabalho da Procuradoria-Geral 
da República, feito pelo Procurador Antonio Fernando 
Souza, que denunciou 40 pessoas envolvidas, acu-
sadas de toda essa lambança que o País conheceu 
como “mensalão”.

Agora, Sr. Presidente, a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) encaminha ao Procurador-Geral da 
República, Dr. Antonio Fernando de Souza, uma notí-
cia-crime contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e aponta as razões, mas o Presidente, lamentavelmen-
te, Senador João Alberto Souza, chama tudo isso de 
futrica. Então, o Procurador-Geral da República está 
com futrica; a OAB está com futrica. O Presidente Lula 
ontem, em Juazeiro do Norte, sem se preocupar com 
a notícia-crime da Ordem dos Advogados do Brasil 
pedindo ao Supremo Tribunal Federal que Sua Exce-
lência seja investigado no mensalão, chamou tudo de 
futrica política. E culpa a Oposição.

“Essa gente que tanto agride o Presidente não 
tem moral nem coerência de falar de sua dignidade. 
Embora tenha, com humildade, pedido desculpa, ele 
nunca prometeu...” Essas são palavras do escudeiro-
mor do Presidente Lula, o seu ex-Ministro da Integra-
ção, o Ministro Ciro Gomes.

Pois bem, Sr. Presidente, ele está tentando des-
qualificar o Ministério Público Federal por intermédio 
de sua principal autoridade, que é o Procurador-Geral 
da República. Procura desmoralizar também a Ordem 
dos Advogados, que apresentou a notícia-crime, que 
terá de ser apreciada e que se baseia em três pontos 
que são insofismáveis. O primeiro deles é a questão 
da Gamecorp e da Telemar, que envolve quem? Mas 
o Presidente vai chamar de futrica, vai desmerecer a 
notícia-crime da OAB encaminhada ao Procurador-
Geral da República, porque ele não quer explicar à 
sociedade brasileira o benefício que seu filho Fábio 
Luiz da Silva recebeu para a sua empresa Gamecorp. 
Essa empresa, que tinha o capital de R$ 10 mil, de 
uma hora para a outra, recebeu R$ 15 milhões da Te-
lemar, uma concessionária de serviços públicos da 
área federal.

Ora, qualquer pessoa que tenha um mínimo de 
inteligência com um mínimo de informação e de isenção 
e que não esteja sendo beneficiário desse esquema, 
de uma maneira ou de outra, ou porque compartilha 
de cargos no Governo ou porque tem seus interesses 
políticos ou qualquer outro tipo de interesse, não pode 
deixar de reconhecer a importância da notícia-crime en-
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caminhada pela Ordem dos Advogados ao Procurador-
Geral da República. Essa questão da Gamecorp está 
aí e ninguém a esclarece, e a empresa vai crescendo 
com o dinheiro da Telemar, que é uma concessionária 
de serviços públicos. Isso não tem nenhuma ética, não 
tem nenhuma legitimidade. Essas operações sequer 
foram comunicadas à Comissão de Valores Mobiliários, 
como seria a obrigação da Telemar.

O Presidente da República continua insistindo em 
fazer o povo brasileiro de tolo, desqualificando todas 
as denúncias. E não é só ele que faz isso, porque esse 
discurso perpassa todo o Partido dos Trabalhadores e 
todo o Governo; ou seja, não houve mensalão. Todos 
eles estão acordados com Delúbio Soares, que lá atrás, 
lamentavelmente, com cinismo – cinismo que não fica 
restrito a ele, mas contamina o próprio Presidente da 
República –, disse que o mensalão ia se transformar 
em piada de salão. Sem sombra de dúvida, essa é a 
vontade do Governo.

Volto ao documento da OAB, Sr. Presidente.
O segundo motivo de a OAB encaminhar a no-

tícia-crime é a indesculpável e inexplicável omissão 
do Presidente da República em relação ao mensalão, 
quer dizer, o Presidente cometeu crime de responsabi-
lidade. Auxiliares dele que despachavam ao lado dele, 
como o ex-Ministro José Dirceu, estavam praticando o 
que a OAB chama de mensalão, que todo o País sabe 
que é verdadeiro, e lamentavelmente o Presidente não 
tomou qualquer medida com relação a isso.

O terceiro motivo focalizado pelo documento da 
OAB é o favorecimento ao BMG, para que ele fosse 
privilegiado no atendimento ao crédito dos aposentados. 
E o BMG daria o que em troca? Daria, como deu, na 
verdade, R$ 50 milhões sob a forma de um emprés-
timo fajuto, de um empréstimo de fachada que o PT 
nunca pagou e nunca vai pagar, porque já pagou, de 
certa forma, com o favorecimento público.

Sr. Presidente, em 21 de outubro de 2003, o Pre-
sidente Lula, com o ex-Ministro da Previdência, aquele 
que agora disse que não houve mensalão, Ricardo Ber-
zoini, assinou o Decreto nº 4.862, alterando dispositivo 
do regulamento da Previdência Social, para que bancos 
que não faziam parte da operação previdenciária dela 
pudessem participar. E que banco foi esse, beneficia-
do 13 dias após a edição do decreto? Foi exatamente 
o BMG – Banco de Minas Gerais, onde o Sr. Delúbio 
pegou R$ 50 milhões. Essa denúncia tramitou na CPI 
dos Correios e faz parte dos resultados dela. O Minis-
tério Público fez a denúncia de 40 implicados, inclusive 
dirigentes do BMG. Agora, a OAB vem e apresenta a 
notícia-crime.

Como tentar diminuir a importância e a veracidade 
dessas questões? Só um Presidente que está no alto 

do seu salto, em função das últimas pesquisas, acre-
dita que, por meio do Bolsa-Família, fez o seu grande 
programa de governo. V. Exª, que é do Maranhão e que 
foi Governador, deve conhecer bem esta questão de 
luta pelo desenvolvimento de nossos Estados; fizemos 
uma guerra fiscal, uma boa guerra, uma boa batalha 
travada para desenvolver os Estados, que, agora, nem 
mais capacidade têm.

Ontem, ouvimos aqui o Ministro interino da Fa-
zenda, Bernardo Appy, dizer que a grande política 
de desenvolvimento regional é o Bolsa-Família, uma 
política assistencialista, paternalista. Eu até admito 
que se faça se o País tem condições para isso, a fim 
de melhorar a renda daqueles mais pobres, mas não 
concordo quando se diz que essa é uma política que 
substitui uma política de desenvolvimento regional, 
concentrada em incentivos fiscais direcionados, como 
tivemos no passado com a Sudene e com a Sudam; é 
claro que não substitui. Mas, lamentavelmente, é essa 
a maneira de agir deste Governo.

Então, o Presidente acha que, hoje, ele pode dizer 
que não houve mensalão; pode dizer que representa-
ção do Ministério Público é futrica; pode dizer que o 
documento da OAB, da notícia-crime, não representa 
absolutamente nada. Mas as provas estão aí e são 
contundentes, Sr. Presidente.

Lamentavelmente, o Presidente Lula, que nun-
ca explicou à Nação, deu apenas desculpas, diz que 
foi traído, não disse quem o traiu. Foi o Delúbio? Foi 
o José Genoino?

Veja bem, Sr. Presidente, sabe com quem ele es-
tava ontem, lá no Ceará? Exatamente com o irmão do 
José Genoino, aquele que era o destinatário dos dólares 
da cueca, que foram retidos lá em São Paulo.

É uma desfaçatez completa com relação à opi-
nião pública brasileira! E ainda um membro do PT vem 
a esta Casa, ao Congresso Nacional, e faz a baderna 
que fez ontem. Ele deveria estar fazendo a sua bader-
na, se quisesse, lá do outro lado da rua, no Palácio do 
Planalto, não nesta Casa, porque nesta Casa não foi 
arquitetado o mensalão; nesta Casa, não foi arquitetado 
o valerioduto; nesta Casa, não foi arquitetado o favore-
cimento ao BMG, já reconhecida inclusive a pressão 
do Planalto pelo nosso Colega Senador Amir Lando, 
quando ele era Ministro da Previdência. O BMG ficou 
lá – em 13 dias foi credenciado – sozinho no merca-
do durante quase 60 dias, operando com empréstimo 
consignado. Inclusive houve uma carta do Presidente 
Lula informando aos aposentados para que o utilizas-
sem. E o BMG, de um pequeno banco regional, passou 
a ser uma potência, que vende hoje essa carteira por 
bilhões de reais, e o Banco do Brasil compra. Lamen-
tavelmente, é isso que está acontecendo.
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Então, é preciso que a Nação brasileira tome 
conhecimento desses fatos, analise. Estamos falan-
do aqui, da tribuna do Senado, e sendo ouvidos por 
milhares de brasileiros que estão assistindo à TV Se-
nado. Temos que repetir isso de agora em diante, na 
campanha política, para fazer um grande mutirão na-
cional, mostrando que o País não tem condições de 
continuar sendo governado por homens deste naipe, 
que não corresponderam à confiança do povo brasileiro, 
que cometem crimes. O que ocorreu aqui, ontem, foi 
um crime de violência; e este que estou citando é um 
crime de corrupção contra o Erário, contra o dinheiro 
que é sagrado, que é arrecadado do povo por meio 
de impostos e que deveria estar sendo aplicado nas 
estradas, nas escolas, nas universidades.

Lamentavelmente, este Governo só consegue pa-
gar US$ 160 milhões à dívida externa e interna – hoje, 
principalmente interna – e faz uma aplicação pífia de 
menos de US$ 15 bilhões por ano, contingenciando 
verbas enormes. Hoje, não temos grandes obras nes-
te País. Agora, o Presidente vai lançar várias grandes 
obras. Depois de três anos e cinco meses de gover-
no, o Presidente vai lançar, como lançou no Estado do 
Pará, do Senador Luiz Otávio, a Transnordestina, que 
não tem nada a ver com recursos públicos, e o gaso-
duto Coari-Manaus. Depois de três anos e cinco meses 
sem que nada fizesse, restando apenas sete meses 
de governo, aí, ele lança projetos grandiosos para se 
favorecer de uma posição de Presidente que é candi-
datíssimo à reeleição e que procura desmerecer todas 
essas denúncias de que tomamos conhecimento.

Sr. Presidente, acho que temos – aqueles que 
conhecem essa verdade – de assomar a esta tribuna 
diariamente, por diversas vezes, se possível e o Regi-
mento permitir, para esclarecermos a população, seja 
em qualquer palanque, em qualquer cidade do inte-
rior, em qualquer tribuna, porque é esta a realidade. E 
preocupa-nos, Sr. Presidente, esta situação a que hoje 
assistimos no País: um Presidente que procura iludir 
as classes menos favorecidas com programas assis-
tencialistas, que procura exatamente captar o voto da-
queles menos informados, desprezando a opinião de 
uma classe média, daqueles que têm informação.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CÉSAR BORGES – (PFL – BA) – Já en-
cerro, Sr. Presidente, dizendo que este Presidente, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem efetiva-
mente condições de continuar governando este País. 
Será um momento muito difícil para o País se ele for 
reeleito, pois o seu Partido sairá enfraquecido das ur-
nas, vai dividir o País ao meio e chegaremos a uma 
situação muito parecida com a da Venezuela. Lamen-

tavelmente, se isso ocorrer – e teremos de respeitar 
democraticamente a vontade do povo brasileiro –, dias 
bons não virão para o País.

Então, neste momento, devemos ter capacidade 
de esclarecer devidamente a população brasileira de 
que temos de escolher um outro caminho de serieda-
de, de moralidade, de trabalho, que não este em que 
o País está colocado pelo Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador César 
Borges.

Concedo a palavra ao Senador Roberto Satur-
nino, do PT do Rio de Janeiro, ex-Prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente, Senador João Alberto, do 
Estado do Maranhão. Srªs e Srs. Senadores, eu não 
vou responder ao discurso do Senador César Borges, 
como há dois dias também não respondi às mesmas 
acusações feitas pelo Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, porque esses assuntos, como ele mesmo disse, 
têm de ser repetidos, e serão repetidos pela Oposição. 
Essas denúncias vêm sendo repetidas já há dez me-
ses, é papel da Oposição fazer isso, mas não vamos 
entrar nesse jogo, porque a população brasileira já to-
mou conhecimento, a OAB apresentou a denúncia e o 
Poder Judiciário vai julgar. A OAB não quis apresentar 
a denúncia política do impeachment, porque sabe que 
não encontraria respaldo junto à população.

Mas, enfim, nós aqui, representantes do Governo, 
não vamos alimentar esse debate, assim como tam-
bém não vou falar, Sr. Presidente, sobre o vandalismo, 
os acontecimentos de ontem na Câmara. Eu já tenho 
o meu juízo formado: acho que se trata de um bando 
de desmiolados – para usar a expressão mais ade-
quada – que pensa que vai fazer a reforma agrária na 
marra. Eu conheço esse tipo de grupo, isso já existiu 
no passado, no Governo João Goulart. Eu presenciei 
muito de perto pessoas, grupos que achavam que iam 
fazer as reformas na marra, se não fossem feitas na lei. 
Quer dizer, são grupos que não respeitam o Estado, a 
Lei, o Governo, as instituições, o Parlamento e acham 
que o que resolve é na marra. Então, o que tem que se 
fazer é o tratamento que está sendo dado. Eles estão 
presos, estão sendo autuados. E pronto, o assunto vai 
para a Justiça, não é? Eu acho só que, realmente, o 
PT devia cuidar de excluir dos seus quadros esse Sr. 
Bruno Maranhão. Mas isso é uma opinião pessoal. Não 
sou da Direção do PT, mas acho que esse assunto tem 
que ser considerado.
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O que eu quero hoje abordar, Sr. Presidente, é 
a questão do Mercosul e da política externa, porque 
sinto que há um interesse difuso pelo mundo, pelo He-
misfério Norte principalmente, em destruir o Mercosul, 
em inviabilizar este que é um projeto importantíssimo 
para o Brasil. É um projeto que não é de governo. É 
um projeto de Estado brasileiro. É um projeto no qual o 
Brasil está investindo todo o seu esforço, porque sabe 
que o seu destino está ligado ao destino desses países 
da América do Sul, especialmente do Cone Sul.

E o que é lamentável é que o ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso sabe disto – sabe que é um 
projeto de Estado e que é uma questão do destino do 
País – e usa a sua prerrogativa de ex-Presidente para 
colaborar com esse esforço de destruir o Mercosul. 
Poucos dias atrás, em entrevista a um jornal uruguaio 
– o jornal El País – declarou que o Mercosul está ago-
nizando e que os países do Mercosul estão assinando 
acordos de livre comércio com outros países, ao mes-
mo tempo em que o Brasil vai perdendo a liderança 
na região, o que absolutamente não é verdade, Sr. 
Presidente. O Mercosul não agoniza absolutamente. 
Ao contrário, o Mercosul se reforçou, agora recente-
mente, com o ingresso da Venezuela, que é um país 
de economia relativamente grande em comparação 
com os demais países da América do Sul. É um país 
rico em energia, um país cujo comércio com o Brasil, 
nos último três anos, cresceu em 300%. É um país 
que tem muito a oferecer e a demandar do conjunto 
de países que compõem o Mercosul. É um país que, 
com o seu ingresso e com a força da sua economia, 
tem condições de, por exemplo, colaborar para que o 
Brasil e a Argentina possam ajudar um pouco mais os 
países de economia mais modesta, como é o caso do 
Uruguai e do Paraguai.

Então, esse ingresso da Venezuela foi um grande 
passo para a ampliação e o fortalecimento do Mercosul. 
Por conseguinte, não há nenhum sintoma de agonia 
nesse projeto porque o Uruguai ameaçou fazer um 
acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas 
esse acordo não foi fechado. Assim também o Peru, 
que, embora não seja do Mercosul, ensaiou um acordo 
de livre comércio, mas que também não foi fechado. 
O Equador começou uma negociação e recuou. Quer 
dizer, não há ameaça. Há um descontentamento, sim, 
flagrante, declarado, por parte do Uruguai que é preciso 
considerar – eu até já abordei este assunto aqui – mas 
que não constitui ameaça maior ao Mercosul.

O ex-Presidente criticou o Governo brasileiro 
por não intervir no conflito entre Argentina e Uruguai 
a respeito das papeleras, das fábricas de celulose, 
que estão sendo projetadas para a fronteira entre os 
dois países.

É claro que o Brasil, o Itamaraty, a política exter-
na do Governo brasileiro tem bom senso, assim como 
teve bom senso com a Bolívia. Mostrou que sua linha 
de ação estava absolutamente certa, porque não cami-
nhou para declarações de hostilidade, como a Oposição 
queria, mas buscou a negociação e está encontrando 
os frutos e o resultado dessa negociação.

O Brasil também não vai intervir numa questão 
que é eminentemente bilateral entre Argentina e Uru-
guai, a menos que os países interessados peçam uma 
arbitragem, uma interferência do Brasil. Mas, sem esse 
pedido, por iniciativa própria seria um desrespeito aos 
países vizinhos e componentes do mesmo Bloco, que 
é o Mercosul.

Então, não tem nenhum sentido essa crítica. É 
uma crítica apenas para somar a argumentos que 
são falsos, para mostrar que o Mercosul não vai bem 
e que o Brasil não está certo na sua linha de condu-
ta na América do Sul. Mostrou-se preocupado com o 
papel de destaque do Presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez. O Presidente Hugo Chávez é agora pretexto 
para tudo que se quer criticar em relação ao Brasil. Foi 
assim com a Bolívia, tem sido assim com a crítica que 
se está fazendo ao projeto do gasoduto. O Presidente 
Hugo Chávez passa a ser pretexto para qualquer tipo 
de crítica dos projetos brasileiros e sul-americanos 
de integração.

Na mesma entrevista, ele diz que a liderança do 
Brasil na América do Sul diminuiu na medida em que 
alguns dos líderes brasileiros começaram a proclamá-
la de forma ostensiva, quando que o que acontece é 
exatamente o contrário. Esteve aqui na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional o Ministro Cel-
so Amorim, há mais ou menos duas semanas, onde 
S. Exª declarou exatamente o mesmo que declara o 
Assessor Especial da Presidência da República, o Sr. 
Marco Aurélio Garcia, em entrevista ao mesmo jornal 
para o qual o ex-Presidente Fernando Henrique con-
cedeu entrevista, o jornal uruguaio El País.

No mesmo jornal, o Professor Marco Aurélio sus-
tenta que o Brasil não pretende ser o líder da região. 
Segundo ele, é preciso compartilhar essa liderança. 
E a atitude do Governo brasileiro tem sido esta: com-
partilhar a liderança com países como a Argentina, a 
Venezuela, e o Uruguai – o qual precisa ser um pouco 
mais destacado nessa convivência.

Mas o que quero ressaltar é a atitude negativa 
de um ex-Presidente tentando prejudicar um projeto 
nacional, um projeto de Estado, um projeto do qual de-
pende o destino do País, que é Mercosul, mostrando 
ressentimentos com o destaque internacional que o 
Brasil vem tendo durante o atual Governo, o que não 
teve no seu período. Mas essa é uma atitude menor, 
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que não casa com a grandeza que deve ter a figura 
de um ex-Presidente.

Só para ilustrar posições do Governo brasileiro, 
quero mostrar que, há poucos dias, o Secretário-Ge-
ral do MRE, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, 
lançou um livro em que destaca exatamente a priori-
dade do projeto de integração sul-americana, dizendo 
que não há solução individual para nenhum país da 
América do Sul sem essa integração. E delineia um 
projeto segundo o qual o Brasil se insere no continente 
sul-americano com base na integração e na liderança 
compartilhada.

Desse modo, Sr. Presidente, não procedem em 
absolutamente nada as declarações do ex-Presiden-
te, que deveria pensar mais no destino do País e nos 
interesses do Estado brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, o que é importante é que 
há, sim, interesses difusos, interesses não explici-
tados, não declarados, sempre colocados de forma 
subterrânea pela imprensa, pela mídia, por posições 
políticas assumidas, de bombardear, de destruir, sim, 
o Mercosul usando em grande parte o ingresso da Ve-
nezuela, ingresso esse que significa um grande avanço 
para o Mercosul.

Agora eu gostaria de destacar – e já me referi 
ao crescimento de 300% em três anos – o comércio 
do Brasil com a Venezuela. O Brasil compra derivados 
de petróleo, uréia, vidro, enxofre, carvão e matérias-
primas do setor plástico da Venezuela. E vende ma-
nufaturados, como telefones celulares, equipamentos 
agrícolas, automóveis, carne e carne de frango. E o 
Brasil tem com a Venezuela um superávit no comércio 
bilateral de US$2 bilhões. Quer dizer, é muito signifi-
cativo, é muito efetivo esse comércio e é importante 
que a Venezuela ingresse para desenvolver projetos 
de integração na área da energia.

Esse gasoduto, Sr. Presidente, precisa ser tra-
tado com mais seriedade. Não é essa brincadeira de 
chamar o gasoduto de “Transpinel”. Isso me lembra 
muito da Belém-Brasília que chamavam de “Estrada 
das Onças”, que diziam que “ligava o nada a coisa 
nenhuma”. A própria construção de Brasília, a ocupa-
ção do Centro-Oeste, tudo isso era ridicularizado da 
mesma forma. E hoje a realidade aí está. É claro que, 
para ser decidido e iniciado, esse investimento requer 
um estudo, um exame muito aprofundado e demorado. 
É decisão para demorar aí...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Eu já termino, Sr. Presidente.

Trata-se de um investimento da maior importância 
para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para Amé-

rica do Sul toda, para a integração sul-americana, de 
vez que a Venezuela é o país que dispõe de reservas 
de gás muito maiores ainda do que as da Bolívia.

De forma que é um projeto que precisa ser trata-
do com mais seriedade, mas os críticos que querem 
bombardear de toda forma a integração sul-americana, 
para jogar o Brasil nos braços do tradicional domínio 
da hegemonia norte-americana, usam esse tipo de 
argumento.

Aliás, Sr. Presidente, não há descuido também nas 
relações do Brasil com os Estados Unidos. O Governo 
Lula não tem descuidado disso absolutamente.

Recentemente, o Ministro Luiz Fernando Furlan 
e o Secretário de Comércio norte-americano, Carlos 
Gutiérrez, que fez uma visita ao Brasil de quatro dias, 
conversaram exaustivamente e abriram estradas e 
caminhos para o crescimento e o incremento das re-
lações comerciais muito importante.

Então, não há nenhum descuido, não há descuido 
com as relações com outros países que não pertencem 
ao Mercosul, como é o caso da Colômbia. As relações 
políticas e comerciais do Brasil com a Colômbia vão 
muito bem. Eu diria extraordinariamente bem. Não vou, 
agora e aqui, citar números porque o meu tempo já se 
esgotou, mas quero fazer uma referência, ainda que 
breve: o comércio bilateral Brasil-Colômbia cresceu 
substancialmente, mais de 200%, e os entendimentos 
para o relacionamento político também estão muito 
avançados e satisfatórios para ambas as partes. De 
forma que o Brasil busca essa integração mais próxima 
e mais efetiva com os países do Mercosul, agora com 
o ingresso da Venezuela, sem descuidar das relações 
tradicionais com os Estados Unidos, com a Europa, 
buscando a abertura de novos mercados, agora com 
a Índia, com a China, com a África, com a África do 
Sul, mas sem descuidar, naturalmente, das relações 
tradicionais, que, absolutamente, não se deterioraram. 
O comércio entre Brasil e União Européia e entre Bra-
sil e Estados Unidos não se reduziram. Ao contrário, 
também cresceu, só que, para os novos mercados, o 
crescimento foi muito maior, muito mais substancial, o 
que corresponde a um interesse do Brasil e a um de-
sejo da Nação brasileira de diversificar nossas fontes 
de aquisição de comércio, para tornar o País um pouco 
mais imune a crises que venham da economia norte-
americana e que, agora, por exemplo, avizinham-se à 
perspectiva de uma parada no dinamismo da econo-
mia americana.

Sr. Presidente, encerro e agradeço muito a tole-
rância de V. Exª.

Era o que eu tinha a dizer hoje.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Roberto 
Saturnino.

Eu já havia comunicado que ia dar a palavra ao 
Senador Luiz Otávio. Em seguida, concederei a pala-
vra ao Senador Leonel Pavan.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pode conceder a palavra ao Senador Leonel 
Pavan.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Então, concedo a palavra a V. Exª, Senador 
Leonel Pavan, PSDB de Santa Catarina, por dez mi-
nutos.

Em seguida, falará o Senador Luiz Otávio, do 
PMDB do Pará.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pelo fato de eu aqui estar até contribuindo 
para que um fale antes ou depois, penso que eu deve-
ria falar um pouco mais. (Risos.)

Sr. Presidente, cumprimento V. Exª e agradeço 
a oportunidade. Cumprimento também os demais Se-
nadores e o Deputado Federal Gervásio Silva, que faz 
um brilhante trabalho por Santa Catarina. Obrigado por 
sua presença em nossa Casa.

No final do mês passado, tive oportunidade de 
participar de mais uma Convenção Estadual do Co-
mércio Lojista de Santa Catarina, junto aos candidatos 
oficiais à Presidência da República e à Vice-Presidên-
cia, Geraldo Alckmin e José Jorge. Pela minha própria 
experiência no ramo e pela de minha família, sei as 
dificuldades enfrentadas, as incertezas e até as ale-
grias, em uma luta em que a esperança é nosso maior 
aliado. É ela que nos faz cumprir nossas metas, alçar 
vôos mais arriscados e, assim, buscar, a cada dia de 
trabalho, um crescimento cada vez maior, profissional 
e pessoal.

Da mesma forma, um Governo, qualquer que 
seja, cumpre seu papel quando é indutor do cresci-
mento e do desenvolvimento, quando, além de cuidar 
da saúde, da educação e do bem-estar do seu povo, 
tem uma política econômica que propicia crescimento 
e desenvolvimento suficientes para dar atividade re-
munerada à população.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, ao contrário, tem sido frustrador de esperanças 
para todas as classes, mas para os micro e pequenos 
empresários é pavoroso. Uma das principais razões da 
frustração dessas esperanças – as pesquisas divulgam 
que a popularidade e a aceitação do Presidente Lula 
despenca perante esta classe e mais um pouco pe-
rante os micro e pequenos empresários – é a política 
que retira praticamente a moeda de circulação, com 

juros extremamente altos, que contingencia recursos 
do Orçamento para saneamento de atividades que in-
duzem o desenvolvimento com a mais voraz tributação 
que este País já viu.

O que se passa com a cobrança de tributos é 
uma boa síntese das contradições e dos retrocessos 
que marcam a atuação da gestão federal. Tributa-se 
até o crescimento econômico, cada vez mais. E o pior 
de tudo é que as autoridades econômicas federais in-
sistem em negar aquilo que sabem e sentem, na pele 
e no bolso, todo e qualquer contribuinte deste País, da 
multinacional ao trabalhador informal: estamos retar-
dando e até prejudicando a retomada do crescimen-
to, o aumento da produção nacional e a geração de 
emprego e bem-estar. Sou da Oposição e não tenho 
nenhuma felicidade em comemorar o que está acon-
tecendo nessa derrama tributária. O meu papel é fis-
calizar, criticar e apontar alternativas.

A Oposição do Brasil quer participar de um debate 
nacional em torno do tema. Não esperamos que o Go-
verno e seu staff concordem conosco. Mas esperamos 
que debatam, que rebatam as críticas e não prefiram 
o fácil caminho de desqualificá-las.

O meu pesar só é aliviado porque conheço os 
líderes empresariais varejistas, com os quais, aliás, 
estivemos no final do mês passado, que são homens e 
mulheres de grande espírito empreendedor, de grande 
capacidade empresarial e gerencial. E tais caracterís-
ticas não só os tornam os principais responsáveis pela 
geração de renda, pela arrecadação de tributos e pela 
criação da grande maioria dos empregos diretos e es-
táveis gerados em nossa economia, mas também os 
fazem grandes improvisadores, criadores e até mesmo 
artistas, que atuam nesse palco mal cuidado e cheio 
de obstáculos a serem superados.

Logo no início, nós da Oposição fizemos o aler-
ta: a proposta de emenda à Constituição da reforma 
tributária misturava medidas de ajuste fiscal imediato, 
como a prorrogação e a ampliação da CPMF e da DRU 
(Desvinculação das Receitas da União), com poucas 
mudanças verdadeiramente estruturais, que se limita-
vam basicamente a mudar o ICMS estadual. Como se 
pode chamar de reforma um projeto que não acaba 
com um único tributo sequer?

Acabou sendo promulgada emenda limitada àque-
las medidas imediatistas, cuja única grande inovação 
foi a previsão para a criação de um regime especial 
para as pequenas e microempresas, o Super Simples, 
fruto de muitas emendas do PSDB, das quais 15 foram 
minhas. Nenhum especialista na matéria conseguiu 
defender tal emenda como a reformulação do Sistema 
Tributário Nacional. Implicitamente, o próprio Governo 
Federal vem reconhecendo isso, pois sua fantástica e 
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eficiente máquina de propaganda oficial sequer tem 
coragem de chamar de reforma tributária o que aca-
bou aprovando.

Os especialistas se repetem nos jornais, de-
monstrando o aumento de carga. Grande parte dessa 
aberração econômica é o resultado da política tributária 
brasileira, especialmente da recarga patrocinada pelo 
Governo Lula, que está atingindo quem mais investe e 
quem mais emprega. Estão dizendo os especialistas 
que devemos ser o único país que tributa até mesmo 
o crescimento.

Em meio a esse turbilhão, os líderes empresariais 
varejistas se encontram entre os principais artífices 
de nosso desenvolvimento social e econômico, pois 
contribuem decisivamente para o crescimento da eco-
nomia, para a melhoria de nossos Municípios e para 
maior integração entre comércio, indústria, agricultura 
e prestação de serviços.

Sem a presença forte e atuante de nossas lideran-
ças empresariais do comércio varejista, não há como 
a indústria se desenvolver, crescer e realizar novos 
investimentos. Por isso, reafirmo que fui à Convenção 
em Santa Catarina junto com Geraldo Alckmin não 
só para cumprimentar os envolvidos, mas para agra-
decer a todos que fazem parte do ramo, propulsores 
dessa máquina econômica comandada por uma polí-
tica tributária esmagadora. Além disso, falo em nome 
dos pequenos e microempresários novamente, para 
exclamar que precisamos da aprovação da Lei Geral, 
para, definitivamente, tratar essas empresas com a 
valorização que merecem. Afinal, elas são a maioria 
neste País e as que mais geram emprego e riqueza 
em seus Municípios.

Sr. Presidente, como afirmei, no final do mês 
passado, estivemos em Itapema, no Estado de San-
ta Catarina, com mais de 1.500 lojistas, e lá estava 
palestrando o nosso pré-candidato a Presidente da 
República, Geraldo Alckmin, que mostrou, por meio 
de gráficos, como reduziu os impostos em São Pau-
lo e como conseguiu aumentar a arrecadação. Todos 
nós que presenciamos aquela palestra saímos com 
um pouco mais de esperança de que é possível, sim, 
construirmos um Brasil com mais segurança para aque-
les que trabalham e geram empregos; que é possível, 
sim, construir um País com mais credibilidade; que 
é possível construir um País que possa trazer mais 
tranqüilidade, mais segurança à nossa economia; que 
é possível construir um País de que todos possamos 
nos orgulhar.

Ao ouvirmos a palestra de Geraldo Alckmin, co-
meçamos a comparar os números de São Paulo com 
os de nosso País. Não queremos comparar o Brasil de 
hoje com o de ontem, porque, a cada dia que passa, 

temos novos projetos, novas metas, a população au-
menta, o consumo aumenta, a geração de emprego tem 
de aumentar, novas empresas se instalam, há novos 
mecanismos e meios para a geração de emprego e 
para movimentar a nossa economia. Queremos com-
pará-lo com a atualidade, ano por ano, com governos 
que conseguiram fazer algo.

Queremos compará-lo justamente com o Gover-
no de Geraldo Alckmin, que reduziu os impostos. Ele 
tem o apoio da maioria das micro e pequenas empre-
sas de São Paulo e também das médias e grandes 
empresas, porque reduziu os impostos e aumentou a 
arrecadação. E ele nos mostrou, por meio de sua pa-
lestra, como fazer isso.

Eu, lamentavelmente, continuo a desconfiar des-
se processo de crescimento, desses números, gráficos 
e discursos apresentados pelo Governo Federal e di-
vulgados pela mídia, pela mídia criada pelo Governo 
e não pela imprensa. Eu não consigo encontrar nada 
de concreto nisso. Eu não consigo ver aquilo que eles 
estão mostrando, ao percorrer o nosso País, o interior, 
lá nos grotões, ao percorrer o nosso Estado de Santa 
Catarina, que sempre foi exemplo no que diz respeito 
à geração de empregos. Santa Catarina sempre se 
destacou como um dos Estados que mais exportam 
no País, mas agora está sofrendo, porque muitas em-
presas estão perdendo, a cada dia que passa, a ca-
pacidade de gerar empregos e de produzir.

Concedo, com muita honra, um aparte ao que-
rido companheiro Senador Marcos Guerra, do nosso 
Estado do Espírito Santo.

O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 
Leonel Pavan, eu estava em meu gabinete e vim ao 
plenário só para aparteá-lo. Quando V. Exª fala de 
emprego, penso em vários segmentos do Brasil, prin-
cipalmente na indústria têxtil e de vestuário, que já 
desempregou mais de 250 mil pessoas no Brasil. É 
um setor que vem enfrentando um problema sério. 
Nós entregamos, junto com a Abit, um documento ao 
Presidente Lula, porque o que vem acontecendo com 
o nosso setor está na contramão do que o Governo 
Federal vem falando com relação à geração de em-
prego. Então, por que colocamos a situação do setor 
nas mãos do Presidente da República? O nosso setor 
perdeu a competitividade nacional e internacional e 
está hoje – principalmente o calçadista – terceirizando 
o seu emprego para a China. Então, é muito grave a 
situação desse e de outros setores da economia, como 
o moveleiro. V. Exª está pontuando um assunto muito 
importante e de muita relevância. Por isso, fiz questão 
de vir aqui aparteá-lo. Meus parabéns!

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra-
deço a V. Exª, nobre Senador Marcos Guerra. Essa 
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questão que V. Exª suscita com relação aos problemas 
dos setores têxtil e calçadista no seu Estado atinge 
todo o Brasil.

Temos, em Santa Catarina, a cidade de São João 
Batista, que vive exclusivamente da indústria de cal-
çados, e as empresas estão passando por enormes 
dificuldades, algumas já a ponto de fechar as portas, 
algumas demitindo inúmeros funcionários. Elas não 
têm mais condições de competir com as empresas 
da China, por exemplo. Primeiro, porque outros paí-
ses têm subsídios na matéria-prima. Então, acabam 
vendendo o produto para o Brasil por um preço bem 
mais baixo.

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – E o Go-
verno Lula – permita-me concluir, Sr. Presidente – não 
consegue ou não cumpre aquilo que prometeu: diminuir 
a carga tributária, para beneficiar os que estão produ-
zindo, que têm indústrias, que se prepararam, gerações 
e gerações, para comercializar determinados produ-
tos, mas que, infelizmente, estão prestes a fechar as 
portas. Isso ocorre no setor têxtil, bem como no setor 
moveleiro - como disse o Senador Marcos Guerra -, 
também em Santa Catarina.

Estamos tomando um rumo do qual depois será 
muito difícil voltar, para buscarmos tudo o que perde-
mos. É necessário que o Congresso Nacional deixe 
um pouco as questões partidárias, as questões de ser 
Oposição ou Situação, para que passemos a tomar pro-
vidências mais em nível nacional. Não podemos aqui 
ficar defendendo as propostas do Lula só porque “o Go-
verno me libera alguns recursos” ou ficar defendendo as 
propostas do Governo Federal só porque “sou da base 
aliada”. Precisamos tomar posições firmes, concretas, 
eficazes, independentemente de cores partidárias. Te-
mos que tomar posição a favor do Brasil.

O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Está faltando 
uma agenda positiva voltada para o emprego.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Temos 
que tomar uma posição a favor do Brasil. E quando 
aqui, às vezes, levantamos algumas questões, alguns 
problemas, não o fazemos porque somos da Oposi-
ção ou porque temos um candidato; estamos aqui 
chamando a atenção para aquilo que estamos vendo 
nas ruas, para aquilo que nos passam por e-mail, por 
carta, por telefone...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA. Fazendo soar a campainha.) – Senador, peço 
que conclua, por gentileza.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Encerro, 
Sr. Presidente.

Todos os dias os telefones dos nossos gabinetes 
não param de tocar. São pessoas desesperadas, pedin-
do socorro. E, se alguém tem que estender as mãos, 
primeiramente é o Governo. Cabe-nos aqui fiscalizar, 
cobrar e não apenas dizer “amém”, só por pertencer 
à base do Governo.

As eleições estão aí, e o Presidente parece estar 
tranqüilo, diz que vai vencer no primeiro turno, vanglo-
ria-se, esnoba e não está ligando para os problemas 
do Brasil. “Vou vencer! Tenho base aqui, tenho base 
lá!” O Brasil tem que dar resposta urgentemente, e 
isso tem que começar pelo Senado Federal, pelo Con-
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Muito obrigado, Senador Leonel Pavan.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Luiz Otá-
vio, PMDB do Pará.

Senador, por gentileza, V. Exª dispõe de dez 
minutos – fui muito condescendente com Leonel Pa-
van, que já me havia pedido, com antecedência, um 
tempo maior.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs e 
Srs. Senadores, o Senador João Alberto, do PMDB do 
Estado do Maranhão, que preside esta sessão, comu-
nica-me agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que a convenção do PMDB será no próximo dia 11, 
domingo, quando será também realizada a convenção 
do PSDB, como bem lembra o Senador Leonel Pavan, 
do PSDB de Santa Catarina.

A não ser que haja outra decisão ou um recurso 
para que o Supremo Tribunal Federal possa modificar a 
data da convenção do nosso PMDB em nível nacional, 
valerá a interpretação dada ontem pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, por meio do Ministro Marco Aurélio Mello, 
que preside aquele Tribunal, com relação à questão 
da verticalização nas próximas eleições: os partidos 
que se coligarem à Presidência da República que ti-
verem até mais de quatro partidos terão de manter a 
mesma coligação nos Estados, e os partidos que não 
têm candidato à Presidência da República terão que 
caminhar sozinhos nos Estados, com chapa própria, 
puro-sangue, como chamamos, ou aliados a partidos 
que não tenham candidatos a Presidente da Repúbli-
ca. Isso, com certeza, vai revolucionar, criar um em-
baraço muito grande, em nível nacional, nas questões 
políticas regionais, nas convenções que virão logo em 
seguida e, por conseguinte, deverão afetar, inclusive, 
o resultado eleitoral em alguns Estados.

Concedo um aparte ao eminente jurista, Ministro 
de Estado, Senador Amir Lando, meu amigo, do Esta-
do de Rondônia.
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O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Luiz Otávio, aceito a última qualificação, a de 
amigo. É recíproca a nossa amizade e tenho respeito 
e admiração por V. Exª. Devo dizer que realmente V. 
Exª aborda uma questão que é, aparentemente, um 
nó górdio. A convenção está marcada para o dia 11. 
Onde fica o nosso estatuto? Onde fica a lei que manda 
exatamente que haja um edital com oito dias de ante-
cedência? Fica uma situação complicada. O que vale 
é a lei ou a vontade do Supremo Tribunal Federal? Se 
não houve edital, então, deve ser feita uma consulta 
urgente para que o órgão esclareça a questão. Ou, 
então, se essa decisão supre a vontade da lei, se eli-
mina a aplicação da lei, teremos de convocar, então, 
a partir de hoje, essa convenção, porque ela deve ser 
realizada. É realmente um atropelo. São situações 
como essa que V. Exª está analisando que realmente 
deixam o povo brasileiro com a sensação de que não 
temos lei, não temos ordem jurídica e de que o que 
vale é a balbúrdia, às vezes até violenta, como vimos 
ontem. Há também violência quando se violentam os 
conceitos da lei, ou seja, o espírito da lei, da mesma 
maneira como há violência com atos, como os que vi-
mos aqui, de vandalismo. Por isso, afirmo que temos 
que tratar com cuidado essas questões. Entendo que 
essa decisão de ontem altera o quadro na última hora, 
porque o entendimento vigente era uma interpretação 
dada pelo Supremo, exatamente para evitar que aquelas 
coligações nacionais tivessem um formato diferente, 
mas, se não se prejudicasse a essência das coligações, 
poderia haver os ajustes adequados a cada partido. 
Agora, não! A decisão mais recente é mais uma ca-
misa de força. É uma lógica da verticalização, só que 
em sentido exacerbado. Vamos agora partir para uma 
situação, um quadro totalmente diferente. Já vinham 
se organizando vários partidos que não teriam, por 
exemplo, candidaturas próprias, de forma a coligarem-
se naquilo que lhes fosse útil. Hoje, toda essa utilidade 
que poderia redundar para cada partido foi-se por água 
abaixo, por uma interpretação dada, no meu entender, 
intempestivamente, dentro de uma consulta que foi 
feita. Se não tivesse havido a consulta, haveria essa 
interpretação? Parece que não. Então, uma consulta 
sugeriu uma mudança radical em toda a interpretação 
jurídica dada até então pelo TSE. São esses episódios, 
é essa insegurança jurídica que leva, muitas vezes, à 
ousadia da mão-armada, por pensarem que há impu-
nidade, que não há lei no Brasil. E, quando se tem a 
sensação de que não há lei, tudo é possível. Fora da 
lei não há salvação. Se Deus não existisse, se não 
existisse a lei, tudo seria possível. V. Exª levanta uma 
questão que deveria ser uma preocupação de todo o 
País neste momento, sobretudo desta Casa, porque 

não podemos aceitar que as regras sejam alteradas de 
maneira tão brutal, de forma a modificar todo o status 
quo, toda uma situação de acomodação partidária e 
– por que não dizer? – de organização das estrutu-
ras de alianças para o pleito que se aproxima. Quero 
agradecer a V. Exª pela oportunidade. Estendi-me por 
se tratar de um tema que demanda uma reflexão, que, 
com absoluta certeza, esta Casa deverá fazer, não só 
em razão do discurso de V. Exª. Peço até que a Mesa 
tenha tolerância, porque este é um tema de interesse 
geral, sobre o qual temos que pensar, para, juntos, 
buscarmos uma solução. Muito obrigado.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador 
Amir Lando, agradeço a manifestação de V. Exª e a in-
cluo no meu pronunciamento. O aparte de V. Exª, feito 
com muita competência e muita sabedoria, esclarece 
o tema ao Plenário do Senado Federal e ao povo bra-
sileiro que nos ouve pela Rádio Senado e nos assiste 
pela TV Senado.

O Senador Marco Maciel acaba de chegar e, 
com certeza, troca informações com o Presidente da 
sessão, Senador João Alberto Souza, sobre as altera-
ções nas regras eleitorais, principalmente no tocante à 
verticalização, para o pleito de 1º de outubro próximo, 
quando teremos a oportunidade de eleger o Presidente 
da República, um terço do Senado Federal, 513 Depu-
tados Federais e, nos Estados e no Distrito Federal, 
os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os 
Governadores.

Registro a presença de estudantes que visitam o 
Plenário desta Casa, esclarecendo a eles que, nesta 
fase, os Senadores inscritos podem fazer uso da pa-
lavra antes que se inicie a Ordem do Dia.

Por falar em Ordem do Dia, Sr. Presidente, ape-
nas para conhecimento dos estudantes que estão a 
nos assistir neste momento, quero dizer que temos 
uma situação ímpar no Senado Federal. Temos mais 
de quarenta autoridades que já foram sabatinadas 
nas Comissões Permanentes do Senado Federal e 
que aguardam a aprovação de seus nomes pelo Ple-
nário. São embaixadores, diretores do Banco Cen-
tral, autoridades indicadas para compor a diretoria de 
agências reguladoras, membros do Cade - Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, órgão ligado ao 
Ministério da Justiça, formado por conselheiros argüi-
dos pelas Comissões competentes e cuja indicação 
é apreciada por essas Comissões e pelo Plenário do 
Senado Federal.

Também temos que deliberar sobre as indicações 
de nomes de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas 
da União, do Superior Tribunal Militar e do Presidente 
do Banco Central, que, como os diretores, também é 
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sabatinado e tem a indicação de seu nome votada na 
Comissão de Assuntos Econômicos, que presido.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importan-
te que as lideranças dos Partidos que compõem esta 
Casa entrem em acordo para que possamos desobstruir 
a pauta da Ordem do Dia. Cinco medidas provisórias 
trancam a pauta do Senado Federal. Sou Relator de 
uma delas, a Medida Provisória nº 281, que isenta de 
CPMF a compra de títulos brasileiros para entrada, na 
verdade, de recursos, de moedas estrangeiras, prin-
cipalmente de dólares, na economia brasileira. É uma 
medida provisória da maior importância, que se extin-
gue no próximo dia 17. Estamos às vésperas da Copa 
do Mundo e sabemos da dificuldade que teremos para 
manter o expediente durante os jogos, principalmente 
os da Seleção Brasileira.

Também temos na pauta empréstimos externos 
para cinco Estados, entre eles o Estado do Pará, que 
represento nesta Casa. É um empréstimo externo de 
US$47 milhões, para financiamento de infra-estrutura 
no meu Estado, para a construção de pontes. Trata-
se de um financiamento feito entre o Governo do Es-
tado do Pará e o governo italiano, foi analisado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pelo Banco 
Central, veio ao Senado Federal encaminhado pelo 
Presidente Lula, foi votado na Comissão de Assuntos 
Econômicos na semana passada e está pronto para 
entrar em votação pelo Plenário desta Casa.

Além das autoridades, das medidas provisó-
rias e dos empréstimos externos, foi votado ontem, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto 
de resolução da Senadora Iris de Araújo, de que fui 
Relator na Comissão de Assuntos Econômicos, que 
prorroga o prazo de obrigatoriedade de apresentação 
de certidões negativas – a inscrição no CNPJ – para 
os 26 Estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 
Municípios brasileiros. O projeto de resolução aguar-
da, então, a votação do Plenário desta Casa. Sendo 
aprovado, fica prorrogado o prazo dessa sistemática 
que vem sendo adotada pelo Ministério da Fazenda, 
por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, da 
exigência de CNPJ a todos os órgãos ligados aos go-
vernos estaduais e municipais.

Apenas para esclarecimento ao telespectador, 
um Estado como São Paulo, por exemplo, tem cente-
nas e até milhares de órgãos ligados à Administração 
Central, ao Governo do Estado. Cada empresa, cada 
Secretaria de Estado, cada empresa do Governo e 
cada órgão da Administração Direta e Indireta tem um 
Certificado Nacional de Pessoa Jurídica. É ele que 
comprova que o Governo do Estado, que a Prefeitura 
está adimplente, que ela está em dia com o pagamen-

to dos seus impostos, principalmente com o Imposto 
de Renda e o INSS.

Então, um Estado como São Paulo, que tem mi-
lhares de certidões, para assinar um contrato e tomar 
recurso, para tomar empréstimo de uma instituição 
internacional, precisa ter, do Tesouro Nacional, todas 
essas certidões.

Ocorre que, como acontece quase sempre, em 
razão da data do vencimento do empréstimo, é ne-
cessário que haja rapidez, agilidade. Porém, às vezes, 
essa questão burocrática impede que o Estado, como 
é o caso do meu Estado do Pará e de quase todos os 
Municípios brasileiros, receba esses recursos.

Assim, já votamos o projeto na Comissão, cum-
primos nossa parte, aprovando-o, como também apro-
vamos recursos do BNDES para a recuperação de 
estradas no Pará. O BNDES liberou R$112 milhões 
para a recuperação de várias estradas, inclusive para 
a pavimentação da Santarém-Curuá, da Santarém-
Mojuí, da estrada de Igarapé-Açu, da BR-279, ligando 
São do Félix do Xingu.

Todas essas rodovias do Estado tiveram e têm 
a participação da Bancada Federal. No meu caso, o 
trabalho feito junto ao Governo Federal, ao BNDES e 
a outros órgãos foi no sentido de trazer esses recursos 
e viabilizar esses financiamentos para o meu Estado. 
Com certeza, todos nós...

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Finalmente, 
Sr. Presidente – sei que hoje V. Exª está com pressa, 
quer continuar para ver se conseguimos desobstruir a 
nossa pauta, o que não vai ser fácil, mas vamos tentar 
–, aprovamos recursos de mais de R$100 milhões do 
Pará-Rural. É um financiamento também do Bird para 
o Governo do Pará, para financiar a infra-estrutura nos 
Municípios. Todos os Municípios do Estado do Pará 
foram atendidos, à semelhança de um financiamento 
que aprovamos na época do Governador Almir Gabriel, 
o Pará Urbe, que recebeu US$140 milhões. E agora 
votaremos, na Comissão de Assuntos Econômicos e, 
posteriormente, no plenário do Senado Federal, mais 
R$100 milhões para o Pará-Rural.

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Luiz Ota-
vio.

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, 
do PFL do Mato Grosso, por dez minutos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo Federal, com 
vistas a apoiar a produção agrícola brasileira e a sua 
comercialização, anunciou, no dia 25 de maio último, 
um pacote de medidas com essa finalidade. Nesse pa-
cote estão previstos: liberação de novos recursos para 
o financiamento da safra 2006/2007; prorrogação do 
prazo para acerto dos débitos com o custeio da safra 
2005/2206; refinanciamento de parcelas do Pesa, da 
Securitização e do Recoop, e a expansão da linha de 
crédito do Fat Giro Rural.

Além dessas medidas, o Governo anunciou ainda 
que adotará medidas estruturais, como: reformulação 
da política de garantia de preços; reformulação do se-
guro rural; criação de instrumentos de incentivo à pou-
pança dos produtores rurais; isenção de Imposto de 
Renda para títulos do agronegócio; e outras medidas 
que garantam ao setor uma maior estabilidade.

As medidas anunciadas representam, sem dú-
vida, um avanço no processo de negociação que tem 
havido entre os produtores rurais, por meio de suas li-
deranças, com o Governo Federal, neste momento em 
que o setor agropecuário brasileiro enfrenta uma crise 
de rentabilidade e de liquidez de grandes proporções; 
crise essa motivada, sobretudo, pela elevada desvalo-
rização do dólar, com a conseqüente queda do preço 
dos produtos agrícolas, acompanhada pela elevação 
dos custos de sua produção.

No entanto, Sr. Presidente, é importante que se 
ressalte que essas medidas de agora são ainda palia-
tivas, não sendo suficientes para reequilibrar o setor 
agrícola brasileiro. Para tanto, seria necessário que o 
Governo adotasse, e com urgência, outras medidas 
adicionais às deste atual pacote. Isso porque algumas 
regiões, como, por exemplo, as chamadas fronteiras 
agrícolas, como é o caso de Mato Grosso, enfrentam 
dificuldades estruturais mais graves, cuja correção 
exige medidas mais específicas e apropriadas a cada 
caso, além das que já foram anunciadas.

Tenho visitado várias regiões do Brasil e, mais 
freqüentemente, o Estado do Mato Grosso, onde tenho 
sentido que as medidas ora anunciadas precisam ser 
ajustadas e ampliadas para que dêem mais fôlego aos 
produtores rurais, a fim de que eles possam continuar 
com as suas atividades agropecuárias.

Sr. Presidente, devido ao caráter das medidas 
adotadas agora, elas, sem dúvida, amenizam a pres-
são sobre os produtores rurais quanto ao pagamento 
das dívidas de curtíssimo prazo, mas deixam de lado 
aquelas dívidas contraídas na safra anterior e ainda 
acumulam o vencimento de ambas para 2007. Assim, 
com contas para pagar, no próximo ano, em montantes 
tais que são totalmente incompatíveis com a receita 
que têm tido, os produtores rurais não estão tendo a 

menor possibilidade de obter novos créditos para cus-
tearem a próxima safra. Além do mais, os percentuais 
dos débitos de custeio que estão sendo prorrogados 
são bastante baixos, chegando a apenas 50% , no caso 
da soja, e no do milho a apenas 20%. Esse percentual, 
na prática, invalida o efeito esperado com a prorroga-
ção do prazo para pagamento das dívidas.

Por outro lado, o pacote deixou de incluir, em seu 
bojo, a pecuária bovina de corte e de leite, a avicultura 
e a suinocultura, atividades essas que também passam 
por uma crise aguda. O preço da carne e do leite está, 
historicamente, em níveis muito baixos. O da carne, 
especificamente, é o mais baixo preço dos últimos dez 
anos. A suinocultura e a avicultura, por sua vez, têm 
enfrentando dificuldades em dispor de seus produtos, 
devido às restrições internacionais provocadas pela 
gripe aviária e pela febre aftosa, que acabaram fechan-
do as portas de mercados consumidores tradicionais 
desses nossos produtos.

Outro ponto falho no pacote, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, foi a omissão de medidas de apoio 
à produção de mandioca, de fumo, de feijão, de cacau, 
de frutas e de café, culturas essas que também estão 
enfrentando difícil crise de rentabilidade de liquidez e, 
portanto, não poderiam ficar fora do elenco das medi-
das anunciadas pelo Governo.

Sr. Presidente, decorridas quase duas semanas 
do anúncio dessas medidas, o Governo Federal ainda 
não publicou os instrumentos normativos do Conselho 
Monetário Nacional, do Codefat e de outros órgãos 
afins, para que elas possam ser efetivadas no cam-
po. Esse atraso, no entanto, contribui para aumentar 
a apreensão dos produtores rurais, os quais têm pro-
curado, quase diariamente, os agentes financeiros, e 
estes, infelizmente, não têm como formalizar nenhuma 
medida, já que ainda não existem normas para a sua 
implementação.

Ainda tem mais: esse pacote de medidas anun-
ciado pelo Governo Federal não inseriu nenhuma 
medida de ordem estrutural, quando elas são impres-
cindíveis para corrigir falhas e distorções e para con-
tribuir com a redução dos custos de produção e abrir 
novas perspectivas para as atividades agropecuária 
e econômica.

Os produtores vêm pedindo, há muito, medidas 
que reduzam os custos de produção, como: a deso-
neração tributária dos combustíveis e dos insumos 
agropecuários; a adequação da lei da comercializa-
ção de defensivos importados; a liberação mais rápida 
de autorização para uso de sementes geneticamente 
modificadas; a revisão dos procedimentos de licencia-
mento para obras de infra-estrutura; e a recuperação 
dos portos e das estradas, entre elas a BR-163. 

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL32     



19420 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

Desse rol, nenhuma medida foi anunciada, o 
que é uma falha grave no pacote do Governo. Assim, 
além das omissões no pacote, os atrasos na operacio-
nalização geram descrédito e revolta nos produtores 
rurais, e as conseqüências nem sempre podem ser 
amenizadas. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite 
um aparte, Senador Jonas Pinheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com 
muito prazer, Senador José Jorge. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Meu caro Sena-
dor Jonas Pinheiro, ouço com atenção – e creio que 
toda a Casa – o pronunciamento que V. Exª faz a res-
peito dos graves problemas que afetam a produção 
agrícola brasileira. Nós sabemos que, desde o início 
do Governo do Presidente Lula, os problemas vêm 
se acumulando. Quer dizer, esse é um segmento que 
vinha funcionando a contento, inclusive equilibrando 
a balança comercial brasileira, mas que, nos últimos 
anos, tem passado por uma crise crescente. V. Exª 
tem razão quando diz que as medidas adotadas pelo 
Governo, além de paliativas, não atacam o âmago da 
questão e nunca são efetivamente realizadas. O tem-
po vai passando, as notícias sobre aquelas medidas 
publicadas nos jornais vão sendo esquecidas, e os 
problemas continuam. Mais uma vez, V. Exª  traz essa 
questão ao Senado Federal, por isso,  solidarizo-me 
com V.Exª e também com todo o setor agrícola brasi-
leiro, que está sofrendo todos esses problemas, cau-
sados, em grande parte, pela inércia do Governo do 
Presidente Lula. Obrigado.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito 
obrigado, eminente Senador José Jorge. De fato, o 
pacote saiu e, pelo menos, prestou para fazer com que 
produtores rurais, Parlamentares e Governo discutis-
sem como serão aplicadas as medidas lançadas pelo 
Presidente da República, pelo Poder Executivo. 

Assim, além dessas omissões no pacote, esse 
atraso na operacionalização gera descrédito e revol-
ta nos produtores rurais cujas conseqüências nem 
sempre podem ser amenizadas. O Governo anuncia 
e não acontece. 

Essa preocupação não é somente dos produtores 
rurais, mas de toda a população das cidades do inte-
rior, cuja economia dependa, predominantemente, da 
agropecuária. Além disso, os desequilíbrios econômi-
cos não repercutem somente nos segmentos ligados 
ao agronegócio, mas também nos demais, pois toda 

a economia local é fortemente afetada, gerando uma 
crise sem precedentes. 

Crises desse tipo, Sr. Presidente, afetam inten-
samente a arrecadação  de impostos municipais e 
estaduais e comprometem a continuidade dos servi-
ços públicos, levando a uma triste sensação de des-
crédito por toda a população. Tenho visto e sentido 
esse fato em minhas constantes viagens ao interior 
do meu Estado.

Sr. Presidente, mais uma vez volto a esta tribuna 
para manifestar a minha preocupação com a situação 
do campo brasileiro. E outra vez para alertar que, se 
as autoridades governamentais dos setores agrícola 
e econômico não avançarem nas suas decisões de 
Governo e não acelerarem a adoção de medidas de 
apoio ao nosso setor agropecuário, teremos, no próxi-
mo ano, um agravamento da crise, com conseqüências 
danosas para os produtores, para as administrações 
públicas, para a economia e para a população brasilei-
ra. Isso nos fará sentir, no bolso, o peso do custo dos 
alimentos e, na mesa, a sua escassez.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Sou eu quem agradeço a V. Exª, Senador Jo-
nas Pinheiro.

Concedo a palavra agora ao Senador José Jor-
ge, candidato a Vice-Presidente da República na co-
ligação PFL–PSDB, do PFL de Pernambuco, por dez 
minutos.

Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente. Vamos ser eleitos com o apoio 
de V. Exª, espero. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de 
ontem, tivemos mais uma prova cabal da situação de 
desgoverno por que passa o Brasil nos últimos três anos 
e meio. Refiro-me à agressão sofrida pela Câmara dos 
Deputados e, por extensão, pelo Congresso Nacional, 
com a invasão de 580 militantes do Movimento de Li-
bertação dos Sem Terras (MLST).

Os movimentos dos sem terras vêm invadindo 
propriedades privadas há bastante tempo e com mais 
intensidade na atual administração, com a leniência do 
Presidente Lula. Agora, quando a agressão é contra 
a sede de um dos três Poderes da República, a situ-
ação torna-se muito mais grave e choca a população 
brasileira.
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O líder dos agressores à Câmara dos Deputados 
foi identificado pela Polícia Legislativa como sendo o 
Sr. Bruno Maranhão, que, além de fundador do MLST, 
é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1980 
– portanto, fundador –, exerce atualmente o cargo 
de Secretário Nacional dos Movimentos Populares e 
participa da Executiva Nacional do PT. Portanto, o Sr. 
Bruno Maranhão não é um qualquer, mas um petista 
importante em Pernambuco. Já foi candidato a Gover-
nador, a Prefeito do Recife e a Senador da República 
pelo PT; amicíssimo do Presidente Lula, compadre até, 
veio e fez uma invasão violenta que toda a população 
brasileira viu pela televisão, destruindo dependências 
da Câmara dos Deputados.

Em meio ao nítido envolvimento de integrantes do 
Partido dos Trabalhadores na mais grave agressão ao 
Poder Legislativo em tempos democráticos, mais uma 
vez o Presidente da República se cala e diz nada sa-
ber. Além de uma pífia nota oficial assinada pelo porta-
voz do Planalto, não se ouviu nenhuma consideração 
ou condenação para a agressão da organização que 
recebe no Palácio, coloca o boné na cabeça e depois 
libera recursos públicos no valor de R$9 milhões.

Mais omisso impossível! O Presidente Lula nun-
ca sabe de nada, nunca ouve nada e nada faz contra 
aqueles que afrontam as leis e os poderes estabele-
cidos. 

É em função dessa omissão e leniência que a 
Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma notí-
cia-crime contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
junto à Procuradoria-Geral da República, solicitando a 
abertura de investigação com vistas a apurar o envol-
vimento do Presidente da República no esquema do 
mensalão entre outras ilicitudes.

Na notícia-crime, a OAB aponta três fatos que 
merecem um exame acurado do Procurador-Geral, 
Dr. Antônio Fernando de Souza.

O primeiro é o caso Gamecorp/Telemar, que 
envolve o beneficiamento do filho do Presidente Lula, 
Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. Pagaram-se R$5 mi-
lhões por uma empresa que, na realidade, não tinha 
nenhum patrimônio. 

O segundo elemento da denúncia é o decreto 
presidencial que permitiu ao BMG – o BMG, acho que 
todos lembram, era um dos bancos do mensalão – atuar 
no segmento de crédito consignado para aposentados 
e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade 
Social. Essa antecipação para o BMG, antes até dos 
bancos oficiais, permitiu um estrondoso lucro a esse 

banco e o seu crescimento. Parte desse lucro, pelas 
informações que se tem, foi repassado pelo chamado 
valerioduto para o mensalão. 

Por fim, a terceira irregularidade anotada pela 
OAB foi a omissão de Lula em relação ao mensalão, 
compra de votos, caixa dois e atos de improbidade 
administrativa.

Nos termos da notícia-crime da OAB, é “indescul-
pável e inexplicável a omissão do Presidente da Re-
pública” em relação aos delitos confirmados pela CPI 
dos Correios e denunciados pela Procuradoria-Geral da 
República, na denúncia que fez ao Supremo Tribunal 
Federal, envolvendo 40 pessoas – entre elas os mais 
importantes assessores do Presidente Lula. 

A Ordem deseja que a Procuradoria aprofunde 
as investigações, “focalizando agora especificamente 
(...) o comprometimento do Chefe do Executivo nas 
práticas criminosas tão bem levantadas pelo Ministé-
rio Público.”

O Brasil não acredita que o Presidente da Repú-
blica nunca saiba de nada. Que ele se cale para não 
se comprometer com fatos que vêm a público, como 
foi o caso da quebra de sigilo do caseiro, ou do envol-
vimento da direção do PT no mensalão, ou agora na 
agressão dos “sem-terra” ao Congresso Nacional, todos 
nós já sabemos, mas o Brasil quer ver Sua Excelência 
assumindo as suas responsabilidades pessoais ou de 
membros e partidos de seu Governo.

O que vemos é um Presidente da República fora 
da realidade. Os números das pesquisas de opinião que 
neste momento lhe soam favoráveis está provocando 
em Lula o sentimento do “já ganhou”. O Presidente e 
o PT, tão seguros da reeleição, chegaram ao cúmulo 
de desafiar a Oposição.

Em declaração em Manaus, no início deste mês, 
o Presidente Lula resolveu desafiar as oposições: 
“Quero que eles coloquem CPI na televisão todo dia, 
toda hora. Quero que eles coloquem as torturas que 
fizeram com muita gente lá. Quero que o povo veja. 
Está chegando o momento de o povo fazer aferição 
do que aconteceu no Brasil”.

Gostaria de informar desta tribuna que as opo-
sições aceitam o desafio. O Presidente Lula está se 
achando acima do bem e do mal, mas isto é um grande 
equívoco. O povo, hoje inebriado pela massiva publi-
cidade oficial, vai avaliar convenientemente o que foi 
a “tortura” que sofreu o erário durante este Governo 
do PT. 
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Desafiar o bom senso pode custar ao Presidente 
Lula o mesmo constrangimento que passou o ex-Presi-
dente Collor, quando, em 1992, convocou a população 
que o apoiava a vestir-se de verde-amarelo no dia 7 de 
setembro e viu o Brasil inteiro cobrir-se de preto, em 
protesto ao governo mais corrupto até então.

Agora, com evidências muito maiores de má uti-
lização dos recursos públicos, o Presidente Lula vem 
com nova bravata, que recentemente reconheceu 
que fazia uso quando estava na Oposição. Ele disse: 
“não, na Oposição nós nos damos o direito de fazer 
bravatas!” Nós não, eles! Ele nos desafiou, e o tiro 
pode sair pela culatra. Vamos mostrar a tentativa na 
CPI de deixar impunes os envolvidos no valerioduto. 
Vamos mostrar como o Governo Lula pressionou par-
lamentares para não aprovar a realização das CPIs ou 
impedir a prorrogação dos prazos, inclusive por meio 
de retirada de assinaturas nos requerimentos de ins-
talação das CPI.

Finalmente, gostaria de destacar uma prática 
corrente neste Governo, que é a utilização de bens 
públicos em prol de interesses eleitoreiros.

Recentemente, em flagrante desrespeito à ética 
pública, o Presidente Lula recebeu no Palácio do Pla-
nalto o ex-Governador de São Paulo, Orestes Quér-
cia, para uma audiência em que, segundo declaração 
dos próprios participantes, foram discutidos apenas 
assuntos ligados a uma possível coligação entre o 
PT e o PMDB.

Outra clara utilização de recursos públicos para 
uma reeleição evidente, mas não assumida, é o número 
de viagens nacionais, que dobrou em comparação com 
o ano de 2005. Nos últimos cinco meses, o Presidente 
Lula fez 65 viagens para 56 cidades, contra as 32 via-
gens para 27 municípios registradas em 2005.

Portanto, campanha eleitoral evidente feita com 
o dinheiro público, em um avião novinho, o chamado 
aeroLula.

Além disso, há uma massiva utilização de pu-
blicidade oficial com fins eleitorais. A campanha de 
auto-suficiência do petróleo, promovida pela Petrobras 
é um exemplo disso.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo: “virada 
de Lula coincide com a explosão no gasto publicitá-
rio – Presidente investe em divulgação 85% mais que 
FHC e faz mais propaganda que Bradesco, Pão de 
Açúcar e Ford”.

Ao concluir, gostaria de rebater a declaração do 
Presidente Lula, no dia de ontem, na cidade de Jua-
zeiro do Norte, que chamou de “futrica política” a no-
tícia-crime da OAB.

O Presidente Lula, que já deu seguidas demons-
trações de que não respeita a Oposição, deve medir 

suas palavras ao criticar instituições como a Ordem 
dos Advogados do Brasil, de que tanto se serviu no 
passado. A OAB é uma instituição séria que tem lar-
ga folha de serviços prestados à Nação brasileira, em 
especial no período de redemocratização.

Lula deveria usar a autoridade que ainda lhe resta 
para controlar as instituições que lhe são subalternas 
como este Movimento de Libertação dos Sem Terra.

Para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de di-
zer que o que a Oposição deseja, na realidade, é que 
o Presidente Lula governe, diga não à baderna, como 
essa que aconteceu ontem aqui; diga não à corrupção, 
como essa em que se viu envolvido o seu Governo 
durante esses três anos; e diga não também à incom-
petência e passe a tratar os problemas do Brasil de 
maneira competente, integrada, como todos os brasi-
leiros esperavam.

A decepção com o Presidente Lula, com o seu 
governo, com o PT, o Brasil vai mostrar nas urnas no 
dia 1º de outubro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pediria 
a V. Exª que desse como lidos três textos que apre-
sento. O primeiro é intitulado “A Geografia e o IBGE: 
Hoje, setenta anos depois”, pronunciamento que eu 
pretendia fazer homenageando os setenta anos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, como 
o tempo está passando e não encontrei momento 
adequado, Sr. Presidente, pediria que V. Exª desse 
como lido este texto. O segundo, Sr. Presidente, é 
outro pronunciamento que eu pretendia fazer sobre a 
Semana do Meio Ambiente e os dados que a Ministra 
Marina Silva apresenta em cadeia de televisão e de 
rádio em nível nacional e que trata aqui dos avanços 
da questão ambiental no Governo Lula. E o terceiro, 
que também gostaria que fizesse constar nos Anais da 
Casa é o editorial do jornal O Globo, intitulado “Bom 
senso”, que trata dos avanços do Governo Lula na 
questão ambiental.

Pediria, pois, que V. Exª fizesse constar nos Anais 
da Casa esses três textos.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO 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. Sibá Machado, 
o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Na forma regimental, V. Exª será atendido.

Concedo a palavra, com muita satisfação, ao 
Senador João Alberto, que representa o PMDB do 
Estado do Maranhão, por permuta com o Senador 
Valdir Raupp.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as Apaes 
do Brasil estão morrendo – essa é uma posição das 
Apaes do Brasil.

Não é só a Apae do Maranhão que está morren-
do, mas as do Brasil todo estão à míngua.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este ano de 
2006 foi escolhido pela Campanha da Fraternidade da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para ser um 
ano de estudo e discussão dos problemas que afetam 
as pessoas portadoras de deficiência no Brasil. Sob 
o lema “Levanta-te, vem para o meio”, a Campanha 
pretendeu convocar a sociedade nacional para o en-
gajamento concreto e sólido em favor desse segmento 
de cidadãos brasileiros profundamente necessitados 
de solidariedade humana e espiritual.

A campanha da CNBB quis ajudar na tomada de 
consciência das difíceis condições vividas pelas pesso-
as com deficiência, suscitando e consolidando atitude 
de maior sensibilidade, maior interesse e concreta fra-
ternidade para com os portadores de deficiências.

No Brasil, as Apaes estão filiadas à Federação 
Nacional que representa as federações das Apaes 
dos Estados, cerca de 1,5 mil, bem como outras enti-
dades análogas espalhadas por todos os Municípios 
brasileiros.

A Federação Nacional foi fundada há mais de 40 
anos, em 1962. Seus diretores são pessoas que exer-
cem trabalhos voluntários – não recebem nada pelos 
trabalhos que executam. Prestam atendimento, hoje, a 
aproximadamente 200 mil pessoas portadoras de de-
ficiência e aos respectivos pais que também necessi-
tam de auxílio técnico especializado para atuarem nas 
áreas específicas de deficiência. Para isso, contam as 
federações com a participação de 37 mil profissionais 
ligados aos segmentos de educação especial, habilita-
ção e reabilitação, saúde e formação profissional.

Em muitos casos, porém, precisam remunerar 
os profissionais, mas os recursos nem sempre estão 
disponíveis e os que advêm de convênios celebrados 
com órgãos públicos não permitem uma remuneração 
minimamente conveniente aos profissionais. Como 

ilustração, a Associação de São Luís informou-me que 
um profissional de reabilitação, ou de Fonoaudiologia, 
cobra R$5,00 por sessão – esse é o valor do SUS, não 
reajustado há sete anos –, mas com recursos públi-
cos é permitido pagar somente R$2,30. Há sete anos, 
esse procedimento não recebe reajuste, criando uma 
situação de insustentabilidade de atendimento, invia-
bilizando o trabalho e a continuidade das Apaes, que 
tanto bem fazem às famílias brasileiras. Isso é lamen-
tável, Srªs e Srs. Senadores.

Nesse aspecto, faço um veemente apelo às au-
toridades responsáveis para que se detenham com 
carinho sobre o problema do atendimento aos defi-
cientes brasileiros e apressem a tomada de decisão 
relativamente aos ajustes necessários para que essas 
instituições continuem a prestar os valiosos serviços 
das suas especialidades aos deficientes e às famílias 
brasileiras.

É preciso dar continuidade e existência real ao 
lema da Campanha da Fraternidade 2006: “Levanta-
te, vem para o meio!”.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, lamento fazer 
um pronunciamento deste teor. Conheço de perto o tra-
balho das Apaes e vejo a abnegação de cada um que 
nelas, voluntariamente, presta serviço. E vejo também 
as crianças... Recentemente, estive no Município de 
São José de Ribamar, no Estado do Maranhão, e vi 
nos olhos daquelas mães e daqueles pais que tinham 
filhos deficientes o agradecimento que faziam ao Pre-
feito Luís Fernando Silva porque havia fundado um 
colégio destinado a esses deficientes.

Não é possível que o Governo deixe morrer as 
Apaes do Brasil, cuja situação lamento profundamente. 
Vi de perto situação da Apae de Araioses, no Maranhão; 
assim como a de Bacabal e a dos Municípios que têm 
crianças portadoras dessa deficiência. Lamento pro-
fundamente que o Governo ainda não tenha tomado 
providências para ajudar melhor as Apaes do Brasil.

Aqui vai o meu apelo: não deixe as Apaes do 
Brasil morrerem.

Concedo a palavra, antes de encerrar o meu pro-
nunciamento, à Senadora Heloísa Helena, do PSOL 
de Alagoas.

A Srª Heloísa Helena (PSOL – AL) – Senador 
João Alberto, quero compartilhar as justas e legítimas 
preocupações de V. Exª com a situação dos portadores 
de deficiência. Como bem sabe V. Exª, a Lei Orgânica 
da Assistência Social e as políticas de transferência de 
renda, que são os benefícios de prestação continuada, 
não atendem a 100% dos deficientes. O limite de renda 
das famílias para ter o acesso ao programa é tão pe-
queno que é uma vergonha dizer que há uma política 
de transferência de renda às famílias de portadores 
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de deficiência. Como se isso já não fosse muito grave, 
ainda existe essa situação aqui relatada por V. Exª, das 
políticas de atendimento que as Apaes acabam fazen-
do, tanto em relação à educação, à valorização profis-
sional, à terapia ocupacional, à fisioterapia, enfim, ao 
acompanhamento de muitas crianças e adolescentes. 
A gigantesca maioria dessas crianças têm como única 
referência as Apaes. Muitas Apaes do Brasil estão, in-
clusive, sem pagar os salários dos profissionais – isso 
ocorre também em Alagoas – em virtude da ausência 
de recursos, que não são disponibilizados pelo Minis-
tério da Saúde, e também das tabelas de pagamento 
dos procedimentos. É ridículo, é irrisório o valor que 
se paga por procedimento para o acompanhamento 
especializado, precioso, delicado, necessário. V. Exª 
sabe o significado disso, porque conhece a dificuldade 
cotidiana das mães que têm de levar os filhos à ins-
tituição, assim como o trabalho dos profissionais do 
setor. Então, é nesse sentido que também manifesto 
a minha solidariedade a V. Exª, pelo pronunciamento 
que faz, e a todas as Apaes do Brasil. Tenho acompa-
nhado a angústia de muitos dirigentes e profissionais 
dessas entidades. Realmente, é muito grave a situa-
ção em que essas instituições se encontram no Brasil. 
Portanto, minha solidariedade a V. Exª.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senadora Heloísa He-
lena e o incorporo ao meu pronunciamento.

V. Exª conhece muito bem as dificuldades das 
Apaes no Brasil. Realmente a situação é desastrosa. 
É lamentável o que está acontecendo com as Apaes.

Sr. Presidente, permita-me conceder um apar-
te ao Senador Marcos Guerra, do PSDB do Espírito 
Santo. (Pausa.)

Concedo aparte a V. Exª, Senador Marcos Guerra.
O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador 

João Alberto, estava prestando atenção ao pronun-
ciamento de V. Exª. Realmente, o Governo precisa 
conhecer como funcionam as Apaes no Brasil. Elas 
não são diferentes; hoje, para sobreviver, muitas têm 
que praticamente mendigar dinheiro à iniciativa priva-
da. Então, o Governo realmente precisa dar especial 
atenção a essas instituições. E alerto: qualquer bra-
sileiro que achar que tem problema faça uma visita a 
uma Apae para conhecer o grande serviço que aquela 
instituição presta à sociedade. Tenho certeza de que 
todos nós, quando tivermos um problema, se visitar-
mos uma Apae, sairemos de lá achando que nosso 
problema realmente não existe.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– Sr. Presidente, agradecendo o aparte ao Senador 
Marcos Guerra, dou por encerrado o meu pronuncia-
mento. Agradeço a V. Exª a tolerância.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 

– Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Ilus-
tre Senador Ramez Tebet, que preside esta sessão, 
Srªs e Srs. Senadores, “saber é poder”. Isso foi o que 
disse Francis Bacon, quando era Chanceler da Ingla-
terra, além de ser um grande pensador social. Bacon 
deu sua própria contribuição, na teoria e na prática, ao 
destacar a importância do método indutivo, não só o 
dedutivo, e ao propor educação acessível a todos. 

É bom que se insista que só se consegue al-
cançar os objetivos propostos por Bacon, através da 
liberdade de expressão e de criação e, por outro lado, 
da igualdade de oportunidades. 

Sua concretização se efetua na democracia libe-
ral social, capaz de fazer convergirem aquelas dimen-
sões. Assim, a educação deve ser a da  cidadania dos 
efetivos direitos e deveres.

Este é o ideário dos maiores educadores moder-
nos, desde Comênio no século XVII, ao buscar media-
ções autônomas entre as religiões então em conflito, 
ao século XVIII de Rosseau na sua procura de edu-
cação na liberdade para a igualdade e ao século XIX 
com Horace Mann nos Estados Unidos lutando pela 
escola pública pluralista e com auto-iniciativa.

Ao Brasil, este diário chegou pelas mãos dos 
signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira à fren-
te deles. 

O autêntico ensino, Sr. Presidente, para a liber-
dade e a igualdade de oportunidades começa de baixo 
para cima, pelo ensino básico para todos, indistintamen-
te de classe social, nível econômico, raça ou religião. 

O Brasil só conseguirá, a meu ver, desenvolver 
plenamente a tecnologia, quando solidamente funda-
mentada pela criação de amplo espaço quantitativo e 
qualitativo, para construção do edifício educacional. 
Esse o segredo final do poder dos tradicionais paí-
ses europeus e dos Estados Unidos; esse o segredo 
do milagre do Japão, Coréia do Sul, China, tanto de 
Taiwan quanto de Pequim; esse o segredo do Canadá, 
Austrália e mais recentemente o da Irlanda, que era 
até bem poucos anos atrás um país ainda classifica-
do como em desenvolvimento. Em todos eles houve o 
esforço concentrado modernizante inicial de duas ou 
três gerações fundadoras, ou refundadoras, do seu 
crescimento econômico e desenvolvimento social.

Esse é o caminho, portanto – e não há outro –, 
também do Brasil.  *
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O Presidente Fernando Henrique Cardoso, com 
o Professor Paulo Renato no Ministério da Educação, 
deu notáveis, importantes e reconhecidos passos, que 
foram significativos para a melhoria da educação no 
nosso País. Isso se deve também, Sr. Presidente, ao 
fato de a administração Fernando Henrique Cardoso, 
durante os oito anos, ser dirigida por uma única pes-
soa, executando um exitoso programa de trabalho. Em 
conseqüência, acentuou-se a queda do analfabetismo 
juvenil de 12 % em 1991 para menos de 3% em 2002 
e, simultaneamente, o acesso de praticamente todas 
as crianças brasileiras ao Ensino Fundamental. Isso foi 
alcançado graças, sobretudo, em função da criação do 
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 
que ora se pretende transformar em Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação) 
pelo atual Governo.

É bom lembrar que o Fundeb ainda se encontra 
em tramitação no Congresso Nacional e que nesta 
Casa recebeu o competente parecer do operoso Re-
lator, Senador José Jorge, candidato do PFL à Vice-
Presidência da República na chapa encabeçada pelo 
candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

O relatório do Senador José Jorge melhorou e 
muito a estrutura do Fundeb e naturalmente propiciará 
sua aprovação no Senado Federal. 

Com o Fundeb, espera-se que se possa dar con-
tinuidade aos êxitos do Fundef, necessitando para tal 
o fiel cumprimento da lei e a disponibilização efetiva 
de recursos por parte do atual Governo, sob pena de 
trazer graves prejuízos ao que há de mais importante 
e urgente no Brasil: a educação nacional com liberda-
de e igualdade de oportunidades.

O Fundef robusteceu os entes federativos, isto é, 
os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Cumpre 
ao Fundeb prossegui-lo em um esforço de continuida-
de administrativa, pois educação deve ser – friso – a 
questão prioritária do País, da qual emana criatividade 
científica e tecnológica, o que significa dizer que não 
podemos pensar em dar grande salto, no campo cien-
tífico, tecnológico e em inovação, se não investirmos, 
cada vez mais e continuadamente, em educação, a 
partir  do ensino básico.

O provimento das verbas previstas em lei não 
pode submeter-se a cortes ou postergações de qual-
quer tipo, inclusive os contingenciamentos causadores 
de prejuízos inaceitáveis e de conseqüências negati-
vas incalculáveis numa época de uma globalização 
competitiva como a que vivemos.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço com 
prazer o nobre Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Marco 
Maciel, aproveitando que V. Exª está falando sobre 
educação, sobre o Fundeb, eu gostaria de explicitar a 
minha preocupação quanto à aprovação dessa emenda 
constitucional. Há mais de um mês, essa emenda, da 
qual fui Relator, foi aprovada por unanimidade na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Fizemos 
um acordo, a emenda veio a Plenário e, durante todo 
esse período, não houve uma mobilização da Base 
do Governo para sua aprovação. Sabemos que este 
ano acaba o Fundef. Se não conseguirmos aprovar o 
Fundeb, estaremos no pior dos mundos, sem Fundeb 
e sem Fundef. Então, acho que essa mobilização tem 
que ser feita. Não é a primeira vez que faço esse apelo 
para que a Base do Governo e seus Líderes se mobi-
lizem. Inclusive nós, da Oposição, estamos dispostos 
a vir aqui votar, desde que sejam votadas as medidas 
provisórias que abrem a pauta.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouvi com 
muita atenção o aparte de V. Exª, nobre Senador José 
Jorge, nosso candidato a Vice-Presidente da República 
na chapa do Presidente Geraldo Alckmin. V. Exª é reco-
nhecidamente um expert em educação, tem uma vida 
consagrada não somente como professor, mas como 
ex-Secretário de Educação, como Relator de matérias 
expressivas relativas à educação tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado Federal.  A opinião de V. 
Exª é, portanto, muito importante e fere uma questão 
fundamental. Na realidade,como muito brevemente 
– acho que em setembro – o Fundef desaparece, é 
necessário um mecanismo que lhe dê continuidade.  
Se isso não ocorrer, vai provocar uma descontinuidade 
na ação educacional. Se há uma área que exige conti-
nuidade é a da educação, de sorte que não sejam os 
estudantes prejudicados e os professores penalizados. 
A escola pública padece de muitas dificuldades e mais 
do que qualquer outra com a falta de recursos, os con-
tingenciamentos e medidas semelhantes. 

Sr. Presidente, a questão da educação vai além 
de meramente quantitativa, é também – e muito – a 
questão de qualidade de ensino. Sob esse aspecto foi 
um erro a eliminação do provão no atual Governo. Que 
o digam os recentes resultados dos exames da Ordem 
dos Advogados em São Paulo, com índice de reprova-
ção em torno de 80% desde a primeira prova. 

A qualidade de ensino pode ser aprimorada pela 
incorporação de novos recursos didáticos aos tradi-
cionais. 

O então Ministro da Educação Paulo Renato 
‘’apresentou projetos de instalação de televisões com 
cassetes e através de programas com antenas parabó-
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licas, recursos aos quais eu acrescentaria a proposta 
de pelo menos um computador para cada sala de aula 
nas escolas públicas do ensino básico, obviamente 
ligado à Internet. 

Nas principais economias mundiais, Presidente 
Ramez Tebet, – e V. Exª conhece isso muito bem, já 
que é um homem que viaja e conhece bem o assunto  
– os países chegam a ter um computador para cada 
aluno, desde a 1ª série do ano básico. Atualmente, 
também Israel e a Irlanda seguem esse caminho, ao 
introduzirem um computador em cada sala de aula 
desde o início do aprendizado escolar. Portugal e Es-
panha, países ibéricos, aos quais somos tão ligados, 
matrizes culturais da América Latina, começam a fazer 
o mesmo, o que torna fundamental a necessidade  dos 
multimídias na preparação intelectual desde cedo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
está evidentemente diante de uma encruzilhada para o 
seu desenvolvimento, não só econômico mas também 
social. A grande  encruzilhada é a educação. 

Comecei meu discurso, Sr. Presidente, lembran-
do Francis Bacon, pensador social e estadista, quando 
disse que “saber é poder” e poderia agora acrescen-
tar o que, década passada, disse Norberto Bobbio: “o 
mundo vai se dividir entre os que sabem e os que não 
sabem”. Então, a grande encruzilhada do País é investir 
em educação e em seus desdobramentos. Pensar em 
educação significa também pensar no desenvolvimento 
científico e tecnológico, inclusive em inovação. Somos 
reconhecidamente um povo criativo e capaz. A opção 
pela educação é a mais importante, de onde decor-
rem todas as outras. A dotação de recursos materiais, 
seu correto uso e aplicação nas escolhas certas são 
as etapas das quais não se pode fugir sem resultados 
altamente negativos. 

O futuro depende da educação, de nossa ação 
baseada na experiência do passado e nas expectativas 
que o futuro nos abre. O Brasil, todos nós sabemos, 
tem um encontro marcado para o futuro e dispõe de 
todas as condições para ser no século XXI uma nação 
que venha ter uma grande presença no cenário mun-
dial. Mas para isso, Sr. Presidente, concluo insistindo: 
é fundamental investir em educação e é, sobretudo, 
fundamental que o Governo tenha consciência de que, 
sem educação, não há salvação.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 

– Com a palavra, pela ordem de inscrição, o ilustre Se-
nador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.

Pois não, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Sr. 

Presidente, é só para me inscrever pela Liderança do 
PSOL, no tempo que V. Exª entender possível.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Senador Ramez Tebet, Srªs e 
Srs. Senadores, quero, na primeira oportunidade que 
tiver, transmitir pessoalmente ao Sr. Bruno Maranhão 

e aos companheiros do MLST – Movimento de Liber-
tação dos Sem-Terra, a mesma recomendação que 
fiz, aqui da tribuna do Senado e em artigo na Folha 
de S.Paulo, ao MST, ao João Pedro Stédile, quando 
por ocasião da destruição de um laboratório no Rio 
Grande do Sul, feita por centenas de mulheres, talvez 
duas mil mulheres, da Via Campesina. Ali, felizmente, 
não houve qualquer pessoa ferida, mas houve a des-
truição de instalações, o que não me pareceu adequa-
do. Mas quero transmitir aos companheiros do MLST, 
que aqui estiveram ontem, que a causa da reforma 
agrária é mais do que justa e que ela seja acelerada 
é nosso desejo. Com relação aos objetivos de reali-
zar mais depressa a reforma agrária, de sensibilizar o 
Congresso Nacional para que venhamos a votar mais 
depressa quaisquer medidas que possam acelerá-la, 
eu estou de pleno acordo. Mas estou convencido tam-
bém de que essa causa terá maior respaldo do povo 
brasileiro à medida que ela utilizar meios democráti-
cos, meios pacíficos.

Fico imaginando se, para cada um dos instrumen-
tos de política econômica, de política pública que nós 
aqui tanto defendemos, agíssemos da maneira como 
eles se portaram, conforme mostraram aquelas cenas 
que, infelizmente, entristeceram a tantos de nós on-
tem e que mereceram a condenação dos Senadores 
de todos os partidos!

É claro que, se desejamos construir uma nação 
justa, eqüitativa, se desejamos um país onde todos 
possam ter o direito de viver com liberdade e dignida-
de, precisamos avançar muito mais, isto é, precisamos 
assegurar a todos os brasileiros o direito à educação 
de boa qualidade, seja para as crianças, meninos e 
meninas, seja para os jovens e para os adultos que 
quando crianças não tiveram oportunidade de se alfa-
betizaram, de se educarem adequadamente.

É necessário também expandirmos o serviço de 
saúde público, o serviço de médico de família, aperfei-
çoando o Sistema Único de Saúde. É necessário expan-
dirmos o Microcrédito, os instrumentos que permitem 
às pessoas levantarem empréstimos a taxas de juros 
modestas, para poderem adquirir equipamentos, seja 
uma máquina de costura, aparelhos para montar uma 
lanchonete, um carro de pipoca ou de cachorro-quen-
te, uma carroça, uma bicicleta, uma motocicleta, um 
computador, uma máquina fotográfica, um gravador, 
um aparelho de vídeo; enfim, tudo aquilo que possa 
colaborar para que uma pessoa realize as suas ativi-
dades e tenha meios de sustentar a sua família com 
dignidade. Importante é estarmos estimulando as for-
mas cooperativas de produção, porque elas constituem 
uma maneira de criação e de distribuição de riquezas 
muito mais democrática e eqüitativa. O que precisamos 
é realizar formas de um Orçamento participativo ao 
nível dos Municípios, dos Estados e da própria União, 
de maneira a democratizar mais e ampliar as oportu-
nidades de o povo influenciar as decisões do que é 
feito com o dinheiro dele.
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Precisamos, enfim, criar instrumentos que nos 
levem à melhoria da distribuição da renda, levando a 
sociedade brasileira para um lugar onde todos tenham o 
direito inalienável de participar da riqueza da Nação.

Dentre esses instrumentos, Senador Ramez Te-
bet, está aquele que venho defendendo, com muita con-
vicção: a instituição de uma renda básica de cidadania, 
isto é, o direito de toda e qualquer pessoa partilhar da 
riqueza da Nação como um direito inalienável de cada 
um de nós participarmos da riqueza de nosso País; é 
um direito que será estendido a toda e qualquer pessoa, 
não importa sua origem, raça, idade, sexo, condição 
civil ou mesmo socioeconômica. Por exemplo, aquelas 
pessoas que estão hoje nos vendo aqui no Senado, 
a família que ali percebo ser uma grande família nos 
assistindo, provavelmente veio de longe, todos naquela 
família terão direito à renda básica.

Quero até fazer um convite, Senador Ramez 
Tebet, neste próximo sábado, no auditório da Livraria 
Cultura, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, com 
a coordenação do Jornalista Heródoto Barbeiro, com a 
participação do Professor Márcio Pochmann, ex-Secre-
tário de Trabalho, Solidariedade e Desenvolvimento e 
Professor da Unicamp; Diana Fonseca, que foi Secre-
tária-Executiva do Bolsa-Família e Coordenadora do 
Programa Renda Mínima associada à Educação, da 
Prefeita Marta Suplicy, de Lena Lavinas, pesquisado-
ra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi 
pesquisadora da Unicamp, vamos debater justamente 
o tema da Renda Básica de Cidadania e os dois livros. 
Primeiro, argumentos éticos e econômicos para Renda 
Básica de Cidadania, dos Professores Yannick Vander-
borght e Philippe Van Parijs, este a maior autoridade 
de que tenho conhecimento sobre o tema no mundo, 
professor da Universidade Católica de Louvain e da 
Universidade de Harvard, e o meu livro Renda Básica 
de Cidadania – A Resposta dada pelo Vento, que a 
L&PM está agora editando, um livro que custa apenas 
R$8,00, com 119 páginas.

Senador Ramez Tebet, V. Exª sabe o quanto tenho 
batalhado por isso, mas imaginou se eu saísse por aí 
atacando com paus, pedras, ferindo pessoas para estar 
argumentando da necessidade premente de que isso 
se faz necessário, o quanto antes? Avalio e aqui que-
ro dialogar com os meus companheiros, a cuja causa 
sou inteiramente solidário, e quero até dialogar com 
eles. Tenciono, inclusive, Senador Ramez Tebet, fazer 
uma visita àqueles que estão detidos, para conversar 
exatamente isso, porque fico pensando: se eu saísse 
por aí tentando chegar lá na porta do Presidente – até 
porque todos os Senadores e Deputados aprovaram 
esta instituição, que já é lei, só falta instituí-la, mas 
está dito que será instituída gradualmente, a critério 
do Poder Executivo –, imagine se eu chegasse lá com 
um pedaço de pau, na porta do Gabinete do Presiden-
te, e falasse: “Ou institua já ou eu vou bater e quebrar 
aqui!”. Então não me pareceria sério, não me parece-

ria adequado e eu, na verdade, acabaria atrasando a 
causa que defendo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Ramez 
Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
Eduardo Suplicy, concordo com V. Exª. A manifestação 
de ontem, a par de ser violenta, tanto que está sen-
do combatida, condenada por todos os brasileiros de 
boa-fé e pela unanimidade desta Casa, por exemplo, 
era uma manifestação que deveria ser feita pacifica-
mente, com ordem, mas na Câmara dos Deputados 
não adiantava fazer, porque quem tem o poder de 
atender às reivindicações não é o Poder Legislativo, 
quem tem esse poder é o Executivo, daí a estranheza 
maior. Também outro fator estranho à manifestação: 
se era em prol da reforma agrária...

(Interrupção do som.)

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) –... maiores 
recursos para a reforma agrária, esses recursos es-
tão em mãos do Poder Executivo, não estão em mãos 
do Poder Legislativo. Mas quero cumprimentar V. Exª, 
não só por reconhecer isso, embora V. Exª não tenha 
dito isso claramente que não era aqui que se devia fa-
zer qualquer reivindicação nesse sentido, porque é lá 
que se controla qualquer reivindicação nesse sentido, 
porque é lá que é controlado o Orçamento, no Poder 
Executivo. V. Exª se manifesta com muita propriedade 
também com relação à distribuição de renda neste País, 
com relação à necessidade de melhor aplicação de re-
cursos, com relação à necessidade de melhorarmos 
a saúde e o nível de educação da nossa população. 
Traduzindo melhor isso, eu queria pedir-lhe que acei-
tasse esta observação que faço, primeiro aplaudindo V. 
Exª e segundo, dizendo que verbas para esses setores 
importantes o Governo devia tê-las em mãos. Não de-
veria segurar o Orçamento, fazer cortes no Orçamento, 
contingenciar o Orçamento. Ao contrário, devia aplicar 
mais e melhor nessas áreas. Isso porque a verdade 
verdadeira, a meu ver, é que o Brasil está gastando 
muito mal, aplicando muito mal os recursos que são 
arrecadados do povo. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço, Senador Ramez Tebet, a V. Exª.

Quero aqui recomendar fortemente ao MLST 
e aos movimentos sociais que a sua causa ganhará 
maior respaldo do povo à medida que seus movimen-
tos se caracterizarem por meios democráticos e não 
violentos.

Senador Ramez Tebet, há decisões importan-
tes do Poder Executivo no que se refere à reforma 
agrária, mas há também aqui no Congresso Nacio-
nal decisões relativas às verbas para esta finalidade. 
Inclusive, verbas também para a finalidade de apoio 
à agricultura, o que foi objeto hoje até do pronuncia-
mento do Senador Jonas Pinheiro. Achei importante 
ele ter registrado para mim que tem havido um avan-
ço nas negociações – inclusive com reuniões longas 
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– que os agricultores têm realizado com o Ministro do 
Planejamento, Guido Mantega, e o Ministro Roberto 
Rodrigues, da Agricultura.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de alertar 
para algo que fiz hoje na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania relativo à tramitação do Projeto, 
lá na Câmara dos Deputados, sobre a Assembléia 
Revisional, algo que conflita com os princípios bási-
cos da nossa Constituição que explicita, com clareza, 
que qualquer modificação na Constituição precisa ser 
elaborada e aprovada pelas duas Casas, em duas 
votações, com três quintos, pelo menos, dos votos. 
Então, não me parece adequado. E conforme ressal-

ta Dalmo Dallari no seu artigo, na Gazeta Mercantil, 
de sexta-feira última, isso conflitaria com os princípios 
dos Constituintes de 1988.

Requeiro, Sr. Presidente, seja anexado como 
parte de meu pronunciamento este artigo do Pro-
fessor Dalmo Dallari, que fala de um “golpe contra a 
Constituição”.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Agradeço a V. Exª. 

O Senador João Ribeiro inscreveu-se como Lí-
der, mas não está presente, assim como o Senador 
Ney Suassuna.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
como Líder, e, em seguida, ao Senador João Batista 
Motta.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Heloísa Helena, V. Exª tem a palavra por 
cinco minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Sr. 
Presidente Romeu Tuma, V. Exª pode deixar o Senador 
João Batista Motta falar antes, e eu falo em seguida?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Perfeitamente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Obri-
gada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu que agradeço.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela 
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª está inscrita. Logo após a fala da Senadora 
Heloísa Helena, concederei a palavra a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, 
volto a esta tribuna para tratar da criação aleatória de 
Unidades de Conservação pelo Governo Federal.

Como se sabe, o Congresso Nacional, ao elaborar 
a Constituição de 1988, conferiu amplos poderes ao 
Poder Executivo para criar Unidades de Conservação, 
mas o Governo Federal, por intermédio do Ibama e do 
Ministério do Meio Ambiente, vem exacerbando suas 
funções, quando institui tais espaços sem prévia dota-
ção orçamentária. sem os prévios estudos de viabili-
dade; e sem observar os reais objetivos estabelecidos 
na Lei nº 9.985, de 2000.

Não sou contra, Sr. Presidente, a conservação e 
o cuidado que o Governo tem de ter com o meio am-
biente; em absoluto. 

O crime é a maneira como estão se procedendo 
tais criações. Na maioria das vezes, Srªs. e Srs. Sena-
dores, essas unidades de conservação são criadas para 

impedir algum projeto agroindustrial, inviabilizando a 
vida dos pequenos empresários rurais nos Municípios 
e nos Estados, sob a falsa e mentirosa alegação de 
que pretendem proteger o meio ambiente. 

A linha deste Governo não tem sido o crescimento 
sustentável, mas a política de que nada se pode fazer 
neste País. Esquece o Governo Federal que quando 
a Constituição estabelece no art. 225 que “todos têm 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibra-
do”, não se pode excluir o homem desse equilíbrio, 
ou seja, é indiscutível que ele pode conviver perfeita-
mente de forma harmônica com o ambiente, devendo 
o Governo criar os meios para isso.

Mas o que se tem visto, Srªs. e Srs. Senadores, 
é um Governo refém de ONGs internacionais que im-
pedem o nosso desenvolvimento e contribuem para 
empobrecer ainda mais a população carente deste 
País. Porém, Sr. Presidente, este Governo não está 
refém somente das ONGs, mas também dos sem-ter-
ra, conforme se pode constatar com a invasão, ontem,  
na Câmara dos Deputados

Senhoras e senhores, o Governo tem feito vistas 
grossas a esse movimento que desrespeita o direito de 
propriedade e afronta o Estado democrático de Direito. 
O Governo é conivente. Os agentes do Governo, nos 
diversos cargos comissionados que possuem, pen-
sam do mesmo jeito que pensam Bruno Maranhão, 
Stédile e outros líderes que vivem a trazer o pânico 
a este País.

No meu Estado, um cidadão de nome Arildo 
Santana, casado com uma senhora chamada Francis-
ca Barbosa Santana, ambos com 70 anos de idade, 
foram afastados de sua propriedade de apenas 800 
hectares em nome da lei, aproveitando o momento em 
que era calamidade pública no Município. Chegaram 
lá os agentes do Ibama e colocaram aquela família no 
olho da rua com mais 30 pessoas que também viviam 
na mesma terra.

Recentemente, o Governo editou o Decreto nº 
5.758, de 13 de abril de 2006, instituindo o Plano Na-
cional de Áreas Protegidas, em que se constata que 
existem inúmeros cidadãos que não foram indenizados 
até hoje pelo Governo e, certamente, estão passando 
dificuldades, porque não podem produzir em função 
dessa criação ilegal e irresponsável de Unidades de 
Conservação.

Pode-se constatar também no referido plano que 
o Governo não tem recursos financeiros e pessoal 
suficiente para manter e fiscalizar essas Unidades de 
Conservação. Mas, irresponsavelmente, vem criando 
novos espaços protegidos, violando inclusive a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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Mas, Sr. Presidente, nem tudo está perdido neste 
País. No último dia 19 de maio de 2006, num Recurso 
de Agravo de Instrumento, movido pela Câmara de 
Vereadores de Caravelas e por 12 associações, o Dr. 
Leão Aparecido Alves, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, suspendeu a 
criação da Reserva Extrativista do Cassurumbá, em 
Caravelas, extremo sul da Bahia, porque o Ibama não 
fez os estudos técnicos e não comprovou que possui 
dotação orçamentária para manter essa Unidade de 
Conservação, numa demonstração brilhante de que 
ainda existe Justiça neste País.

Eis alguns trechos da decisão:

Por sua vez, a consulta pública, que visa 
a dar efetividade ao princípio democrático e 
que é uma das diretrizes do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), nos 
termos do art. 5º, III, da Lei 9.985/2000, deve 
ser regida, segundo o Guia de Consultas Pú-
blicas para Unidades de Conservação (fl. 96), 
pelos princípios: 

Participação, impessoalidade, interes-
se público, legitimidade, motivação e divul-
gação.

Assim sendo, encontra-se comprovado, 
a mais não poder, que o recorrido (Ibama) não 
cumpriu os preceitos legais e regulamentares 
relativos aos estudos técnicos prévios admi-
nistrativos, tendentes à criação da unidade 
de conservação em causa, estando presente 
mais do que a “fumaça do bom direito”, mas 
sim a verossimilhança da alegação do autor, o 
que autoriza a concessão da antecipação dos 
efeitos de tutela (CPC, art. 273, caput).

De outra parte, as despesas para a cria-
ção da unidade de conservação, quando im-
plicar a necessidade de desapropriação, de-
vem ser previstas na lei de orçamento, como 
determina o art. 4º da Lei nº 4.320/1964: “A 
Lei do Orçamento compreenderá todas as 
despesas próprias dos órgãos do Governo e 
da administração centralizada, ou que por in-
termédio deles se realizar, observando o dis-
positivo no art. 2º”.

Portanto, estão presentes os requisitos 
da prova inequívoca do descumprimento dos 
requisitos previstos na Lei nº 9.985/2000 para 
a criação de unidade de conservação, ou seja, 
o estudo técnico prévio e a consulta pública 
posterior, o que aponta para a verossimilhança 
das alegações dos recorrentes.

2. Por outro lado, periculum in mora re-
sulta do fato de que a criação da unidade de 

conservação em causa, sem o atendimento 
aos preceitos legais, mormente no tocante à 
ausência de estudos técnicos prévios à con-
sulta pública, à falta de previsão orçamentária 
do valor destinado a fazer face às indenizações 
por desapropriação, poderá implicar dano de 
difícil reparação aos associados das entidades 
comunitárias de pronta e efetiva reparação, 
dentre outros requisitos referidos nas razões 
do agravo de instrumento, apontam para a 
conveniência, também, da suspensão do pro-
cesso de criação da unidade de conservação 
em causa.

3. À vista do exposto, defiro o pedido de 
antecipação da tutela da pretensão recursal, a 
fim de que a autoridade impetrada suspenda o 
curso do processo administrativo impugnado 
até ulterior decisão judicial sobre a questão. 
Comunica-se. Publique-se. Vista ao recorrido 
para responder. Após, ao MPF.

Brasília, 24 de maio de 2006.
Juiz Federal Leão Aparecido Alves
Relator Convocado.

Sugiro que essa iniciativa da sociedade civil or-
ganizada seja seguida por todos os Estados da Fede-
ração e por outros setores da sociedade organizada. 
Deve-se procurar a Justiça, porque é o único caminho 
que resta ao povo brasileiro, diante do desgoverno que 
estamos vivendo no momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª.
Tem a palavra a Senadora Heloísa Helena, pela 

Liderança, por cinco minutos.
Senadora Patrícia, prazer em revê-la.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Que-

rido Senador Romeu Tuma, meu Presidente, se V. Exª 
puder permutar, mais uma vez, para que eu possa 
mostrar um documento a nossa querida Senadora 
Patrícia, agradeceria de coração a V. Exª. Só mais 
uma permuta.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Vou passar a palavra à Senadora Ideli Salvatti, de-
pois, serei eu e, a seguir, V. Exª.

Tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti, como 
Líder.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, em nome do Partido dos Trabalhadores, quero 
comunicar que o Sr. Bruno Maranhão foi afastado da 
Executiva Nacional do Partido. Essa decisão foi toma-
da e está sendo comunicada por intermédio de nota 
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pública do Partido, tendo em vista os episódios lamen-
táveis e inadmissíveis adotados pelos manifestantes 
ontem na Câmara dos Deputados.

De forma muito rápida e contundente, o Partido se 
pronuncia e toma a única medida possível que poderia 
ser adotada de imediato, tendo em vista as condições 
regimentais que temos a obrigação de cumprir.

Ontem, logo em seguida ao episódio, o Partido 
se manifestou de forma pública, por meio da nota da 
sua Executiva Nacional, repudiando todos os atos de 
violência que ocorreram na Câmara. 

Não tive a oportunidade de estar presente duran-
te a maior parte dos debates no plenário, já que tive 
de me deslocar para São Paulo. Fui participar de um 
evento bastante importante que já estava agendado, 
a 15ª edição do Prêmio Anamaco – Associação Na-
cional dos Comerciantes de Material de Construção. 
É um setor que vimos acompanhando há bastante 
tempo, inclusive a partir da iniciativa desse setor em 
Santa Catarina. Conseguimos chegar à desoneração 
no preço dos principais produtos da construção civil 
utilizados pela classe popular brasileira. Não poderia 
deixar de estar ontem na solenidade, que contou com 
a participação do Ministro Furlan. Sei que, durante a 
tarde, muitos debates ocorreram. Sei que o Senador 
Sibá Machado e outros Parlamentares do PT tiveram 
a oportunidade de expressar, de forma muito clara, o 
nosso repúdio.

Mas há alguns elementos que não posso deixar 
de trazer à tribuna relativos à situação de ontem. Em 
primeiro lugar, mesmo que a execução dos programas 
de um movimento social seja da ordem e da determi-
nação do Executivo, movimento social tem tudo a ver 
com Parlamento. Portanto, apesar de ter havido mui-
tos discursos afirmando que aqui não era o endereço 
daquela manifestação, afirmo que aqui é o endereço. 
Se o Parlamento não tiver condições de receber as 
justas reivindicações da sociedade brasileira, perderá 
parcela significativa da sua prerrogativa, da sua ativi-
dade e da sua finalidade. Receber o movimento, as 
aspirações, as reivindicações, dar encaminhamento, 
intermediar, buscar ampliar, amplificar e potencializar 
as reivindicações do movimento social é, indiscutivel-
mente, tarefa do Parlamento, seja nacional, estadual 
ou municipal.

Mas isso não dá o direito, qualquer que seja a 
cor ideológica e a configuração socioeconômica da 
manifestação, de afrontar o Parlamento, porque o que 
tivemos ontem foi uma afronta ao Parlamento. O direito 
legítimo de reivindicar todos os movimentos devem ter, 
e o Parlamento deve estar sempre de portas abertas 
para receber todo e qualquer movimento que busque, 

legitimamente, de forma organizada e pacífica, este 
ambiente.

No entanto, fiquei um pouco mais impressiona-
da porque já houve afrontas ao Parlamento em outras 
ocasiões. Não houve cenas como as de ontem, que 
realmente foram muito chocantes, afrontosas, com o 
quebra-quebra, com a violência exercida pelo Movi-
mento de Libertação dos Sem Terra. Porém, por coin-
cidência, há um ano, no dia 26 de junho ou por volta 
dessa data, no final de junho, houve uma manifestação 
de agricultores, o chamado tratoraço, que gerou mui-
ta tensão no Parlamento. Lembro-me, inclusive, que 
tivemos de fazer várias reuniões aqui dentro para que 
lideranças dos parlamentares fossem às lideranças 
dos manifestantes que estavam cercando o Parla-
mento. Ficamos praticamente sitiados dentro do Par-
lamento, numa situação de extrema tensão. Todas as 
notícias que vinham dos discursos eram de invasão, 
de quebra-quebra, ou seja, também uma situação ex-
tremamente grave. Naquele dia, escolhemos alguns 
parlamentares para contemporizar e fazer as tratativas, 
a fim de que os ânimos se acalmassem e pudessem 
continuar as negociações com o Executivo, pois havia 
alguns impasses.

Portanto, se foi afrontosa a ação do tratoraço, no 
ano passado, em sitiar o Parlamento – ficamos sitiados 
aqui durante várias horas, com a Esplanada dos Minis-
térios tomada pelos tratores do movimento ruralista –, 
da mesma forma, a afronta aconteceu ontem no van-
dalismo e na quebradeira. E nenhum tipo de afronta 
pode ser admitido por esta instituição.

Da mesma forma que rechaçamos qualquer tipo 
de afronta que venha de um determinado segmento 
do movimento social, quando fica acima da legalidade, 
enfrentando e afrontando a legalidade e a represen-
tação da instituição, nós todos devemos ter também 
o mesmo tipo de comportamento. Ontem fui uma das 
primeiras a tratar do assunto e pedi calma, entenden-
do que a calma era absolutamente necessária naquele 
momento. 

Acho que o Presidente da Câmara, Deputado Aldo 
Rebelo, agiu com muita firmeza quando determinou 
fossem adotadas todas as providências para trazer a 
normalidade, sem precisar recorrer das forças policiais 
externas às da Casa, mas dando uma direção muito 
firme, até mesmo de punição, a todos os que comete-
ram os atos de vandalismo e quebradeira. Essa pos-
tura firme e calma do Presidente da Câmara deve nos 
nortear, porque, em episódios como este, o mais fácil 
é falar em partidarização, questão ideológica e, o pior, 
relembrar ou ficar com saudades de momentos que 
queremos varrer de vez da nossa história, qual seja, o 
alerta para que militares reajam ou venham a assumir 
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porque haveria um descontrole. Não há descontrole. 
Houve uma manifestação descontrolada, sim, de um 
movimento que passou dos limites, absolutamente, 
que vai ser punido pelas ações dentro da legalidade, 
assim como todos aqueles que passam dos limites da 
legalidade devem sofrer as conseqüências.

Escuto com muito prazer o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Informo a V. Exª , Senador, que o tempo da oradora 
está esgotado e peço objetividade para a conclusão 
do pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
expressar minha solidariedade às palavras de V. Exª 
e também ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Aldo Rebelo, pela forma com que agiu, acredito que 
com firmeza, para não aceitar, de maneira nenhuma, 
aquele tipo de ação. Aproveito, Senadora Ideli Salvat-
ti, para manifestar votos de melhoras e recuperação 
da saúde do Diretor de Logística do Departamento de 
Polícia Legislativa, Sr. Normando Fernandes, que foi 
gravemente atingido. Felizmente, segundo todas as in-
formações, ele já está em recuperação, consciente, e 
ultrapassou o risco de perda de vida. Isso é uma notí-
cia alvissareira. Expresso também que foi importante a 
manifestação, ontem, do Presidente Renan Calheiros, 
solidária ao Presidente Aldo Rebelo. Muito obrigado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Suplicy, e acredito que a recomenda-
ção de V. Exª, da tribuna, é absolutamente devida. 
Movimento social, quando passa dos limites e afronta 
a legalidade, principalmente no momento em que as 
instituições funcionam na sua plenitude e na sua le-
gitimidade, é algo que não podemos acobertar, nem 
sequer ter qualquer condescendência. 

Portanto, concordo com a recomendação de V. 
Exª aos movimentos sociais para que se atenham a 
fazer reivindicações legítimas, justas, firmes e preci-
sas, mas sempre dentro da legalidade democrática, 
que nos custou tanto, Sr. Presidente Tião Viana, e 
ninguém aqui – a não ser os que têm saudade – quer 
ressuscitar épocas tão difíceis, como foi a época de 
ditadura em nosso País.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero pedir a minha inscrição 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito após o Senador João Ribeiro, o Se-
nador Ney Suassuna e a Senadora Heloísa Helena.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, em primeira 
mão, homenagear V. Exª, Senador Tião Viana, que 
está presidindo esta sessão, em razão da sua apro-
vação em concurso público para catedrático da Uni-
versidade Federal do Acre, na área de Medicina, em 
que V. Exª desponta como um grande profissional, 
com quem, inclusive, tenho me consultado nas horas 
de dificuldade.

V. Exª é um grande lutador nesta Casa a fim de 
melhorar a atividade médica nas cidades em que as 
dificuldades são grandes. Vejo seu esforço para levar 
o Sarah, o Incor e outros hospitais de ponta para a 
Região Norte do País. Não quero que V. Exª se apo-
sente aqui, mas que, de vez em quando, dê algumas 
aulas para contribuir com a boa formação da qualidade 
médica, tendo em vista a sua experiência e a grandio-
sidade do seu coração.

Para mim, os médicos, na sua grande maioria, 
são humanistas, Sr. Presidente. Tenho, inclusive, um 
filho que é médico, como V. Exª sabe. A grande preo-
cupação do médico é contribuir para que as pessoas 
vivam sem sofrimento. Às vezes, não alcançam a cura, 
mas lutam para que não haja sofrimento e para que o 
paciente tenha boas condições de vida.

Que Deus abençoe as suas mãos, porque a sua 
atividade privada é a imitação de Jesus Cristo. Para-
béns a V. Exª! Fico muito orgulhoso em poder dizer 
que sou seu amigo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Muito obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mas o que 
me traz aqui hoje, Sr. Presidente – parece-me que a 
Senadora Ideli Salvatti saiu –, é o emprego das For-
ças Armadas, que está previsto na Constituição. Não é 
um emprego indiscriminado, mas as Forças Armadas 
têm as suas obrigações na defesa interna e externa. 
A Constituição é clara e, hoje, foi regulamentado até o 
seu emprego como Polícia, se necessário for.

Já tivemos alguns exemplos. Ninguém quer que 
o Exército vá para as ruas combater movimento social. 
Nada disso. A grande preocupação gerada, hoje, é que 
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estão fazendo um pouco de confusão entre movimento 
social e prática de crime.

Não podemos confundir e permitir que, sob a 
égide ou cobertura de movimentos sociais, possam 
se fazer determinadas ações que estão previstas no 
Código Penal. Elas não podem ser passadas por cima, 
senão, realmente, o Governo poderá perder o controle, 
pela autoconfiança que esses grupos vão ganhando e, 
a cada dia, piorando a sua ação, com o objetivo, talvez, 
de forçar o Governo a uma decisão em que, às vezes, 
tem uma certa dificuldade.

No último mês de fevereiro, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu, por 6 votos contra 5, pela inconstitu-
cionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, chamada Lei de Crimes Hediondos.

O texto embargado dispunha que as penas por 
crimes hediondos por prática da tortura, tráfico de 
entorpecentes e drogas afins e por terrorismo seriam 
cumpridas integralmente em regime fechado.

Como crimes hediondos – sempre é bom lembrar 
– foram considerados o homicídio, quando praticado 
em atividade típica de grupo de extermínio, e o homi-
cídio qualificado; o latrocínio; a extorsão qualificada 
pela morte; a extorsão mediante seqüestro e na forma 
qualificada; o estupro; o atentado violento ao pudor; a 
epidemia como resultado de morte – V. Exª é médico 
e sabe que pode ser causada pelo ser humano, quan-
do quer praticar o mal contra um prefeito ou um go-
vernador –; a falsificação; a corrupção – e tem havido 
tantos fatos de corrupção e, hoje, é crime hediondo, 
pelo prejuízo que traz à sociedade. E quantos homi-
cídios são praticados em razão da falta de dinheiro, 
principalmente na área de saúde? –; adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais; e o genocídio tentado ou consumado. Em 
síntese: todos crimes de extrema gravidade; crimes 
que levam a sociedade sempre a reagir com indigna-
ção e repulsa.

Pois bem, a entidade a quem cabe a guarda da 
Constituição concluiu que aos responsáveis por qual-
quer um desses crimes pode ser concedido o benefício 
da progressão da pena.

É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que decisões 
do Supremo não devem ser desafiadas. A elas, em 
nome dos princípios democráticos, devemos a mais 
completa obediência.

Não obstante, eu estaria traindo minha consci-
ência e a confiança de milhões de eleitores que me 
honraram com seus votos se não manifestasse, pelo 
menos, tristeza, mágoa e perplexidade com tal decisão, 
principalmente porque ela está longe de explicitar um 
pensamento unânime daquela Casa; afinal, o placar 
foi apertadíssimo. E também porque, vejam só, ela foi 

tomada no bojo do pedido de habeas corpus, impe-
trado por um cidadão condenado por atentado violen-
to ao pudor contra três crianças, Senadora Patrícia 
e Senadora Heloísa Helena. A mais nova tinha seis 
anos e a maiorzinha, oito anos. Ou seja, a decisão se 
reveste até de certo simbolismo: revelaria, ainda que 
de forma inconsciente, um pouco de desatenção pelo 
futuro do nosso País – do Supremo, por seis votos a 
cinco, sobre a pena para crime considerado hediondo. 
Portanto, o cidadão tinha de cumprir toda a pena em 
prisão fechada. Agora, com 1/6 da pena cumprida, o 
condenado vai para a rua, provavelmente para violentar 
novamente as crianças, porque isso é um vício terrível, 
próprio de pessoa de má formação.

Tenho feito aqui, no Senado, e em artigos publica-
dos na imprensa, um alerta que me parece essencial: a 
enxurrada de regalias penais que acaba levando, quase 
sempre, à impunidade é a maior fonte de incentivo à 
criminalidade. As benesses permitem aos piores homi-
cidas, por exemplo, aguardar julgamento em liberdade, 
durante anos, mesmo quando inculpados por força de 
confissão apoiada em provas irrefutáveis – ressalte-se 
o caso da jovem Suzane, que, com o auxílio de dois 
rapazes, matou os pais à pancada.

As benesses permitem aos criminosos ficar em 
liberdade mesmo depois de condenados em segun-
da instância, até que se esgote a última possibilidade 
de recurso. As benesses permitem aos bandidos que 
comandam o crime organizado usar as celas como 
escritórios para orientar a ação dos asseclas nas ruas. 
As benesses, enfim, libertam milhares de condenados 
antes do efetivo cumprimento da pena.

Como se tudo isso não bastasse, Srªs e Srs. Se-
nadores, temos agora essa decisão do Supremo, a difi-
cultar que criminosos da mais alta periculosidade cum-
pram as penas integralmente em regime fechado.

Com todo o respeito, volto a dizer, que devo ao 
órgão máximo do Poder Judiciário, seria exigir muito 
pedir que eu me calasse. Tenho insistido, Sr. Presiden-
te, na absoluta inconveniência da medida. E volto ao 
assunto hoje, porque tenho recebido inúmeras mensa-
gens de cidadãos brasileiros manifestando a mesma 
contrariedade. Uma delas em especial, eu gostaria 
de destacar: trata-se de correspondência que me foi 
encaminhada pelo Sr. Fernando de Macedo, Subpro-
curador-Geral da República. Seus argumentos, con-
trários ao critério adotado pelo STF nessa questão, 
são irretocáveis. Dele, cito dois que me parecem de 
relevância ainda maior.

Em primeiro lugar, o Subprocurador aponta o 
fato inquestionável de que, ao permitir a progressão 
no cumprimento da pena aos condenados por crimes 
hediondos, o Supremo “reduziu a uma expressão mera-
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mente acadêmico-conceitual aquela diferença prática, 
antes bem mais consistente e tangível, que havia entre 
esses tipos de crime e todos os demais”.

Um segundo ponto destacado pelo Sr. Fernando 
de Macedo assusta ainda mais, até porque põe em risco 
a vida de representantes do Poder Judiciário. Seu alerta, 
Srªs e Srs. Senadores, é no sentido de que, “ao colocar 
exclusivamente nos ombros do Juízo das Execuções 
Criminais todo o pesado ônus jusdecisório, referente 
à concessão ou não – e em qual medida – do regime 
progressivo aos condenados por crimes hediondos, a 
interpretação dada pelo Supremo fez com que o ma-
gistrado responsável pela decisão se possa tornar alvo 
único e preferencial de eventuais retaliações”. Como 
bem lembra o Subprocurador-Geral, “trata-se, pois, da 
facilitação do primado irresistível, também entre nós, do 
princípio antijurídico plata o plomo (isto é, suborno ou 
morte), já adotado por organizações criminosas como 
o Sendero Luminoso, os Cartéis de Medellín e de Cali, 
as Farc, entre outras” – inclusive o PCC.

Em resumo, Sr. Presidente, penso que a decisão 
adotada por frágil maioria do Supremo, salvo melhor 
juízo, é equivocada, até porque o principal argumento 
em que se apoiou, o de preservação do princípio de 
individualização da pena, pode ser facilmente ques-
tionado. Basta citar, a esse respeito, o voto da ilustre 
Ministra Ellen Gracie – um dos cinco votos vencidos, 
mas um exemplo de discernimento e clareza. Sustentou 
a Ministra Ellen Gracie a idéia de que a individualização 
da pena é garantida “por um complexo de normas e 
conta com as atuações legislativa e judicial, culminando 
com a sentença condenatória, resultado da pondera-
ção que o juiz faz dos elementos subjetivos e objetivos 
do crime em relação a cada réu. Surge, então, o título 
executivo penal, que, como se viu, levou em conside-
ração as circunstâncias personalíssimas do acusado. 
Nas fases seguintes, novamente, o perfil do apenado 
é que determinará o curso da execução”.

Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, levou a Minis-
tra Ellen Gracie a concluir que “é difícil admitir, dentro 
do grande complexo de normas que constituem o ar-
cabouço do instituto da individualização da pena e de 
sua execução, que a restrição na aplicação de uma 
única dessas normas, por opção da política criminal, 
possa afetar todo o instituto. E mais: que possa essa 
restrição representar afronta à norma constitucional 
que instituiu a individualização da pena”.

(O Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Já vou ter-
minar, Sr. Presidente.

A segurança pública em nosso País, Sr. Presiden-
te, vive momento de crise. Um momento em que não 

podemos fraquejar, um momento em que precisamos 
estar à altura das graves responsabilidades que nos 
foram atribuídas. Não é o momento, portanto, para re-
trocessos. Ou enfrentamos a criminalidade com firmeza 
e desassombro, ou talvez venhamos a ser acusados, 
no futuro, de não termos feito todos os esforços que 
devíamos para proteger a nossa população de bandi-
dos que insistem em desafiá-la.

Eu gostaria de lembrar que, recentemente, o Se-
nador Demóstenes Torres, que infelizmente não está 
presente, apresentou um projeto do qual fui Relator e 
que recebeu quase a unanimidade de votos na CCJ, 
modificando para cálculo de progressão o tempo de 
cumprimento da pena. Já que o Supremo exige a pro-
gressão penal, que haja um cálculo maior do tempo 
de cumprimento da pena, e não 1/6, fazendo com que 
um marginal de alta periculosidade possa rapidamente 
deixar a cadeia e voltar a delinqüir com a mesma vio-
lência que praticava quando foi encarcerado.

Na próxima segunda-feira, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo instalará uma comissão especial para 
estudar a reforma da Lei de Execuções Penais, sob a 
Presidência do ilustre Desembargador Luiz Carlos dos 
Santos, sendo Relator o Dr. Marco Antônio. Recebi o 
convite e estarei presente.

A nossa esperança é que as modificações tragam 
um pouco mais de tranqüilidade à sociedade.

Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, principalmente a generosidade 
dos comentários sobre a minha pessoa.

Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro, 
como Líder do PL. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
como Líder do PSOL.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Como 
Líder. Sem revisão da  oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero apenas fazer um breve 
registro. 

Primeiramente, tanto eu quanto a Senadora Patrí-
cia não tivemos a oportunidade de fazer um aparte no 
pronunciamento do Senador Romeu Tuma, mas sabe 
S. Exª da nossa solidariedade e sensibilidade ao seu 
pronunciamento.

A Senadora Patrícia, como bem lembrou V. Exª, 
coordenou, com competência, delicadeza e perseve-
rança, uma das CPIs mais importantes desta Casa. 
Sem dúvida, com a sensibilidade de V. Exª e a sua 
competência em relação a essa área, poderemos fazer 
as alterações na legislação em vigor para minimizar 
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um problema gravíssimo em relação às nossas crian-
ças e adolescentes.

Sei que V. Exª também compartilha a nossa vi-
são sobre a importância de se discutir uma nova ma-
triz conceitual para a área de segurança pública que 
supere a bipolarização entre o tratamento das causas 
e a repressão dos efeitos.

Hoje, fazemos as duas coisas ao mesmo tempo: 
o tratamento das causas, que são as políticas sociais 
que minimizam o risco de as crianças serem tragadas 
para os caminhos fáceis e de estarem expostas aos 
mais diversos riscos quando não contam com o Esta-
do brasileiro e a família, como também a implacável 
repressão dos efeitos para que, em razão da impuni-
dade, não estejamos a estimular a perversidade e a 
crueldade com relação às nossas crianças. 

Quero fazer um registro brevíssimo em relação 
à posição do PSOL quanto à Comissão Parlamentar 
de Inquérito que está sendo chamada pela imprensa, 
de forma geral, como CPI das Sanguessugas e que 
deverá instalar um procedimento investigatório para 
identificar quais os Parlamentares, portanto, Sena-
dores ou Deputados, quais os agentes públicos, ou 
do Ministério da Saúde ou do Ministério da Fazenda, 
quais os empresários e quais as autoridades políticas 
locais que, de alguma forma, estão envolvidos nesses 
crimes contra a administração pública e que se torna-
ram conhecidos, de forma popular, como “ladrões de 
ambulância”. 

Consideramos a atitude dos Presidentes da Câ-
mara e do Senado – de chamar o colégio de Líderes 
para compartilhar as preocupações em relação à ins-
talação da CPI e de buscarem alternativas e propostas 
conjuntas – um procedimento democrático transpa-
rente e respeitável. Entretanto, tive a oportunidade de 
deixar claro na reunião de Líderes, Senador Gilberto 
Mestrinho, que, de fato, o colégio de Líderes não tem 
autoridade legal para impedir a instalação de Comis-
são Parlamentar de Inquérito quando ela cumpre to-
das as formalidades estabelecidas pela Constituição 
do Brasil e pelo Regimento da Casa. Portanto, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito que cumpre todas as 
exigências estabelecidas na Constituição e no Regi-
mento Interno da Casa deve ser, de pronto, instalada. 
Os Líderes podem-se reunir para discutir a duração 
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, em função 
de este ser um ano eleitoral, mas todo o instrumento 
legal estabelecido já foi cumprido e, obrigatoriamente, 
a CPI deve ser instalada.

É sempre bom lembrar que vivenciamos uma ex-
periência semelhante quando o Presidente da Casa 
ainda era o Senador José Sarney. Muitas pessoas o 
atacaram quando não quis proceder à indicação dos 

membros dos Partidos, já que os Líderes dos Partidos 
da base do Governo de Lula não o quiseram fazer. 
Houve um tumulto muito grande, com interpretações 
distintas, e acabou sendo do Presidente a responsa-
bilidade pública de algo que era uma responsabilida-
de também das Lideranças do Governo de Lula nes-
ta Casa. Só que, depois desse episódio, houve uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal definindo que, 
cumpridos os requisitos estabelecidos na Constituição, 
obrigatoriamente se deve instalar a Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

Assim sendo, como todos os requisitos estabe-
lecidos pela Constituição e pelo Regimento Interno da 
Casa estão, definitivamente, respeitados, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito, obrigatoriamente, deve 
ser instalada, para que o Congresso Nacional não se 
desmoralize mais perante a opinião pública, não haja 
uma generalização perversa e aqueles que patrocinam, 
que chafurdam na pocilga da corrupção não acabem 
sacudindo lama em todos os Parlamentares da Casa 
e em todos os agentes públicos do País.

Então, deixo registrado que entendemos ser um 
gesto importante das duas Presidências compartilhar 
preocupações e partilhar decisão. 

Hoje, na reunião da manhã, havia 12 votos fa-
voráveis à instalação e apenas um contrário, mas, in-
dependentemente do número de Lideranças que se 
predispõem a decidir favoravelmente à CPI, ela, obri-
gatoriamente, deve ser instalada. Isso é bom para o 
Congresso Nacional. Quem não tiver disponibilidade 
de tempo por estar envolvido em campanha eleitoral 
que não indique o próprio nome, mas o de alguém 
que tenha o rigor ético e a disciplina necessários para 
acompanhar todo o processo num ano eleitoral. Se 
o Congresso deixasse de funcionar e de cumprir as 
suas obrigações de fiscalização dos atos do Execu-
tivo e dos seus próprios Parlamentares em ano elei-
toral, obrigatoriamente seria fechado e deveriam ser 
suspensos os salários dos Senadores e Deputados, 
para que todos fizessem a sua campanha. Como isso 
não vai acontecer, que possamos, de fato, fazer o que 
é importante e essencial para garantirmos a transpa-
rência do Congresso Nacional, do Executivo perante 
a sociedade.

Era só, Sr. Presidente. Obrigada.

Durante o discurso da Sra. Heloísa Hele-
na, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Heloísa Helena, quero dar-lhe uma expli-
cação pessoal.

É importante essa reunião dos Líderes para que 
não deixem de indicar os membros, mas quero-lhe 
informar que, na Corregedoria, tenho procurado, por 
todos os meios, ir atrás dos documentos. Fui a Cuiabá 
e espero que o Procurador-Geral, que já identificou 15 
membros da Câmara, que mande para a Corregedoria, 
mas acredito que eu não esteja descuidando.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – É 
claro.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu gostaria que a sociedade soubesse que passo o 
dia inteiro, juntamente com o Carreiro, telefonando para 
um e para outro, separando documentos, porque, por 
enquanto, não há nenhuma citação importante, a não 
ser alguns dados de Senadores, mas já está aberta 
a apuração com a documentação que recebi do Juiz 
competente. Era isso que eu queria explicar a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Eu 
não tenho dúvida, Senador Romeu Tuma, e me sin-
to na obrigação de dar o meu testemunho, de que 
V. Exª está-se esforçando. Já tive a oportunidade de 
compartilhar com V. Exª os trabalhos de uma das Co-
missões Parlamentares de Inquérito mais polêmicas 
desta Casa, que resultou em cassação de mandato e 
em renúncia de Parlamentar. Então, não tenho dúvida 
em relação a isso. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– E fiquei com seu voto, que era correto.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Cla-
ro! A discussão é importante, nesse processo, porque 
jamais, a nenhum grupo político – independentemente 
de quem esteja na Liderança, presidindo a Casa ou 
na condição de “inquilino” do Palácio do Planalto – e a 
ninguém é dado o direito de esvaziar um instrumento 
constitucional e de obstaculizar o mais precioso e o 
único instrumento que o Parlamento tem para fiscalizar 
os atos do Executivo, com prerrogativas próprias das 
autoridades judiciais, que é a comissão parlamentar 
de inquérito. 

Então, não há desconfiança em relação a V. Exª, 
meu querido Senador Romeu Tuma, mas insistimos 
nisso justamente para deixar claro que a nenhuma 
personalidade política, esteja ela em que cargo esti-
ver, é dado o direito de esvaziar um instrumento que 
a Constituição entregou ao Congresso Nacional para 
fiscalizar os atos do Executivo, inclusive com prerro-
gativas próprias das autoridades judiciais.

É exatamente por isso que não tenho dúvida de 
que, com a votação de hoje, que já está com mais de 
12 votos favoráveis, vamos instalá-la. Mas tenha cer-

teza de que não tem nada a ver com os trabalhos da 
Corregedoria.

O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Magno Malta.

Começaremos imediatamente a Ordem do Dia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V. Exª que me inscreva pela Liderança do meu Parti-
do, para que eu possa usar da palavra após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Inscreverei V. Exª.

A Ordem do Dia promete hoje ser rapidíssima, 
porque acabamos de ter uma conversa com os Líde-
res partidários e há uma possibilidade muito grande 
de avançarmos na Ordem do Dia, pelo menos com 
relação a quatro medidas provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se-à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 11, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 281, de 2006.) 
(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 11, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 281, de 2006), 
que reduz a zero as alíquotas do imposto de 
renda e da Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
(CPMF) nos casos que especifica; altera a Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996; e dá ou-
tras providências.

A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve 
sua apreciação transferida, em virtude da falta de acor-
do de lideranças para sua deliberação.

À Medida Provisória foram apresentadas qua-
renta emendas.
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Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Humberto Michiles (PL - AM), pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de rele-
vância e urgência, pela adequação financeira e orça-
mentária, e, no mérito, favorável à Medida Provisória 
e às Emendas nos 1, 2, 4, 6 e 7, nos termos 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 Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 2 de março, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 26 de abril;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 2 de 
abril, passando a sobrestar todas as demais delibera-
ções legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 15, de 2006, e se esgotará no dia 15 
de junho;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 3 de maio.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Luiz Otávio, Relator revisor da matéria.

Comunico à Casa que fizemos um acordo, em 
função da data, para inverter a ordem da quarta e da 
quinta medida provisória, porque a quinta medida pro-
visória trata da renegociação da dívida dos agricultores 
do Nordeste e, como tem a mesma data da quarta me-
dida que está trancando a pauta, os Líderes fizeram um 
acordo para que esta medida seja votada como quarto 
item da pauta, e não como quinto item da pauta.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Faço um apelo à 
Mesa: o Senador Fernando Bezerra disse que está 
terminando o relatório, mas é essencial que possamos 
ter acesso a ele pelo menos uns vinte minutos antes 
da votação da matéria.

Desculpe-me, Senador Luiz Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Já estou mandando entregar a V. Exª uma có-
pia do relatório.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, que 
é o Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 645, DE 2006 – PLEN

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para proferir 
parecer.) – Sr. Presidente, primeiro, aproveito a opor-

tunidade para dizer que, como V. Exª tem conheci-
mento, há na pauta cinco medidas provisórias. Pelo 
que V. Exª acaba de anunciar em relação ao acordo, 
eu havia entendido que votaríamos as cinco medidas 
provisórias, mas ouvi de V. Exª que votaremos somen-
te quatro medidas provisórias. Então, a quinta medida 
provisória não será votada. Ou seja, a pauta continuará 
trancada? É isso?

Sr. Presidente, não sei não. Volto a afirmar que há 
alguns projetos, por exemplo, o projeto de resolução 
que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômi-
cos ontem, de autoria da Senadora Iris de Araújo e do 
qual fui Relator, é da maior importância para os mais 
de 5.500 Municípios, para os 26 Estados e o Distrito 
Federal. Esse projeto prorroga o prazo, vencido no dia 
31 de maio, para que até 31 de dezembro os Estados e 
os Municípios possam contratar operações de crédito, 
financiamentos externos e internos, receber recursos 
de convênios, para que realmente eles possam aplicar 
esses recursos.

Se nós não votarmos esse projeto de resolução, 
vai-se complicar a situação de Estados e Municípios 
que porventura tenham algum tipo de problema com 
relação a uma certidão negativa de pessoa jurídica. 
Digo isso para esclarecer principalmente ao telespec-
tador. Em Estados, por exemplo, como São Paulo, há 
centenas e até milhares de inscrições no CNPJ, por-
que existem inúmeras secretarias, órgãos de apoio, 
empresas do governo, e cada uma tem um CNPJ. En-
tão, na hora de assinar um contrato, um convênio, um 
financiamento externo ou interno, proíbe-se o Estado 
de fazê-lo - e, no caso, também o pequeno Município 
que esteja inadimplente, como um Município do meu 
Estado do Pará ou de qualquer Estado.

Portanto, os estados e os municípios não poderão 
receber esses recursos já a partir de 1º de junho. Já a 
partir deste mês! Já não podem mais receber! Hoje, o 
Município que tiver alguma dificuldade, algum impedi-
mento com uma certidão negativa, não poderá receber 
recursos. É uma coisa absurda realmente.

Eu tive de entrar em contato com os Governadores 
dos Estados, associações de Municípios, a Confedera-
ção dos Municípios, a própria equipe econômica - Mi-
nistro Guido Mantega, o Secretário-Executivo, Bernard 
Appy, o Secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall 
- para que resolvêssemos isso. E votamos a matéria 
ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos.

Então, faço um apelo ao Sr. Presidente e aos 
Líderes de todos os Partidos desta Casa, para que 
votemos esse projeto de resolução, para evitar um 
grande mal para o Brasil, para os Municípios e para 
os Estados, que, nesta época e até o final do ano, não 
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poderão contratar nem receber recursos de convênios, 
de acordos ou de financiamentos.

Sr. Presidente, a pauta tem mais de quarenta 
itens versando sobre autoridades que precisam ser 
votados, bem como os empréstimos dos Estados. Há 
quatro Estados com recursos aprovados pela Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal que 
estão aguardando a votação do Plenário. É o apelo 
que faço, mais uma vez, a V. Exª.

Falo como Relator da Medida Provisória nº 281, 
que é o Item nº 1 da pauta. A Câmara dos Deputados 
ofereceu emenda à Medida Provisória nº 281, de 15 
de fevereiro de 2006.

Com poucas alterações, resultantes do acolhimen-
to total ou parcial das Emendas nos 1, 2, 4, 6 e 7 - entre 
as quarenta emendas apresentadas -, o PLV reproduz, 
na essência, a medida provisória original.

A proposição sob exame compõe-se de cinco 
artigos, que versam sobre várias matérias.

Na verdade, essa medida provisória, Senadora 
Heloísa Helena, reduz a zero as alíquotas do Imposto 
de Renda e da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira – CPMF, nos casos 
em que a medida provisória especifica.

Ainda há pouco, o Presidente da Bolsa de Valo-
res me ligava, perguntando sobre o acordo e se havia 
acontecido esse acordo. Até brinquei com o Presidente 
e disse: “Não precisa pular do prédio da Bolsa de Va-
lores; segure-se aí na cadeira; com certeza, as Lide-
ranças farão um acordo para aprovarmos, ainda hoje, 
a Medida Provisória”. E o acordo foi feito.

Pois bem, o PLV reduz a zero da alíquota do Im-
posto de Renda (IR) incidente sobre os rendimentos 
recebidos por beneficiário residente ou domiciliado 
no exterior - desde que em país que adote sistema 
de tributação de renda cuja alíquota máxima não seja 
inferior a 20% - esse é o conteúdo maior da medida 
provisória. Esses rendimentos são os auferidos de tí-
tulos públicos (art. 1º), aplicações em determinados 
fundos de investimento...

O Senador Romeu Tuma pede que eu resuma 
o parecer, mas a Senadora Heloísa Helena insiste e 
exige que eu o leia todo.

Então, como eu disse a S. Exª a Senadora Helo-
ísa Helena, já temos aqui o nosso Líder do Governo, 
Senador Romero Jucá, e vamos aguardar o resultado 
das eleições. Pela decisão de ontem do Tribunal Su-
perior Eleitoral, parece que embolou tudo novamente. 
Estava tudo já mais ou menos arrumado, mas ago-
ra, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e até 
mesmo com essa última da convenção do PMDB, que 
acontecerá domingo, junto com a do PSDB, dia 11, a 

coisa embolou novamente. Então, teremos de rever 
essa posição.

O Partido ainda não definiu se terá ou não can-
didatura própria. Há uma enorme corrente – para ex-
plicar para o Senador Romeu Tuma, que ainda não 
sabe – que não quer candidatura própria – até queria 
anteriormente – mas agora já não há mais tempo há-
bil para preparar esse candidato. Teremos alianças em 
alguns Estados e candidatura própria em outros. Para 
a Presidência da República vamos decidir por esses 
dias. Até à meia noite de amanhã iremos decidir. Vi-
mos a preocupação no semblante do Senador Arthur 
Virgílio no Estado: S. Exª, do PSDB, e o ex-Senador e 
ex-Governador Amazonino Mendes, do PFL. Se man-
tida a decisão do TSE, o Senador Arthur Virgílio terá 
que fazer uma aliança com o ex-Senador Amazonino 
Mendes.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É fácil. Basta 
ele se retirar da vida pública que a aliança está feita.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Mas é ver-
dade, porque, com a decisão do TSE, realmente vai 
ficar difícil em alguns Estados. Mas tenho certeza de 
que o Presidente Renan Calheiros encontrará a luz, a 
decisão melhor para o nosso Partido.

Ainda com relação à relatoria, essa redução de 
alíquota, tanto do imposto de renda como da CPMF, 
realmente, tem urgência, relevância e adequação fi-
nanceira e orçamentária.

Para cumprir o acordo e o pedido do Senador Ro-
meu Tuma, vou apenas entregar o parecer à Senadora 
Heloísa Helena – havia me preparado para fazer esse 
debate e defender a medida provisória – e ler apenas 
a conclusão. Admissibilidade da Medida Provisória nº 
281. O mérito da sua aprovação é comprovado não só 
pelo relatório que foi apresentado, não só pela discus-
são feita entre todos os Líderes de Partidos, pela pró-
pria equipe econômica e pela necessidade que temos 
de trazer recursos do exterior para nossa economia. 
Isso vai dar mais segurança, mais credibilidade e, com 
certeza, manterá o nível de estabilidade econômica 
do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº      , DE 2006

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) nº 11, de 2006, que reduz 
a zero as alíquotas de Imposto de Renda 
e da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
(CPMF) nos casos que especifica, e dá ou-
tras providências.
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Relator-Revisor: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa o PLV nº 11, de 
2006, de ementa em epígrafe, oferecido pela Câmara 
dos Deputados à Medida Provisória (MPV) nº 281, de 
15 de fevereiro de 2006, de ementa idêntica.

Com poucas alterações, resultantes do acolhi-
mento total ou parcial das Emendas nos 1, 2, 4, 6 e 7 
– dentre as quarenta apresentadas –, o PLV reproduz, 
na essência, a MPV original.

A proposição sob exame compõe-se de cinco ar-
tigos, que versam sobre as seguintes matérias:

I – redução a zero da alíquota do Imposto de 
Renda (IR) incidente sobre os rendimentos recebidos 
por beneficiário residente ou domiciliado no exterior 
– desde que em país que adote sistema de tributação 
de renda cuja alíquota máxima não seja inferior a vinte 
por cento – e auferidos de:

a) títulos públicos (art. 1º); e
b) aplicações nos seguintes fundos (art. 

3º);
b.1 – Fundos de Investimentos em Par-

ticipações (FIP);
b.2 – Fundos de Investimentos em Cotas 

de Fundos de Investimentos em Participações 
(FCFIP);

b.3 – Fundos de Investimentos em Em-
presas Emergentes (FIEE);

II – redução a quinze por cento da alíquota do IR 
incidente sobre rendimentos auferidos no resgate de 
cotas dos FIP, FCFIP e FIEE por beneficiário residente 
ou domiciliado no País (art. 2º);

III – redução a zero da alíquota da CPMF incidente 
nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito 
para liquidação de operações de aquisições de ações 
lançadas fora das bolsas de valores (art. 4º).

O art. 5º determina a vigência da lei resultante 
na data de sua publicação. Na realidade, seus efeitos 
benéficos retroagem a 16 de fevereiro de 2006, data 
da publicação da MPV nº 281.

II – Análise

Urgência, Relevância  
e Adequação Financeira ou Orçamentária

O art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN, estabe-
lece que o Plenário de cada uma das Casas do Con-
gresso decidirá preliminarmente quanto à relevância 
e urgência da medida provisória e à sua adequação 
financeira ou orçamentária.

No presente caso, os pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência estão explicitados no seguinte 

tópico da Exposição de Motivos (EM) nº 17, de 2006, 
firmada pelo Ministro de Estado da Fazenda:

22. A relevância e a urgência desta pro-
posta decorrem do momento atual da economia 
internacional. De um lado, o progresso na área 
fiscal refletido em muitos indicadores econômi-
cos, de outro, a elevada liquidez internacional 
atual apresentam oportunidade para o Brasil 
atrair novos recursos para investimentos na 
economia e propiciam uma janela de opor-
tunidade para o país melhorar a composição 
financeira de sua dívida pública. Outrossim, a 
imediata efetividade da medida proposta tem 
a vantagem de antecipar a queda do custo de 
dívida pública sem criar incertezas que pos-
sam vir a se traduzir em volatividade na taxa 
de juros; indicando a urgência e a importância 
da medida proposta.

De fato, nada mais relevante e urgente, para a 
economia brasileira atual, que o alongamento do prazo 
da dívida pública mobiliária federal interna (DPMFI) e 
a redução das despesas com juros para o seu paga-
mento, objetivos colimados pela MPV e seu corres-
pondente PLV.

Perdas e Ganhos Fiscais Estimados

A Lei Complementar (LC) nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu 
art. 14, estipula que a concessão de benefício de na-
tureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impac-
to orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias (LDO) 
e a pelo menos uma de duas condições alternativas. 
Uma condição é que o proponente demonstre que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária e que não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. 
Outra condição, alternativa, é que a proposição es-
teja acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição, o benefício só podendo entrar em vigor 
quando implementadas tais medidas.

A LDO para o exercício de 2006 – Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005 – dispõe em seu art. 99, 
§ 3º que os projetos de lei aprovados ou medidas pro-
visórias editadas no exercício de 2006, que concedam 
renúncia de receitas da União ou vinculem receitas a 
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despesas, órgãos ou fundos, deverão conter termo 
final de vigência de no máximo cinco anos.

A EM referida contém a seguinte estimativa de 
perdas e ganhos fiscais decorrentes da MPV, válida, 
igualmente, para o PLV dela resultante.

A inexistência de cláusula de vigência do incen-
tivo por período não excedente a cinco anos não toma 
a MPV nem o PLV conflitivo com a mens legis das 
LDOs, que objetivam garantir o cumprimento das me-
tas fiscais nelas estabelecidas. Ora, tal objetivo estará 
plenamente atendido neste e nos próximos cinco anos 
com a elevada redução do custo do financiamento da 
DPMFI a ser propiciada pela desoneração do IR sobre 
rendimentos em títulos públicos.

No que respeita à inclusão da estimativa da re-
núncia tributária na lei orçamentária, será realizada, 
como assevera a EM, quando da edição do decreto 
de programação orçamentária e financeira.

Constitucionalidade, Juridicidade  
e Técnica Legislativa

A constitucionalidade do PLV nº 11, de 2006, é 
inquestionável. A MPV de que resulta não incorre em 
nenhuma das vedações de que trata o § 1º do art. 62 
da Constituição Federal (CF). Foi atendido o princípio 
da especificidade e exclusividade das leis tributárias 
benéficas, inscrito no art. 150, § 6º.

A União é competente para legislar sobre o IR, 
a teor dos arts. 24, I, 48, I e 153, III. O fato de a deso-
neração do IR ser restrita aos não residentes poderia 
ser visto como discrepante do princípio da isonomia 
e do critério da generalidade insculpidos, respectiva-
mente, no inciso II do art. 150 e no inciso I do § 2º do 
art. 153 da CF.

O princípio da isonomia veda aos entes tribu-
tantes instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente. E o crité-

rio da generalidade, que, entre outros, deve, na “for-
ma da lei”, informar o IR, significa que o tributo deve 
abranger todos os contribuintes que pratiquem o ato 
ou estejam em igual relação com o fato descrito na hi-
pótese de incidência. Assim, seria de esperar que os 
rendimentos auferidos da aquisição de títulos públicos 
e ações fossem tributados de forma isonômica pela ge-
neralidade dos contribuintes, independentemente de 
sua nacionalidade e local de residência ou domicílio. 
Entretanto, o tratamento favorecido do não residente 
não é inconstitucional e se justifica por várias razões, 
entre as quais:

a) a de que o não residente é, em regra, 
sujeito a tributação no seu país de domicílio, 
tanto assim que o PLV afasta o benefício a re-
sidente ou domiciliado em país que não tribute 
a renda ou que a tribute à alíquota máxima in-
ferior a 20% (arts. 1º, caput, e 3º, § 1º, III);

b) a de que o investidor estrangeiro op-
taria por aplicar seus recursos em outros pa-
íses, os quais, na sua maioria, outorgam be-
nefício idêntico;

c) a de que, conforme expresso na pró-
pria Carta Magna, é o legislador ordinário que 
moldará o critério da generalidade, atento à 
instrumentalidade do IR no atingimento de ob-
jetivos extra-fiscais (que não digam respeito à 
arrecadação de tributos), como os de gestão 
da dívida pública, de que ora se trata.

A Câmara dos Deputados extirpou a inconsti-
tucionalidade flagrante do texto original da MPV, que 
contrariava o inciso II do art. 150 da CF, que veda à 
União tributar a renda das obrigações da dívida pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como a remuneração e os proventos dos respectivos 
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar 
para suas obrigações e para seus agentes. A extensão 
do benefício a todos os títulos públicos e não apenas 
aos federais restaura a supremacia da Constituição.

A proposição é consentânea com o ordenamento 
jurídico pátrio e incorpora a técnica legislativa preconi-
zada pela LC nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Mérito

A EM aponta o argumento de que a desoneração 
do IR para investidores estrangeiros torna possível atrair 
maior volume de capitais externos para a rolagem da 
dívida pública federal e faz diminuir a percepção de 
risco associada à dívida, o que, conseqüentemente, 
permitiria reduzir o prêmio pago pelo Tesouro Nacional 
na emissão de seus títulos.
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De fato, a redução da carga tributária associada 
aos rendimentos gerados pelos juros pagos nos títulos 
da dívida pública deve, por óbvio, reduzir a taxa bruta 
paga por esses títulos, mantidas as demais condições 
constantes. Por outro lado, não e possível identificar 
objetivamente que variáveis associadas ao risco do 
País poderiam ser afetadas pelo fato de os estrangei-
ros deixarem de ser taxados nas suas aplicações em 
títulos públicos.

É importante entender o mecanismo pelo qual a 
redução da alíquota na legislação brasileira se trans-
mite como redução tributária de fato para o investidor 
estrangeiro, lembrando que tal benefício se restringe 
aos investidores oriundos de países não definidos 
como paraísos fiscais, ou seja, países que adotam 
um sistema de tributação da renda em que a alíquo-
ta máxima seja igual ou maior que 20%. O investidor 
isento no seu país de residência ou domicílio, em não 
havendo a isenção na legislação brasileira – situação 
anterior à situação anterior à edição da MPV nº 281, 
de 2006, não teria como se ressarcir, no seu país, do 
imposto pago no Brasil. Esse era o caso, por exemplo, 
dos fundos de pensão norte-americanos. No caso do 
investidor não-isento, pessoa física ou jurídica, a pos-
sibilidade de deduzir o imposto pago no país de apli-
cação dependeria de acordos bilaterais com o Brasil 
ou da legislação própria de cada país.

Em não mais havendo a cobrança no Brasil – situ-
ação instaurada pela MPV nº 281, de 2006, o investidor 
não residente não terá, por óbvio, porque pedir resti-
tuição no seu país de residência ou domicílio. Aqueles 
investidores isentos no país de residência ou domicílio, 
como os fundos de pensão, passam a ter maior vanta-
gem, já que, na situação anterior, não teriam direito a 
qualquer ressarcimento do imposto pago no Brasil; os 
não-isentos, também passam a ter vantagem, pois se 
livram de processos burocráticos e de complicações 
e incertezas interpretativas, que enfrentavam anterior-
mente para se compensarem do pagamento já feito no 
Brasil. Os primeiros se beneficiam por não pagarem 
o imposto em nenhum dos dois países; os segundos, 
por terem certeza de que irão pagar apenas no seu 
país de residência.

Há, portanto, um efeito redistributivo decorrente 
da MPV nº 281, de 2006, que se opera entre os fis-
cos dos países envolvidos. No caso dos contribuintes 
isentos no país de residência ou domicílio, como os 
fundos de pensão norte-americanos, a desoneração 
afeta igualmente o Brasil e os Estados Unidos. Já no 
caso de contribuintes não isentos, há um deslocamen-
to da tributação do Brasil para o país de residência ou 
domicílio do investidor. Trata-se, por assim, de uma 
espécie de renúncia voluntária, pelo Brasil, à cobrança 

do imposto em favor do país de residência ou domicílio 
do investidor beneficiário. Tanto é assim que a MPV e 
o PLV mantêm a exigência integral do imposto para os 
investidores residentes ou domiciliados em países que 
não tributem a renda ou que a tributem com alíquota 
máxima inferior a 20%.

A título de informação, o Brasil é signatário de 
acordos para evitar dupla tributação com os seguintes 
países: Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Chi-
na, Coréia, Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, 
Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Israel, Itá-
lia, Japão, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Repúbli-
cas Eslovaca e Tcheca, e Suécia. De fato, há países 
importantes com os quais o Brasil não tem acordos 
bilateraís, como, por exemplo, os Estados Unidos e o 
Reino Unido, e em que o investidor depende de regu-
lamentação interna do país de origem ou simplesmen-
te não consegue se ressarcir. Para esses casos, sem 
dúvida, a alteração na legislação será um incentivo 
maior para o investidor.

Do exposto, observa-se que a medida elimina o 
IR dos investidores estrangeiros que são isentos em 
seus países de origem – como os fundos de pensão 
norte-americanos – e, para os não isentos, transfere 
a cobrança do imposto exclusivamente para os países 
de residência ou domicílio do investidor, eliminando, 
no segundo caso, as incertezas e custos que existiam 
na situação anterior.

Um modo de avaliar a eficácia da medida, no 
sentido de reduzir de fato o custo de carregamento 
da dívida do governo, seria mensurar o possível efeito 
que sua implementação teria tido nas taxas de juros 
dos papéis de longo prazo do Tesouro Nacional. Um 
papel representativo para esse exercício são as Notas 
do Tesouro Nacional indexadas pelo IPCA, com prazo 
de vencimento em 2045, as chamadas NTN–B 2045.

Esses papéis, no primeiro dia útil do ano de 2006 
(2 de janeiro de 2006), pagavam uma taxa de 9,05% 
ao ano. A partir do início de fevereiro, passam a so-
frer forte valorização, o que representa uma queda na 
taxa de juros, que chega, em 6 de março de 2006, ao 
ponto mínimo de 7,07%. A partir desse ponto, a taxa 
de juros volta a subir de forma consistente, atingindo 
8,04% em 27 de abril. De forma líquida, portanto, os 
títulos de longo prazo que estamos avaliando tiveram 
uma variação para baixo de um ponto percentual na 
sua taxa de juros.

Se observarmos a variação do risco-país, medido 
pelo índice Emerging Market Bonus Index do Banco 
JP Morgan (EMBI+), no mesmo mês de fevereiro em 
que houve a forte queda da taxa de juros dos títulos de 
longo prazo do Tesouro Nacional, veremos que houve 
uma redução de 130 pontos-base, o equivalente a 1,3 
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ponto percentual. No entanto, ao contrário dos juros dos 
títulos de longo prazo, o índice que mede o risco-país 
não se alterou significativamente a partir de então.

A forma mais prudente de interpretar tais dados, 
portanto, seria associar grande parte da queda nas 
taxas de longo prazo dos títulos brasileiros no início 
deste ano à queda do risco-país no período. Se houve 
algum impacto causado pela edição da MPV nº 281, 
de 2006 – e é de se esperar que tenha tido – será ne-
cessário um tempo maior de observação para melhor 
mensurálo, especialmente porque houve uma elevação 
das taxas de juros de longo prazo em período posterior 
à edição da MPV nº 281, de 2006.

Há quem critique a isenção exclusiva a estrangei-
ros com base em um argumento de justiça: não seria 
justo discriminar os nacionais em relação aos não resi-
dentes. Esse argumento não se sustenta, uma vez que 
é praxe nos negócios internacionais, especialmente no 
comércio, não exportar tributos. Há uma razão impor-
tante para isso: o Estado cobra impostos para prover 
serviços públicos, que, por definição, são oferecidos a 
residentes. Tal racionalidade é ainda mais justificada 
se, em função da desoneração, a taxa média de juros 
paga pelo Governo puder ser reduzida. Nessa lógica, 
a medida beneficiaria a todos os residentes indistinta-
mente, por meio da redução global dos gastos públicos 
representada pela redução dos juros.

Por outro lado, também parecem exageradas 
as críticas de que a medida poderia ser responsável 
por atrair uma avalanche de capitais especulativos de 
curto prazo, acirrando a presente valorização do Real 
em relação ao dólar.

É importante notar que as aplicações de renda fixa 
continuam sendo taxadas pela CPMF e, além disso, o 
investidor estrangeiro terá o custo relativo ao spread de 
câmbio – que pode ser estimado em 3%. Desse modo, 
um movimento de curto prazo teria como custo para o 
investidor estrangeiro algo como 3,38%, equivalentes 
ao somatório do spread de câmbio e da CPMF. Esse 
valor é bastante maior que o ganho pressuposto na 
isenção do IR em um título de longo prazo da dívida 
pública que ficasse em carteira por um prazo curto, 
digamos seis meses. Suponha-se uma rentabilidade 
de IPCA + 8% ao ano. Nesse caso, em seis meses, a 
rentabilidade acumulada seria de aproximadamente 
6,25%, o que geraria uma isenção de apenas 1,25% 
(= 6,25% * 20%), bem inferior aos 3,38% que corres-
ponderiam ao custo de entrada/saída em seis meses. 
Como se vê, a atratividade da isenção não compensa 
a perda representada pelos custos fixos relativos à 
entrada e saída do capital em curto prazo.

Além disso, a pressão que a entrada de recursos 
de estrangeiros eventualmente possa provocar sobre 

a taxa de câmbio pode ser contrabalançada pelo Te-
souro Nacional por meio de recompra de títulos da 
dívida externa brasileira, especialmente os de prazo 
mais curto de vencimento, processo, aliás, em anda-
mento. Tal medida não apenas tende a refluir a pressão 
adicional de valorização do Real como amplia o prazo 
médio da dívida externa pública brasileira.

A Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
disciplinou a cobrança do IR incidente sobre rendimen-
tos de aplicações ou operações financeiras de renda 
fixa, inclusive para fundos de ações, estabelecendo 
percentuais tanto menores quanto maiores os prazos 
de aplicação. O art. 2º do PLV determina que, indepen-
dentemente de prazos e outras condições, a alíquota 
do IR para os FIP, FCFIP e FIEE será de 15% sobre 
os rendimentos auferidos, e estabelece procedimentos 
para apuração das bases de cálculo.

Já o art. 3º define que a taxação dos FIP, FCFIP 
e FIEE será de zero por cento para os não residentes. 
A justificação é a necessidade de incentivar a captação 
de recursos para as empresas que operam nos seg-
mentos de tecnologia de ponta, reduzindo os custos de 
capital para os empreendedores que, ao mesmo tempo 
em que têm potencial para desenvolver empresas que 
poderão dinamizar a economia, também enfrentam 
maiores riscos, condição intrínseca ao estabelecimento 
de negócios em áreas de fronteira tecnológica ou de 
mercado. O objetivo é, sem dúvida, meritório, princi-
palmente se se considerar que os ganhos de capital 
de estrangeiros em aplicações em bolsas de valores 
já são isentos do IR.

Por fim, a isenção da cobrança da CPMF para 
as operações de compra de ações em ofertas públi-
cas realizadas fora das bolsas de valores, disposta 
no art. 4º, é medida altamente meritória, uma vez que 
o processo de lançamento de ações, que é bastante 
complexo, muitas vezes toma-se mais eficiente se re-
alizado em ambiente de balcão, fora da bolsa. Como 
a legislação atual só prevê a isenção de CPMF para 
compras de ações no ambiente de bolsa, o dispositivo 
vem trazer isonomia de tratamento e vem reduzir os 
custos de transação para as captações de empresas já 
existentes e novas. Tal providência é consistente com 
o objetivo de facilitar o empreendedorismo e incentivar 
o investimento produtivo no País.

III – Conclusão

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade da MPV nº 281, de 2006, e, quanto ao 
mérito, pela aprovação do PLV nº 11, de 2006.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Luiz 
Otávio, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esta Presidência concorda com os argumen-
tos do Senador Luiz Otávio. Fizemos um esforço muito 
grande para avançar na nossa pauta. Não foi possível 
destrancá-la completamente, mas chegamos a um 
entendimento para votar pelo menos quatro medidas 
provisórias.

O parecer do Relator revisor, Senador Luiz Otá-
vio, é, portanto, favorável à matéria e pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância, urgên-
cia e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de urgência e rele-

vância e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto da Senadora Heloísa 

Helena.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Temos dois oradores inscritos, o Senador Arthur 

Virgílio e a Senadora Heloísa Helena.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio por 

até dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, defendo a medida provisória com 
muita convicção, afinal de contas ela reduz a zero a 
alíquota de Imposto de Renda para investidores es-
trangeiros que aplicarem em títulos públicos ou fundos 
compostos por esses títulos; institui tributação especial 
para fundos de investimento em empresas emergentes: 
reduz a alíquota do Imposto de Renda para 15% para 
investidores nacionais e a zero para investidores estran-
geiros; desonera da CPMF quando se der a liquidação 
de operações de aquisição de ações lançadas fora da 
Bolsa de Valores, como já ocorre para transações na 
Bolsa; beneficia o Tesouro no processo de mudança, 
para melhor, a meu ver, do perfil da dívida pública, 
alongamento de seu prazo e redução do custo. Os in-
vestidores estrangeiros têm um perfil de adquirir título 
de longo prazo e prefixados ou indexados à inflação. O 
investidor estrangeiro também é a principal contraparte 
nas operações de hegde de passivos pré-fixados de 
longo prazo, como financiamento imobiliário.

Registro que ingressaram, desde a sua vigência, 
cerca de US$6,45 bilhões até abril para compra de 
títulos domésticos e que esses ingressos possibilita-
ram ao Tesouro vender títulos a taxas reduzidas após 
edição de medida provisória. São os juros de longo 

prazo mais baixos que se registra na história brasileira; 
o que tem a ver com a bonança internacional e com 
esta Medida Provisória.

A não aprovação desta Medida Provisória rever-
teria, para pior, todo o benefício, que acabo de arrolar, 
auferido pelo Tesouro.

Refiro-me ainda ao capítulo da credibilidade no 
Brasil. Não é possível tomar-se uma medida, vender 
a idéia e depois voltar atrás. No futuro, na hipótese, 
que não acredito, de rejeição desta Medida Provisória, 
seria muito mais difícil atrair investidores estrangeiros 
em monta respeitável, em monta conseqüente, em 
monta substancial. 

Pelo lado positivo, vejo que se passa para fora a 
percepção de um menor risco jurídico no País, e a re-
jeição significaria passar-se a percepção de um maior 
risco jurídico no País. Então, a rejeição significaria, sem 
dúvida alguma, Senador José Agripino, um aumento 
do risco-país Brasil.

Refiro-me ainda à harmonia com a prática inter-
nacional, uma vez que a maior parte dos países con-
cede esse tipo de isenção. O Brasil não pode, a meu 
ver, ser visto como fora desse padrão na sociedade 
dos mercados globalizados. A perda de arrecadação 
é muito baixa se comparada aos benefícios. A perda 
é de apenas R$165 milhões em 2007.

E ainda o ingresso de recursos pela via desta 
Medida Provisória também não preocupa pelo efeito 
sobre o câmbio. Poderia haver o temor de que o câm-
bio seria ainda mais valorizado e isso prejudicaria 
os exportadores, uma vez que o Tesouro e o Banco 
Central estão realizando uma operação de recompra 
da dívida externa, fazendo com que o ingresso de re-
cursos seja compensado pelas compras de dólares 
do Banco Central. 

Finalmente, ela possibilita o acesso a recursos a 
menor custo para empresas emergentes, inovadoras 
e com elevado potencial de crescimento.

Sr. Presidente, nós, do PSDB, tínhamos a visão 
de que se deveria tratar esta matéria pela via do pro-
jeto de lei, e não pela via da medida provisória. Isto é 
matéria típica para projeto de lei; e mais uma vez te-
mos aqui uma urgência. 

No mérito, o PSDB é a favor, embora a matéria 
fique aberta - há o Senador Álvaro Dias, que é con-
tra. Vamos abrir a questão, mas tenho a impressão 
de que a Bancada, esmagadoramente, votará a favor 
dessa Medida Provisória. Isso apesar da crítica que 
faço e em cima da crítica que faço de que mais uma 
vez se manda por medida provisória algo que deveria 
ter vindo sob a forma de projeto de lei para possibilitar 
uma discussão mais responsável, mais técnica, mais 
profunda. Mas, muito bem. 
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A rejeição da Medida Provisória seria um desas-
tre, do ponto de vista da credibilidade do País e das 
instituições brasileiras. Afetaria de maneira duradoura 
o processo de melhora da gestão da dívida pública.

Quero registrar o Dr. Levy, que teve ousadia e 
coragem, a meu ver, para tomar uma medida que não 
sei se muitos o fariam no seu lugar. Trata-se de uma 
medida com efeitos políticos discutíveis e, por outro 
lado, efeitos econômicos benéficos para o País. 

A verdade é que o Tesouro Nacional teria per-
das importantes não somente no curto prazo, mas 
no longo termo, com deterioração duradoura e quase 
permanente das condições de gestão da dívida públi-
ca, o que certamente afetaria os próximos Governos. 
Muito provavelmente, isso significaria abrir mão dos 
investidores estrangeiros que jogam a favor do Tesou-
ro por um longo período – acredito que alguma coisa 
acima de um lustro, Senadora Heloisa Helena -, acima 
de cinco anos. 

Sabemos o quanto nos custaram, e ainda nos 
custam, episódios anteriores de hostilidade em rela-
ção aos investidores em papéis do Governo. Temos de 
apagar a memória das bancarrotas e a memória das 
moratórias da vida financeira e econômica do País. A 
reputação e o diálogo internacional do Tesouro seriam 
muito abalados na hipótese, na qual não creio, repito, 
da rejeição da Medida Provisória. 

O Tesouro vendeu para todos essas medidas, e 
a sua não aprovação o colocaria em péssima situação, 
inclusive em relação a possíveis emissões futuras da 
dívida pública. Estaríamos jogando fora todo um longo 
processo de reconstrução da imagem do País em rela-
ção à nossa capacidade de assumir compromisso. 

Temos quatorze anos de cumprimento de contra-
tos: dois anos do Governo Itamar Franco, oito anos do 
Governo Fernando Henrique e, agora, quase quatro 
anos do atual Governo.

Então, a volta atrás nessa MP seria encarada 
como uma mudança de regras com o jogo já come-
çado. Os investidores já entraram no país comprando 
títulos a taxas bem inferiores às quais o Tesouro emitia 
seus papéis anteriormente à MP (quedas de 1,5 p.p. 
nos títulos de longo prazo) e sentiriam que foram “ma-
nipulados”. De fato, eles hoje estão enfrentando perdas 
com os papéis e a grande maioria ainda os mantém 
por acreditar no futuro deste país.

Não apenas o Tesouro, mas todas as empresas 
e instituições brasileiras perderiam com o aumento da 
percepção de risco jurídico no Brasil em geral e não 
somente em relação aos estrangeiros. É provável que 
isso modifique a trajetória de maior e melhor acesso de 
empresas nacionais a financiamentos externos.

O caminho para atingirmos o grau de investimen-
to, para o Brasil se tornar um país investment graded, 
seria, na verdade, modificarmos a estrutura da dívida 
pública e reduzirmos a taxa de juros real do país, a fim 
de chegarmos a esse objetivo tão almejado e necessá-
rio para podermos sonhar, em havendo o quadro inter-
nacional favorável, com perspectivas de crescimento 
por dez, doze anos, a taxas bastante significativas e 
com inflação baixa. Isso seria o verdadeiro desenvol-
vimento sustentável.

Diversos fundos de pensão carregam os mes-
mos tipos de papéis que os investidores estrangeiros. 
Uma saída dos investidores estrangeiros, portanto, 
iria provocar, Senador Tião Viana, uma perda para 
esses fundos. 

A questão, em suma, não é a perda ou o ganho 
dos estrangeiros, mas a reputação do Tesouro e do 
país e as condições de financiamento futuras. A não 
aprovação dessa medida provisória nos levaria de vol-
ta à condição de país arriscado e que, portanto, teria 
de pagar juros altos. 

Eu dou um exemplo a V. Exª, Sr. Presidente. Se 
aprovarmos hoje a conversão em lei dessa medida pro-
visória e vier amanhã um aumento mais significativo 
dos juros americanos, o Brasil terá melhores condições 
de evitar a elevação de seus juros internos.

Ao contrário, com a rejeição da medida provisó-
ria e na hipótese de aumento dos juros básicos norte-
americanos, que, acredito, atingirá 5,5%, o Governo 
brasileiro terminaria sendo levado a aumentar sua taxa 
Selic ao invés de manter a sua trajetória descendente 
– ainda que reduzindo, de quarenta em quarenta dias, 
de 0,75% para 0,5% ou, quem sabe, reduzindo ainda 
mais: para 0,25 em mais uma, duas ou três tentativas 
até o final do ano. Se esta MP não for convertida em 
lei hoje, fatalmente teremos de aumentar os juros bá-
sicos brasileiros na hipótese de dispararem acima de 
5,5% os juros básicos norte-americanos. 

É por isso que sufoco o desgosto de votar uma 
matéria relevante como esta pela via apressada e le-
viana da medida provisória. É por isso que sufoco tal 
desgosto neste momento, mostrando mais uma vez 
o caráter responsável, em pleno ano eleitoral, Sena-
dor João Tenório, de uma oposição que é combativa, 
mas que jamais fez oposição ao país. É por isso que 
estamos aqui para pedir à bancada da oposição, que 
é maioria nesta Casa, que medite e, neste momento, 
coloque a questão do país acima de quaisquer outros 
interesses.

Pensemos num país duradouro, não importa 
quem venha a governá-lo. E um país duradouro, para 
mim, é um país com baixa taxa de risco, um país que, 
em 2008, alcance um grau de investimento, um país 
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que pense em juros reais civilizados, parecidos com 
os praticados por aquelas economias assemelhadas 
às nossas.

Em outras palavras, é com essa convicção que 
sufoco a angústia de ter de votar uma medida provi-
sória e peço à Casa e à minha bancada o apoio, o 
voto, a aprovação, a conversão em lei dessa medida 
provisória, cujo mérito, a meu ver, é correto, mas que 
veio pela forma equivocada e mesquinha de medida 
provisória. 

O assunto deveria ter sido discutido sob a for-
ma de projeto de lei, mas, ainda assim, reitero que a 
medida provisória tem méritos, é necessária. Se não 
aprovarmos hoje esta medida provisória, ela caduca-
rá daqui a pouco em meio a todo esse turbilhão da 
emoção da Copa do Mundo e diante da proximidade 
do recesso branco no Congresso Nacional. Podería-
mos ver essa medida provisória caducar e teríamos, 
sim, um problema grave: não só na atração de novos 
investimentos como na perda de investimentos já fei-
tos. Mais ainda: haveria um abalo significativo que não 
desejo a ninguém, seja quem for o Presidente da Re-
pública, na credibilidade que o Brasil vem, há catorze 
anos, conquistando no exterior.

Era o que eu tinha a dizer.
Sr. Presidente, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Senador Arthur Virgílio.

Continua em discussão.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena 

por até dez minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiro quero dizer que acho ser 
muito importante o fato de vivermos num país onde o 
pluralismo existe de fato. Isso é algo muito importan-
te. Considero importante o fato de vivermos em um 
país onde as divergências ideológicas, as concepções 
pragmáticas, as visões de mundo têm um lugar para 
serem exacerbadas e disputadas.

Há pouco, o Senador Arthur Virgílio dizia que vo-
taria favoravelmente a essa medida provisória porque 
gosta do Brasil e porque acha que essa medida provi-
sória é importante para o País. Respeito a concepção 
ideológica de S. Exª

Respeito a concepção ideológica de S. Exª, até 
porque não tenho dúvida de que essa é uma propos-
ta do PSDB, essa á uma proposta neoliberal e essa é 

uma proposta de medida provisória apenas assinada 
pelo Presidente Lula.

Então, que S. Exª defenda essa medida provisória, 
é algo que considero absolutamente natural e que res-
peito. Agora, o que me deixa surpresa, Senadora Lúcia 
Vânia, absolutamente surpresa, é o misto de cinismo 
e de dissimulação, é o fato de essa medida provisória, 
que isenta os investidores estrangeiros de imposto de 
renda e de CPMF, ser apresentada, cantada em verso 
e prosa, pelo Governo Lula e pelo PT.

Eu sei que eles já se apresentaram tais como 
eram quando resolveram dar continuidade à política 
econômica do Governo Fernando Henrique e entregar 
o Banco Central a um conhecido servidor dos interes-
ses do capital financeiro, o Sr. Henrique Meirelles, que 
patrocina uma vexatória ortodoxia monetária – sem 
dúvida, o banco que mais ganha é o banco que ele 
serviu, o banco à frente do qual ele esteve como pre-
sidente mundial.

É importante que o povo brasileiro saiba o que 
está sendo votado. É importante que o povo brasilei-
ro saiba que a atual legislação tributária do Brasil já 
trata de forma benevolente a renda do capital com-
parativamente à renda dos trabalhadores, à renda do 
setor produtivo.

Essa medida provisória discutida hoje aprofunda 
mais ainda a subserviência aos interesses do capital 
de uma forma vergonhosa, acovardada.

Todos sabem que a legislação tributária brasileira 
já não impõe a tabela progressiva do Imposto de Ren-
da aos rendimentos de capital. Por exemplo, o cidadão 
mais simples do Brasil paga 15% de Imposto de Ren-
da ao receber R$1.500,00. Há dez anos, era isento de 
pagar Imposto de Renda, Senador Gilberto Mestrinho, 
inclusive quem recebia o equivalente a dez salários 
mínimos, o que hoje significaria R$3.500,00.

Então, o que aqui está sendo votado é: o mais 
simples servidor desta Casa, se tiver um talãozinho de 
cheque, pagará CPMF, mas o investidor estrangeiro, 
que vem para cá simplesmente para ganhar dinheiro 
por meio da agiotagem, do dinheiro fácil, nem CPMF 
vai pagar. O mais simples cidadão brasileiro da classe 
média assalariada, que ganha R$1.500,00, paga 15% 
de Imposto de Renda. Os investidores estrangeiros 
donos do capital financeiro, que não geram um único 
emprego no Brasil, que não fazem uma única obra no 
Brasil, que não pagam absolutamente nada, vão ser 
isentos até de Imposto de Renda com essa medida 
provisória.

Ora, defendemos uma alteração no sistema tri-
butário brasileiro. Defendemos que o sistema tributário 
brasileiro contenha essa voraz e avassaladora trans-
ferência de renda do pobre da favela, do assalariado 
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da classe média e do setor produtivo para o capital 
financeiro. Nós defendemos o contrário, defendemos 
que haja a isenção de tributos da cesta básica de 
consumo.

Qual a justificativa de estarmos em um País onde 
um lápis como este que vai ser comprado pela mais 
simples favelada tem na composição de seu preço 
final 42% em impostos? Um pacotinho de macarrão 
tem 40% de imposto, e um quilo de açúcar, 48% de 
imposto.

Em vez de isentarmos de tributos a cesta de 
consumo de produtos agrícolas e industrializados, 
inclusive para diminuir o impacto no pequeno orça-
mento doméstico das populações pobres, estamos 
preservando a carga tributária voraz, avassaladora, o 
sistema tributário em relação à classe média assala-
riada e o setor produtivo. O mais simples bodegueiro 
de Alagoas, de Brasília ou do Rio Grande do Sul paga 
uma carga tributária maior do que o maior banqueiro. 
O setor produtivo no Brasil paga! O que estamos fa-
zendo aqui? Estamos aprofundando isso.

Tínhamos a obrigação de isentar a cesta de con-
sumo da população mais pobre e não essa cestinha 
básica de 550 calorias, Senador Alberto Silva. Nem 
a mais magra manequim deste Brasil usa uma cesta 
básica de 552 calorias! Tínhamos de isentar a cesta 
de consumo para diminuir a carga tributária da popu-
lação mais pobre. Tínhamos de alargar o leque de tri-
butos, para desonerar, para diminuir a carga tributária 
do assalariado da classe média e do setor produtivo. 
Precisamos taxar o capital especulativo, taxar a re-
messa de lucros para o exterior. Mas, aqui, estamos 
fazendo o contrário. Para o exportador, é pior ainda, 
porque agora é que vêm mais dólares fáceis, dólares 
fáceis, inclusive, em função disso, porque agora todo 
mundo quer investir aqui.

Ora, não paga Imposto de Renda, não paga 
CPMF, vem aqui investir facilmente para ganhar com 
essa agiotagem neoliberal, desavergonhada quando 
proposta pelo Governo Lula. Vão embora do Brasil 
rapidamente.

E o que é que acontece objetivamente em relação 
a isso? Vai mudar alguma coisa? Vai diminuir a taxa 
de juros? Mentira! Vai diminuir a taxa de juros coisís-
sima nenhuma! Se o Brasil quisesse reduzir a taxa de 
juros, tinha a obrigação de fazê-lo, tinha possibilidade 
técnica de fazê-lo.

Temos de acabar com essa farsa técnica, com 
essa fraude política do Governo Lula, com seu plano 
neoliberal de aprovar aqui um projeto – estou impres-
sionada! – que vai aumentar a possibilidade de lava-
gem de dinheiro, Senador Romeu Tuma, porque mui-
tos brasileiros que deixam seu dinheiro nos paraísos 

fiscais, nas contas dos paraísos fiscais, vão investir 
no Brasil em nome de um terceiro não residente. Esse 
terceiro não residente vai investir no capital especu-
lativo do Brasil sem pagar Imposto de Renda, sem 
pagar CPMF. É dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro, 
por meio da criatividade do mercado, por meio des-
ses mecanismos.

É uma medida provisória escandalosa, é uma 
medida provisória que reproduz a covardia do Governo 
Lula em romper com esse modelo que condenávamos 
com ferocidade quando apresentado pelo Fernando 
Henrique.

Que um neoliberal, um liberal, um capitalista o 
defenda eu entendo, eu admiro que o faça! Só não 
admiro quem não tem posição política, quem é cínico 
e dissimulado e muda de posição ideológica e política 
conforme as conveniências.

Essa medida provisória é um escândalo, é o 
aprofundamento da inserção do Brasil na globaliza-
ção capitalista subordinada aos interesses do capital 
financeiro e aos interesses comerciais das grandes 
nações. Ninguém, aqui, está propondo romper com a 
globalização capitalista, porque não é assim que se 
faz. Ninguém está aqui propondo um projeto socialis-
ta, porque não se trata disso. Mas esse projeto colide 
com a soberania nacional, diminui os recursos brasilei-
ros, traz isenção de Imposto de Renda, cria problema 
para o câmbio e cria problema para os exportadores 
brasileiros também.

Portanto, quero registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senadora Heloísa Helena, agradeço a V. Exª.
Senador Alvaro Dias tem a palavra para discutir 

a matéria. 
A Mesa pondera aos Srs. Senadores o aproveita-

mento da Ordem do Dia porque temos quatro medidas 
provisórias de relevância.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, louvo o desejo do Presidente Tião Viana 
em acelerar os trabalhos para produzir mais. De outro 
lado, condeno o Governo por tratar de matéria de ta-
manha repercussão econômica e social por meio de 
uma medida provisória precipitada.

Obrigo-me a adotar posição diferente do Líder 
Arthur Virgílio exatamente em função de ter o Go-
verno adotado esse expediente que impede até uma 
convergência para uma situação de entendimento. Não 
há possibilidade de entendimento quando o Governo 
trabalha com medida provisória impondo sua posição 
sem deixar alternativas de discussão, de debate e de 
aprimoramento a qualquer proposta. Se há pontos 
positivos nesta matéria que levam alguns integrantes 
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da Oposição a aprová-la, há pontos negativos que 
me convencem a votar pela sua rejeição. O primeiro é 
que, se formos sempre apoiando medidas provisórias 
sem a urgência que recomenda a Constituição, obvia-
mente estaremos respaldando a posição autoritária 
do Governo de subtrair prerrogativas do Congresso 
Nacional. Precisamos começar a reagir a essa prática 
usual do Presidente Lula de entender ser mais con-
fortável para ele e mais eficiente legislar por meio de 
medida provisória.

Mas vamos à questão de mérito. Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, qual o objetivo imediato desta 
proposta? É pressionar ainda mais para baixo a taxa 
cambial. Esse efeito é reconhecido pelo próprio Se-
cretário do Tesouro, prejudicando significativamente 
setores produtivos, setores exportadores do Brasil, 
com destaque para o agronegócio. 

Aliás, as lideranças do agronegócio foram cha-
madas na semana passada pelo Presidente da Repú-
blica de cretinos e chantagistas. Essa é a forma des-
respeitosa de tratamento que escolhe o Presidente da 
Republica na impossibilidade de encontrar justificativa 
para o descaso do Governo em relação ao setor pri-
mário brasileiro.

Nunca a agricultura do nosso País – ou o agrone-
gócio – foi relegada a sua própria sorte como agora. 

Esta medida provisória vem, com um impacto 
negativo, afetar ainda mais a tragédia que se abate 
sobre o campo brasileiro. Ao mesmo tempo em que 
o Governo faz vistas grossas para o agronegócio, ele 
aumenta – diz estar aumentando – o volume de recur-
sos subsidiados para os agricultores beneficiados pelo 
Pronaf. É evidente que somos favoráveis. Queremos 
que o Governo realmente atue em favor da agricultura 
familiar em especial. Mas o Governo está condicionan-
do até esse benefício: libera os recursos se houver a 
sindicalização e a associação dos produtores. E sa-
bemos do estágio de organização em que nos encon-
tramos no campo. Aliás, o espetáculo deplorável a 
que se assistiu ontem no Congresso Nacional, com a 
invasão provocada por lideranças do vandalismo que 
usam pessoas inocentes como massa de manobra, 
é exatamente conseqüência dessa desorganização 
que impera no meio rural brasileiro e que está exigin-
do várias gestões competentes de governo para uma 
razoável organização.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Senador 
Alvaro Dias, V. Exª me concede um breve aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Almeida Lima, enumerarei alguns pontos e, em segui-
da, com prazer, concederei um aparte a V. Exª.

Por que o campeão mundial de juros reais pre-
cisa reduzir a tributação para atrair mais investidores 
estrangeiros?

Senador Almeida Lima, V. Exª sabe, tanto quanto 
nós, que o que atrai o investidor estrangeiro para essa 
ciranda financeira, para essa prática especulativa, são 
exatamente as altas taxas de juros praticadas no Brasil. 
O Governo não dependeria de reduzir ou de isentar 
tributos para investidores estrangeiros, porque o nosso 
País já os atrai, em função de sermos os campeões 
mundiais em taxas de juros. 

O fator decisivo para investir em títulos do governo 
de um país é a taxa de juros que ele oferece. A taxa 
brasileira é tão absurdamente alta que, se cortada em 
três ou quatro pontos, ainda seria a maior do mundo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Almeida 
Lima, depois prosseguirei.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Se-
nador Alvaro Dias, V. Exª, há pouco, citou, salvo enga-
no, dois adjetivos e os atribuiu à palavra do Presidente 
Lula em relação aos produtores agrícolas do nosso 
País. V. Exª se recorda de quais os adjetivos citados 
pelo Presidente Lula?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O Presi-
dente os chamou de cretinos e chantagistas.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – V. Exª sabe, 
por ouvir dizer ou por leitura da imprensa hoje, se es-
ses adjetivos foram usados pelo Presidente no dia de 
ontem ou de hoje para taxar os baderneiros que inva-
diram a Câmara dos Deputados?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não, ele 
não viu nada e não sabe de nada.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Pois quero 
dizer a V. Exª que, na tarde de hoje – acredito até que 
quase despercebido dos demais Senadores, porque, 
no momento, o quorum era muito baixo –, a nobre Se-
nadora Ideli Salvatti, que aqui se encontra, estabele-
ceu, a título de condenar o movimento de ontem, uma 
comparação com os produtores agrícolas que fizeram 
protesto na Esplanada dos Ministérios. Acredito até que 
quase desapercebido dos demais Senadores, porque 
no momento o quorum era muito baixo, a nobre Se-
nadora Ideli Salvatti, que aqui se encontra, estabele-
ceu, a título de condenar o movimento de ontem, uma 
comparação com os produtores agrícolas que fizeram 
protesto na Esplanada dos Ministérios. É esse o ab-
surdo que estamos vendo no Parlamento, no Senado 
e lá fora, no Palácio do Planalto. Foi assim que a Líder 
do Partido se pronunciou na tarde de hoje no plenário, 
estabelecendo uma comparação entre o movimento de 
ontem dos baderneiros e os produtores agrícolas, que 
fizeram um protesto calmo, pacífico na Esplanada dos 
Ministérios. É o aparte que faço a V. Exª.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Almeida Lima.

Prossigo enumerando razões que nos levam a 
votar contra essa medida provisória. O País não enfren-
ta qualquer crise externa nem vem tendo dificuldades 
para captar recursos em dólares, pelo contrário, a en-
trada de recursos é até exagerada e está depreciando 
a taxa cambial. 

Aliás, essa depreciação faz com que setores 
exportadores cheguem próximos da falência. Há uma 
quebradeira generalizada exatamente em função des-
sas distorções de natureza cambial. Obviamente, o in-
gresso do dólar da forma como vem ocorrendo é uma 
das causas dessa situação.

A outra indagação que se deve formular: qual a 
garantia de que, captando mais recursos do exterior a 
taxa de juros interna vai cair? Por acaso essa é uma 
variável considerada e acompanhada pelo Copom? 
Desde quando o Banco Central decide taxa básica de 
juros, dependendo do perfil dos investidores em títulos 
do Governo? São questões que precisam ser respon-
didas, e que o Governo não responde, porque edita 
uma medida provisória de forma impositiva. 

É bom ressaltar alguns exemplos. A maioria dos 
países sérios está no segundo caso. Logo, com essa 
medida, os Estados Unidos e demais fiscos agradece-
rão, pois o Brasil estará transferindo receita tributária 
para o exterior. Exemplo disso é a Espanha, que tribu-
ta qualquer operação com ações e títulos em 15%, e, 
com isso, o fisco espanhol vai ganhar os 15% que o 
Brasil vai deixar de arrecadar. É o Brasil alimentando 
países do Primeiro Mundo. Hoje, os 15% que se paga 
de Imposto de Renda no Brasil são considerados no 
cálculo que os investidores – de fundos privados – es-
trangeiros têm de realizar em seus países de origem. 
Além disso, o investidor brasileiro está em situação de 
desigualdade. É mais um instrumento que o Governo 
adota e que desfavorece o investidor brasileiro.

Nós já estamos em desvantagem: competimos em 
desigualdade, especialmente o setor do agronegócio 
que exporta, concorrendo com países que adotam a 
política protecionista das barreiras alfandegárias, e não-
alfandegárias, além dos subsídios fartamente oferecidos 
ao setor produtivo primário das nações mais avança-
das do mundo. O nosso produtor, o nosso exportador 
compete, portanto, com incríveis dificuldades em razão 
dessa competição desigual que se estabelece. 

Seria melhor, então, Sr. Presidente, eliminar de 
vez o Imposto de Renda sobre os títulos da dívida 
pública, pois assim haveria um tratamento igualitário 
para investidores brasileiros e estrangeiros e o impacto 
na redução das taxas de juros internas seria maior. A 

perda de impostos para o exterior seria a mesma do 
que com a medida que ora se propõe.

Para concluir, Sr. Presidente, farei minhas consi-
derações finais. Há disparidade de tratamento. É bom 
lembrar que a Constituição Federal não discrimina con-
tribuintes iguais. Nesse caso, seria necessário alegar 
que o local de residência determina diferença entre 
contribuintes. Por isso, vamos atentar para a Consti-
tuição Federal. Onde permite a Constituição Federal 
esse tratamento desigual entre contribuintes iguais? 
Trata-se de uma discriminação em relação aos contri-
buintes nacionais. 

O outro ponto é o controle necessário para evi-
tar que brasileiros remetam recursos para o exterior, 
ainda que legalmente, e de sua base lá fora passem 
a aplicar no nosso País. 

A Senadora Heloísa Helena já fez referência a 
essa remessa de recursos para o exterior. Eu vou além, 
mesmo que não seja a lavagem de dinheiro, desones-
ta, à margem da lei, mesmo que seja de forma legal 
essa remessa para o exterior, esses recursos serão 
repassados, mesmo que legalmente, em valores su-
periores exatamente para que, no retorno, se obtenha 
as vantagens que se oferece ao dinheiro externo que 
ingressa no nosso País.  

O mais grave, porém, é que essa medida permite 
aos brasileiros, que já possuíam caixa dois no exterior, 
que venham a aplicar no País com ganhos maiores do 
que os que aufeririam se tivessem mantido tais recursos 
no País, de modo formal e legal, ou seja, indiretamen-
te, a medida estimula a evasão de divisas. 

Por todas essa razões, Sr. Presidente, mas so-
bretudo em defesa do investidor brasileiro, do produtor 
nacional, do exportador nacional, nós nos colocamos 
contra esta medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Continua em discussão.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis-

cutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, está na Ordem do Dia o Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2006, oriundo da Medida 
Provisória nº 281, que está em vigor desde 16 de fe-
vereiro deste ano.

Essa medida provisória, sem dúvida alguma, é 
uma medida que traz grandes benefícios para modificar 
o perfil da dívida do País. A medida desonera esses 
investidores do Imposto de Renda sobre rendimentos 
de títulos públicos federais adquiridos. Além disso, a 
medida provisória institui tributação especial para fun-
dos de investimento em empresas emergentes e de-
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sonera da CPMF as operações de aquisição de ações 
na bolsa de valores.

Mas, se analisarmos com um pouco mais de pro-
fundidade, vamos perceber que a proposta deveria ter 
sido melhor discutida pelo Congresso Nacional.

Ocorre que, ao contrário, mais uma vez vemos o 
uso deste recurso perigoso que é a medida provisória. 
Embora não concordemos que matéria dessa natureza 
venha por medida provisória, não podemos deixar de 
destacar a importância da matéria.

Dessa forma, os títulos da dívida pública – a qual, 
inclusive, já ultrapassa R$1 trilhão em valores atuali-
zados – sofrem uma ligeira valorização, repercutindo 
na queda dos juros incidentes.

A medida provoca um aumento na venda desses 
títulos, atrai capital estrangeiro para o nosso País, des-
valoriza a moeda estrangeira e supervaloriza o real.

Com essa fórmula, o Governo gastaria menos 
recursos com a dívida pública federal e, em tese, so-
braria mais dinheiro para investimentos internos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à primeira 
vista, essa política cambial nos parece uma simples 
operação contábil de débito e de crédito. Afinal, tere-
mos uma injeção significativa de dólares no Brasil para 
compensar a evasão fiscal. 

Fica claro que, com matérias como essa, benéfi-
cas e meritórias, o Governo Federal está promovendo 
uma melhora no perfil da dívida pública mobiliária, inclu-
sive quanto à segurança jurídica tributária no País. 

Contudo, precisamos sempre dosar a política 
cambial, especialmente aquela que vem sob a forma 
de medida provisória. Melhor seria a apresentação de 
um projeto de lei. Assim, o Congresso poderia dosar 
melhor os impactos e a necessidade de transformar 
uma matéria dessa magnitude em lei, assim tão ra-
pidamente. 

A verdade é que o Brasil não suporta mais políti-
cas que gerem inflação, assim como não suporta uma 
política cambial inflexível e, sobretudo, injusta. 

O Senado vem se empenhando em negociar 
uma solução para o setor exportador, sobretudo os 
agricultores brasileiros. Entretanto, precisaríamos ne-
gociar melhor. Discutir mais. Avaliar profundamente 
as propostas.

Porém, pela importância da medida provisória e 
uma vez que ela já está vigendo, somos pela sua apro-
vação, conforme dito aqui pelo nosso Líder, protestan-
do que a matéria tenha vindo por medida provisória. 
Somos pela necessidade de uma ampla discussão 
acerca de matérias tão relevantes como essa.

Portanto, Sr. Presidente, voto pela aprovação da 
medida provisória.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a distinta colaboração da oradora com a 
Mesa.

Continua em discussão.
Concedo a palavra ao Senador César Borges, 

para discutir a matéria, por até dez minutos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 

para discutir a matéria, por até dez minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, vou procurar ser bastante sucinto, bem 
claro, bem objetivo, com relação ao teor da medida 
provisória que estamos apreciando e vamos votar.

Pretende-se que o capital estrangeiro possa com-
prar títulos da dívida brasileira – o que já aconteceu 
– com isenção de Imposto de Renda. Acontece isso 
em outros países do mundo.

Vamos analisar as razões, os prós e os contras. 
Vamos ver o interesse nacional. Aqui não estão Go-
verno e Oposição. Vou fazer uma avaliação em torno 
do interesse nacional. 

Quais são as conseqüências do ingresso de dóla-
res – porque o capital estrangeiro vem em moeda forte, 
em dólar –, qual a conseqüência da compra de títulos 
da dívida brasileira adquiridos em moeda estrangeira? 
Superoferta de moeda estrangeira e, evidentemente, 
depreciação do valor da moeda, queda do dólar, e o 
agronegócio sofre as conseqüências. Ninguém falou 
sobre isso. O agronegócio é vítima direta da matéria 
que estamos votando.

A matéria que estamos apreciando tem um lado 
positivo: o dólar que entra, Senadora Lúcia Vânia, sig-
nifica compra de títulos com perfil alongado, mas sig-
nifica superoferta de dólar e significa dólar depreciado 
e real valorizado. A soja do seu Goiás, o algodão lá do 
Senador Jonas Pinheiro, o milho, o que se exporta vai 
gerar menos reais para o produtor, menos lucro – se 
há algum lucro. Tudo isso em decorrência da emissão 
de títulos que alongam o perfil da dívida, mas que jo-
gam no mercado dólar demais, que deprecia a moeda 
e que prejudica o agronegócio.

Eu perguntaria: qual é o instrumento, Senador Edi-
son Lobão, de atração desses dólares para a compra 
desses títulos da dívida pública brasileira? É a robustez 
da economia? É o FED, o Federal Reserve americano, 
que se mudou para o Brasil para garantir credibilida-
de, estabilidade, segurança para que esses dólares 
venham e comprem esses títulos? Coisa nenhuma! É 
taxa de juros campeã do mundo! O que atrai é isso, 
não é nada de credibilidade. Não é fundamento sólido 
da economia. É, fundamentalmente, dólar comprando 
título que paga juros estratosféricos. Quem atrai esse 
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dinheiro – vamos deixar muito claro – vindo de fora é 
nada mais, nada menos, do que a taxa de juros.

Senador Arthur Virgílio, estamos votando um fato 
consumado? Estamos, sim. Já se compraram muitos 
títulos com dólares vindo do exterior? Já. Já se com-
prou tanto que, na recente crise cambial, quando o 
dólar começou a cair e as autoridades monetárias 
começaram a se preocupar e os investidores estran-
geiros venderam maciçamente esses títulos que ha-
viam comprado em moeda estrangeira com isenção 
de Imposto de Renda, o Tesouro Nacional recomprou. 
Para quê? Para manter a credibilidade das operações. 
Para que o investidor estrangeiro não imaginasse: “Eu 
não vou mais comprar esses títulos, porque, à primeira 
crise que acontece, ele perde a liquidez”. E, para que 
não perdesse a liquidez e a credibilidade, o Governo 
Federal recomprou os títulos, mantendo uma credibi-
lidade artificial.

Ouço, com muito prazer, o Senador Arthur Vir-
gílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
José Agripino, eu lamentei, inicialmente, nós estar-
mos discutindo esta matéria sob a pressa – que é 
uma pressa mesquinha – das medidas provisórias. E 
expliquei que o meu voto favorável se devia ao fato, 
ressaltado logo no início do seu discurso, de que nós 
passamos a ter uma dívida de mais longo prazo, o 
que é bom para o País e aproxima o Brasil do dese-
jável grau de investimento que a economia brasileira 
passa a aspirar, quem sabe em 2008, se não houver 
nenhum percalço, e se tornar investment graded. Isso 
significa mais investimentos, melhores juros para os 
títulos brasileiros colocados lá fora, significa o Brasil 
poder aspirar a ter taxas de juros menores. Então, no 
seu conjunto e num projeto de Brasil que eu vejo que 
tem um curto prazo, mas tem um longo e um médio 
termos, nós pensarmos em desenvolvimento susten-
tável com altas taxas, com inflação controlada. É por 
isso que ressaltei a coragem do Dr. Levy, da Receita 
Federal. Ressaltei o caráter polêmico, sim, lamentei 
ter sido por medida provisória, mas entendi que, a 
esta altura, seria desastroso rejeitarmos essa medida 
provisória. Poderíamos ainda discutir um projeto de 
lei, mas, se rejeitássemos a medida provisória agora, 
seria algo desastroso do ponto de vista do que já acon-
teceu e do ponto de vista da reversão de expectativa 
lá fora. Aqueles que ingressaram no País acreditando 
em certas regras do jogo diriam: “Puxa vida! O País 
cucarachou de novo!” É a impressão que tenho e es-
tou atentamente ouvindo seu discurso. Como sempre, 
seus argumentos são lúcidos e merecedores de toda 
a atenção e de todo o crédito.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obriga-
do, Senador Arthur Virgílio, pelas suas ponderações, 
que, vindas de um Líder de Oposição lúcido como V. 
Exª, trazem ao Plenário um elemento de convicção 
muito forte para quem tem a tendência a votar favora-
velmente à matéria.

Senador Mestrinho, há um outro ponto que tenho 
o dever de registrar: a reciprocidade tributária. O banco 
espanhol compra BTNs, compra títulos da dívida bra-
sileira com euros, que transforma em dólares, e não 
paga Imposto de Renda nenhum! Só que, na origem, 
lá na Espanha, vai pagar. Estamos abrindo mão de 
tributo. Então, temos prejuízo ao agronegócio, atra-
ção de investimentos com uma taxa de juros campeã 
e perda tributária. 

Como vou votar? Vou votar, curiosamente, a fa-
vor. Por quê? Vou dizer a V. Exª: por interesse nacional, 
por patriotismo. 

Esse dinheiro vem para comprar títulos com prazo 
de vencimento longo: dez, quinze anos. 

Esses títulos alongam o perfil da dívida. É verdade 
que o fazem artificialmente, porque eles são comprados 
pela alta taxa de juros que oferecem, mas alongam o 
perfil da dívida. Alongando o perfil da dívida, dá-se uma 
contribuição efetiva para a redução da taxa de juros, 
para que a dívida interna deixe de pressionar a taxa 
de juros, que, tantas vezes, desta tribuna, denunciei, 
agredi, pedi providências.

Não seria nesta hora que eu votaria contra uma 
medida que, de qualquer maneira, mesmo havendo 
vários contras, há um grande a favor, que é, ao se 
alongar a dívida, dar uma contribuição efetiva para a 
redução da taxa de juros.

Outra coisa, Senador João Tenório: o Governo 
hoje é Lula; amanhã, pode não ser – espero que não 
seja e vou trabalhar para que não seja. Este País é o 
País dos meus filhos, dos meus netos, dos seus filhos 
e dos seus netos. Quero vê-lo bem.

Desfazer o que foi feito é subtrair credibilidade. 
Essa MP já está vigorando há bastante tempo e pro-
duziu efeitos. Muitos títulos foram comprados. Na me-
dida em que se reprove a medida, dar-se-á um sinal 
negativo para o investidor estrangeiro e haverá subtra-
ção da credibilidade do País – que é nosso, do povo 
brasileiro; não é de Lula.

Quero manter a credibilidade. Não quero dar 
nenhuma contribuição como a que o PT deu ontem, 
invadindo o Congresso com o MLST, comandado por 
um petista que mandou um recado horroroso para o 
resto do mundo: a propriedade privada no Brasil é coisa 
para inglês ver! O bonezinho do MLST, que o Sr. Bru-
no Maranhão usa, Lula usava. O direito à propriedade 
privada não é coisa que se confie no Brasil. Não, não 
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quero coonestar esse tipo de coisa. Pelo contrário, 
quero apostar no meu País. Quero denunciar as coi-
sas erradas e, mesmo apontando os fatos negativos, 
reconhecer os fatos positivos e votar no meu País.

Essa matéria, Senador Edison Lobão, é contro-
versa na Bancada. Uns vão votar a favor; outros, con-
tra. Vou votar a favor, a favor, pelo 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. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antero Paes 
de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Líder Arthur Virgílio até já 
disse, com muita propriedade, que essa medida não 
é de toda ruim. Ela tem algumas vantagens para for-
talecer a economia brasileira.

Sou Senador da República pelo Estado de Mato 
Grosso. O Senador representa o Estado, o Deputado 
Federal representa o povo brasileiro. Tenho consci-
ência de que, aqui, represento um Estado cuja eco-
nomia é 70% – exatamente 70% – dependente do 
agronegócio.

Essa medida liquida com os produtores rurais 
brasileiros.

Estamos saindo de um momento em que um 
Governo faz uma parafernália no rádio e na televisão 
para anunciar um pacote da economia que não resolve 
nada, absolutamente nada, porque não oferece condi-
ções para o setor produtivo ter renda. Estamos saindo 
de um momento em que o Governo, antes de assinar 
o pacote, prometeu aos produtores rurais que ia criar, 
Senador José Agripino, o dólar exportação, que ia atu-
ar no câmbio para favorecer a exportação brasileira. 
A economia brasileira não vai a lugar nenhum com a 
supervalorização do real. Um das nossas saídas é exa-
tamente a desvalorização do real. Derrubar mais ainda 
o câmbio é condenar o setor produtivo ao fracasso.

O Brasil precisa que o agronegócio vá bem; o 
Estado do Mato Grosso precisa que o agronegócio 
vá bem.

Como representante do Estado de Mato Gros-
so, não vou ficar em paz com a minha consciência, 
porque votar a favor dessa medida é votar a favor do 
desemprego, é votar a favor da falência, é votar a favor 
do desequilíbrio na balança de pagamentos, é votar 
a favor da diminuição da área plantada. Essa medida 
não se sustenta, esta medida fará com que o dólar 
caia abaixo de R$2,00.

Este é um momento grave da economia brasileira. 
Estamos saindo de um momento em que o produtor 
brasileiro, Senador Gilberto Mestrinho, pega o dinhei-
ro para plantar.

Faz uma boa colheita. Em Mato Grosso, ele tem 
produtividade 47% maior do que a do Rio Grande do 
Sul. Ainda assim, não consegue pagar os custos de 
produção, porque o Governo não honrou o que combi-
nou. O Governo combinou que ia desonerar os insumos 
que são utilizados para a plantação no agronegócio e 
que ia atuar na equalização do combustível. A solu-
ção é uma só: o Governo brasileiro precisa equalizar 
os combustíveis, principalmente o diesel, para a área 
da fronteira agrícola.

Não estou pedindo aqui que se equalize o preço 
do combustível para quem vai pôr gasolina no seu car-
ro particular. Estou pedindo para que seja equalizado 
o preço do combustível para quem vai produzir. Por 
exemplo, o cidadão vai produzir mil hectares. Quanto 
vai gastar de óleo diesel para plantar, para colher e 
para levar para o armazém mil hectares? Esse volume 
de óleo diesel que ele gasta para a produção poderá, 
sim, ser equalizado com a participação da Petrobras. 
Por que não? Por que não diminuir o custo?

Há pouco, a Ministra Marina Silva anunciou uma 
medida que quero aplaudir: o Projeto do Desenvolvi-
mento Sustentado ao longo da BR-163. Portanto, está 
viabilizada a conclusão da BR-163.

O Governo precisa agir rápido, precisa fazer ainda 
este ano as pontes, precisa fazer o asfaltamento, por-
que só essa logística da BR-163 dará US$30 a mais, 
por tonelada, para cada produtor de Mato Grosso. Não 
é possível que o Governo apenas diga que a Petrobras 
já sabe como fazer a transformação das nossas ole-
aginosas em biocombustível. Os produtores de Mato 
Grosso já o fazem em suas fazendas. É preciso que o 
Governo regulamente isso imediatamente.

O Governo prometeu o Seguro Safra e não cum-
priu. O Governo prometeu o preço mínimo e não cum-
priu. A agricultura, portanto, continua à míngua. Os 
produtores brasileiros, que, estrategicamente, retira-
ram suas máquinas das estradas, precisam revigorar 
suas energias, porque Lula, com essas medidas, está 
inviabilizando os anos de 2007 e de 2008.

Portanto, como Senador da República por Mato 
Grosso, eu, que raríssimas vezes discordo da tribu-
na, embora reconheça os argumentos do meu Líder, 
Senador Arthur Virgílio, quero dizer que, pensando no 
setor produtivo, vou votar de forma contrária a essa 
medida, não por ela ser inadequada, mas porque, neste 
momento, ela quebra a agricultura brasileira. Vou votar 
contra essa medida. Aliás, considero que o Senado da 
República não deveria votar essa medida.
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Não é possível que esse Governo não consiga 
honrar qualquer palavra que dê ao setor produtivo. Por 
que só os banqueiros podem ganhar neste País?

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodolpho 
Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, sobre a Medida Provisória nº 281, eu 
queria trazer algumas reflexões e preocupações.

Em primeiro lugar, esse não é um assunto para 
ser tratado por medida provisória, com certeza. Isso 
gera uma confusão muito grande porque, na hora em 
que a medida provisória é feita, ela passa a valer e 
acaba tendo um efeito imediato.

No caso específico, alguns bilhões de dólares en-
traram no País e, já que internamente não existe cre-
dibilidade no Governo e ocorrem fatos como aqueles 
a que assistimos ontem pela televisão, aquelas cenas, 
na Câmara, de uma baderna instalada, meu receio é 
de que, de alguma forma, ao não aprovarmos essa 
medida, isso contamine também o mercado externo. 

Há dois aspectos que considero muito importantes 
e um deles é a credibilidade do mercado externo, por 
aqueles dólares que já ingressaram no Brasil. Olhan-
do para o País – não quero olhar Governo, quem é 
ou quem não é –, se não aprovarmos essa medida, a 
credibilidade poderá ser afetada, passando a existir, 
além do risco-país, medido diariamente pelo mercado, 
também um risco jurídico muito alto, que, certamente, 
contaminaria o mercado, sobretudo no futuro.

Existem alguns aspectos nessa medida que são 
louváveis e que não deveriam ter sido feitos por meio 
de medida provisória, como aquele que possibilita o 
acesso a recursos com menor custo para empresas 
emergentes, pois cada vez mais precisamos, neste 
País, de empresas emergentes que venham a propi-
ciar novos empregos, sobretudo nas regiões menos 
desenvolvidas.

Tenho receio de que, ao não aprovarmos essa 
medida provisória, apesar de ser absolutamente con-
trário a que se faça medida provisória para esse tipo 
de coisa, o futuro do mercado venha ser muito afeta-
do em relação a investimentos externos. Preocupam-
me, como brasileiro – não estou torcendo para este 
ou aquele Governo –, as perdas do Tesouro Nacional 
e que devamos, daqui para a frente, abdicar de inves-
tidores estrangeiros.

O problema é que, nesse caso financeiro, quan-
do se altera uma medida provisória, muda-se a regra 
com o jogo já iniciado. Isso, em finanças, é impossível 
de acontecer. Dentro da minha preocupação, repito 

que a questão não é a do fato em si, mas, sobretudo, 
a de se usar medida provisória nesses ou em quais-
quer outros casos. Cada vez mais estou convencido 
de que isso é muito ruim.

Concedo o aparte ao Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ro-

dolpho Tourinho, na verdade, observa-se, na discussão 
dessa medida provisória, mais uma vez, um embate 
entre o apoio e a intenção que o Governo tem com a 
produção versus os que tem com sistema financeiro. 
Por tudo o que foi dito aqui, até agora, fica muito claro 
que esse atendimento e essa medida, que promovem 
a facilitação do ingresso de recursos financeiros no 
País e, conseqüentemente, beneficiam o investimen-
to financeiro propriamente dito, vêm de encontro aos 
interesses da produção, pois vão apreciar ainda mais 
o real e fazer com que a remuneração daqueles que 
produzem para exportação fique cada vez mais com-
prometida. Na verdade, o que se discute é, mais uma 
vez, a intervenção do Governo no sentido de proteger 
os financiamentos e o sistema financeiro, colocando 
a produção, como sempre, em segundo lugar. Então, 
manifesto minha posição contrária, independentemen-
te da posição do Líder, porquanto entendo que isso 
privilegia o setor financeiro em detrimento do setor de 
produção. Muito obrigado.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Muito obrigado, Senador João Tenório. Até não con-
cordo inteiramente com V. Exª em relação à questão 
da apreciação do real, mas entendo que a forma de 
fazer é que não é boa. 

Também deveríamos estar discutindo toda essa 
questão da produção, seja por meio de projetos de lei, 
seja nas Comissões, e tomando posições que assegu-
rassem não só os benefícios para o Tesouro Nacional, 
que são importantes, mas também para os produtores 
de todo o País. 

Essa era a minha posição, Srª Presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tou-
rinho, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Júlia Carepa.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/
PT – PA) – Obrigada, Senador Rodolpho Tourinho. 

Como último inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador César Borges, do PFL da Bahia.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, estamos discutindo o Item 1 da pauta, 
que é o Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2006. 
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Mais uma vez, o Governo usa e abusa de medidas 
provisórias.

Essa medida altera o regime de tributação de 
aplicações em títulos públicos federais, denominados 
em reais, e de aplicações em ações e em fundos de 
ações feitos por não residentes. O objetivo dessas al-
terações, por meio da isenção do Imposto de Renda 
para investidores estrangeiros, é atrair maior volume 
de capitais externos para rolagem da dívida pública fe-
deral e tentar diminuir a percepção de risco associada 
à dívida, o que, conseqüentemente, procuraria reduzir 
o prêmio pago pelo Tesouro Nacional na emissão de 
seus títulos.

Novamente, o Governo Federal olha para o mer-
cado financeiro, olha para a captação de divisas ex-
ternas, para tentar dar ganho a esses investidores, e 
deixa de olhar o interesse dos produtores brasileiros, 
em especial daqueles que se esforçam para que haja 
uma exportação maior. E aí temos de olhar e destacar 
o papel da agricultura e do agronegócio brasileiro.

É incompreensível a dualidade de medidas do 
Governo. Ora diz que vai tomar medidas para que o 
dólar chegue a um patamar razoável, para não prejudi-
car os produtores e a exportação, ora adota, por meio 
de medida provisória, uma medida como essa, que 
facilita o ingresso de dólares especulativos, que vêm 
se aproveitando da alta taxa de juros que se paga no 
País. Só por isto: porque somos campeões mundiais – e 
não precisamos nem de taça, nem de Copa do Mundo 
para sermos campeões – em taxas de juros. Quem vem 
atrás de nós está menos da metade da taxa de juros 
reais cobrado no País. Menos da metade.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
permite um pequeno aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com muita 
satisfação, Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O nobre 
Senador está falando algo de que realmente não po-
demos discordar. Concordo com V. Exª, porque o mun-
do é assim, de dualidades. E, lamentavelmente, é isto: 
enquanto uns querem que o dólar suba, outros querem 
que o dólar baixe, no próprio âmbito da economia. No 
entanto, por causa dessa medida, hoje já entraram 
US$6,8 bilhões, numa hora em que estão subindo os 
juros nos Estados Unidos e nós não podemos mais 
elevá-los; também não podemos deixá-los cair. Pode 
até ser que sejam obrigados, por uma outra razão, a 
elevá-los. Então, ficamos muito divididos. Na semana 
passada, eu era contrário; esta semana, já olho com 
mais simpatia, porque estou vendo o quadro mundial. E 
V. Exª tem razão: tem hora em que ficamos até tontos. 
Parece até a legislação eleitoral, que até ontem era 
uma coisa e, hoje, mudou tudo. Este País é realmente 

complexo. Todos nós somos meio sobreviventes. Todos 
nós corremos para nos salvarmos a toda hora e a todo 
momento. É muito difícil sobreviver, seja na política, 
seja na economia, nobre Senador. Concordo com V. 
Exª: essa dualidade não é fácil de entender.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço o 
aparte de V. Exª. Mas considero que há uma facilidade 
de entender que, ao encharcarmos o País de dólares, 
em uma situação em que a taxa cambial hoje existente 
supervaloriza o real diante do dólar, vamos prejudicar, 
essencialmente, o produtor rural brasileiro, aquele que 
exporta bens primários, os quais, inclusive, caíram mui-
to de valor no mercado internacional. Com exceção de 
alguns produtos como o álcool e o açúcar, houve uma 
queda generalizada nos diversos produtos, inclusive 
com relação ao preço do cacau, internacionalmente. 
O cacau estava, há três anos, no patamar de R$70,00; 
hoje está a R$48,00, R$50,00. Isso tem criado uma 
crise enorme em vários setores. Com o setor da soja, 
no oeste da Bahia e no Mato Grosso, principalmente, 
é a mesma coisa. Com o algodão, idem.

Por que vamos, então, levar uma situação irreal 
de dólares para prejudicar os pequenos produtores 
brasileiros e facilitar que os investidores aumentem os 
seus ganhos e continuem investindo aqui a uma taxa 
de mais de 10% de juros reais, a maior taxa do mundo, 
disparadamente? É lamentável esse tipo de posição.

Claro que entendemos a força do mercado, claro 
que entendemos o esforço para se dar credibilidade ao 
País e gerar confiança entre os estrangeiros na taxa 
de risco dos investimentos no Brasil. Mas isso atende 
a uma parcela de pessoas que está altamente prote-
gida. Enquanto isso, deixamos os nossos produtores 
totalmente sem esperança para um futuro próximo.

O Governo adota essa medida - e o Senador 
Ney Suassuna diz que também é favorável a ela, que 
antes estava contrário, mas que agora está favorável, 
por conta da estabilidade externa. Mas a estabilidade 
externa virá de qualquer forma. O ajuste americano 
terá de vir. É algo fatal. O que se discute é se será um 
pouso macio ou um pouso duro, um hard landing ou 
um soft landing. É o que se discute. Há um déficit tre-
mendo nas contas do Tesouro americano, o que não 
poderá persistir, terá de ser resolvido.

Nós estamos em uma economia com “fundamen-
tos sólidos”, como sempre disse o Governo? Estamos 
com uma economia que não sofre abalos, porque o 
Governo resolveu a dívida externa e tomou medidas 
que dão ao Brasil um ponto de equilíbrio com relação 
à economia mundial? Isso é uma mentira, é um en-
godo!

O Brasil está suscetível a uma crise financeira 
internacional. Vejam que, quando há o menor abalo 
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com relação às contas americanas, com relação ao 
aumento dos juros americanos, logo em seguida há 
um efeito aqui, chamado estouro da manada.

Por um lado, sobe o dólar; por outro, queda na 
Bolsa, na Bovespa. Uma queda impressionante, que 
tem transformado grandes fortunas em fortunas me-
nores, porque, quando há um abalo ou um espirro lá, 
acontece o que está acontecendo. Mas, fatalmente, 
chegaremos a um ajuste desse dólar. O que o Gover-
no tem feito para não permitir que o dólar cresça mui-
to, e até agora tem tido sucesso, é o chamado swap, 
a rolagem. 

Mas, com isso, quero dizer, Srªs e Srs. Sena-
dores, que a nossa economia é frágil, que ela está 
fragilizada; e, mais do que isso, estamos subtraindo 
riqueza nacional, recurso nacional, para manter o ca-
pital especulativo internacional. Agora, se isso mantém 
o mercado mais tranqüilo, se isso permite fazer com 
que o dólar continue aí, também permite ao Governo ir 
até as eleições propagandeando que vai vender arroz 
barato – isso à custa do produtor brasileiro de arroz –, 
vai vender alimentos mais baratos – isso à custa de, 
daqui a dois anos ou três anos, haver um desabas-
tecimento. Já há uma redução no plantio da soja de 
aproximadamente 20%, e isso vai se refletir em todo 
o setor do agronegócio.

Mas, lamentavelmente, essa é a medida provi-
sória que o Governo manda para cá, como urgente e 
relevante, e cujos efeitos já começaram a acontecer. 
O Senador Ney Suassuna disse que houve a captação 
de quase US$7 bilhões. Para quê? Para manter essa 
situação, porque o Governo não tem sensibilidade nem 
compromisso com o agronegócio, lamentavelmente. 
Por isso estarmos aqui lutando permanentemente para 
atender ao agricultor brasileiro, que gera mais de 30% 
dos empregos. E, se houver um problema no campo, 
teremos desabastecimento nas cidades e um fluxo mi-
gratório para a periferia das nossas grandes cidades. 
Por isso, temos de nos posicionar contra uma medida 
provisória como essa. 

Não tenho dúvida de que o mercado financeiro 
quer essa medida. Ela é interessante para o mercado. 
Mas quem vai olhar pelo agricultor brasileiro, pelo pe-
queno produtor e até pelo setor exportador, mesmo que 
não seja o setor primário, que seja o setor secundário? 
Porque essa situação internacional, com certeza, vai 
ajustar essa taxa de dólar mais cedo ou mais tarde.

Portanto, com isso, quero dizer que a minha po-
sição pessoal – conversei com o Líder do meu Parti-
do, que liberou a Bancada – será no sentido de não 
votar favoravelmente a essa medida provisória, porque 
acredito que ela vai agravar mais ainda a situação do 
produtor e do agricultor brasileiro. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/

PT – PA) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que 

tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Peço 

verificação de quorum, com o apoiamento dos Se-
nadores Magno Malta, Jonas Pinheiro, Mão Santa e 
Almeida Lima.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Blo-
co/PT) – A Senadora Heloísa Helena e os Senadores 
Magno Malta, Almeida Lima e Mão Santa pedem ve-
rificação de quorum. Sendo regimental a solicitação, 
S. Exªs serão atendidos. Então, faremos a verificação 
de quorum.

Faço um apelo às Senadoras e Senadores que se 
encontram fora do plenário para que aqui compareçam 
a fim de procedermos à verificação de quorum.

(Procede-se a votação)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero fazer 
um apelo para que todas as Srªs e os Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes venham ao ple-
nário participar dessa votação, porque é uma matéria 
muito importante para o País, uma matéria importante 
para o fortalecimento da economia brasileira. Portanto, 
eu gostaria de chamar a todos para a votação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/
PT – PA) – Vou pedir aos Líderes que orientem suas 
Bancadas. 

Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, solicito o comparecimento dos Senadores 
do PSDB, até porque gostaria de tê-los aqui, no plená-
rio, no momento em que fosse fazer o encaminhamento 
dessa matéria relevante, dirigindo-me à Casa, mas di-
rigindo-me, muito especificamente, à minha Bancada. 
Então, peço a presença dos Senadores do PSDB. 

A matéria, entre nós, não é questão fechada, mas 
me empenho, de maneira forte, no sentido de que os 
Senadores votem a favor do projeto de conversão em 
lei por todas as razões que já aqui foram expostas e 
por outras que serão expostas no encaminhamento.

Então, que os Senadores do PSDB todos acorram 
ao plenário para aqui deliberarmos sobre algo que é, 
de fato, importante para o futuro imediato e mediato 
da economia deste País.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/
PT – PA) – Obrigada, Senador Arthur Virgílio.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Cla-
ro que, cada vez que um Parlamentar faz um apelo à 
sua Bancada, ele acaba, de alguma forma, tratando 
um pouco do seu entendimento em relação à matéria, 
porque já passou a fase de discussão; e é legítimo que 
isso seja feito.

Assim sendo, também vou dizer a motivação 
por que pedi verificação de quorum. Respeito quem 
tem uma concepção neoliberal em relação à questão 
tributária. Essa é uma medida provisória de cunho, 
eminentemente, neoliberal. É uma medida provisória 
que transforma o Brasil em um paraíso fiscal do capi-
tal estrangeiro. Isso é fato. Cria problemas para o se-
tor produtivo nacional. Nada faz em relação à brutal 
e avassaladora transferência de renda do pobre, da 
classe média assalariada, do setor produtivo. É algo 
muito grave! Então, respeito quem diz que deve votar 
favorável por patriotismo. Eu voto contra por patriotis-
mo também. 

Respeito os neoliberais que votam favoravel-
mente. 

Volto a repetir: para mim, é deprimente ver quem 
assina essa medida provisória. Se fosse no Governo 
Fernando Henrique, realmente, eu entenderia, porque 
nada de diferente tem do modelo que sempre defen-
deram.

Agora, essa é uma medida provisória extrema-
mente grave; pode significar a legalização de dinheiro 
obtido de forma ilícita, de lavagem de dinheiro, de re-
messa de dinheiro para o exterior, inclusive para não 
residentes que podem aqui entrar com o nome de 
não-residentes; cria problema para o setor produtivo/
exportador. Então, é extremamente grave.

Nesse sentido, voto “não”.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Blo-

co/PT – PA) – Obrigada, Senadora Heloísa Helena, 
Líder do PSOL.

Senador José Agripino, para orientar a Banca-
da.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador) – Srª Presi-
denta, a matéria é controversa. Dentro da minha Ban-
cada, há votos a favor e votos contra. Já manifestei os 
argumentos que me levam a votar favoravelmente. Fiz 
o reconhecimento claro dos inconvenientes da matéria 
e declaro que essa é questão aberta na Bancada, mas 
que, pessoalmente, votarei a favor.

Peço aos Senadores do PFL que se encontram 
nos seus gabinetes ou em outros lugares do Congres-

so que venham ao plenário, porque a votação é no-
minal, é importante e é preciso que todos votem; sim 
ou não, mas votem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/
PT – PA) – Obrigada, Senador José Agripino.

Com a palavra, para orientação da Bancada, a 
Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) – Srª 
Presidenta, em primeiro lugar, é importante registrar 
que neste mesmo momento está ocorrendo uma so-
lenidade no salão próximo ao plenário do Senado e 
vários Senadores dela estão participando, inclusive o 
Presidente do Senado, o Senador Renan Calheiros. 
Então, seria muito importante que nós pudéssemos 
ter a possibilidade de avisar aos Senadores que se 
encontram na referida solenidade a ponto de virem 
participar da votação.

Em segundo lugar, esta é uma medida provisória 
que tem um objetivo muito claro. Eu inclusive havia me 
reservado para expressar a minha posição na orien-
tação de voto à Bancada, até porque saímos da reu-
nião dos Líderes tendo construído, de forma clara, um 
acordo para a votação de quatro medidas provisórias e 
que procederíamos à votação da forma mais rápida e 
objetiva possível. Infelizmente, o debate se prolongou 
e as polêmicas e as divergências apareceram. 

Mas é importante deixar registrado, em primei-
ro lugar, que essa é uma medida provisória que tem 
como objetivo, sim, contribuir com o perfil da dívida. 
Sempre é bom lembrar que a dívida brasileira é grande 
e significativa e que, quando assumimos, ela tinha um 
perfil de vencimento muito preocupante, porque estava 
profundamente atrelada ao dólar, tinha um prazo de 
vencimento muito curto e, portanto, qualquer turbu-
lência internacional teria um efeito muito mais intenso 
para todos nós. Tivemos a capacidade, ao longo des-
ses três anos e meio, de modificar significativamente 
o volume e o perfil da dívida brasileira; e esta é uma 
medida que tem como objetivo continuar essa política 
de modificação do perfil.

Quando se permite que um número maior de in-
vestidores compre títulos do Governo brasileiro com 
prazo maior de vencimento, efetivamente está-se al-
terando o perfil da dívida. Quando se mexe no perfil 
da dívida, mexe-se na avaliação do País, mexe-se no 
risco-Brasil e, por tabela, nos juros. 

É importante lembrar que os juros têm sido uma 
das principais políticas de contenção da inflação. En-
tão, se for possível ter os juros modificados por outros 
indicadores macroeconômicos e ser menor a pressão 
da dívida com relação aos juros, pode-se efetivamen-
te dar outra condição para o controle da inflação que 
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não seja única e exclusivamente os juros. Todos nós 
sabemos a importância de se dar continuidade à po-
lítica de redução dos juros.

Portanto, todos aqueles que têm consciência do 
que foi feito neste País em relação à dívida, ao seu 
perfil, à sua grandiosidade, não podem ser contra uma 
medida provisória como essa, que visa exatamente a 
continuar contribuindo com a mudança significativa do 
perfil da dívida. 

Por isso, a nossa orientação é muito clara no 
sentido da aprovação da MP, solicitando que todos os 
Senadores e Senadoras do Bloco de Apoio ao Governo 
compareçam para que possamos votar, até porque fal-
tam bem poucos Senadores para garantir o quorum.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Bloco/
PT – PA) – Antes de conceder-lhe a palavra, gostaria 
de esclarecer que a discussão está encerrada. Esta-
mos no momento em que as Lideranças orientam as 
suas Bancadas.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Srª. Presi-
denta, peço a palavra pela Liderança da Minoria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Srª 
Presidenta, agradeço a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Júlia Carepa. Blo-
co/PT – PA) – Vou conceder-lhe a palavra pela ordem, 
Senador Heráclito Fortes. Gostaria apenas que fosse 
breve.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Serei breve.

Senador Arthur Virgílio, Senadora Ideli Salvatti, 
peço permissão ao meu Líder, Senador José Agripino, 
para votar contra a orientação de S. Exª.

Senador José Agripino, V. Exª não tem o menor 
direito de me pedir isso. Estou contra V. Exª nessa 
questão. Tenho o direito de sobra de estar. 

Vejam os senhores que todo mundo aqui me 
joga contra a Senadora Ideli Salvatti, dizendo que sou 
contra S. Exª. 

Mas não sou, Senadora Ideli; vou votar com V. 
Exª! Finalmente, V. Exª se dobrou ao capital que tanto 
combateu! Está defendendo banqueiros, contra os quais 
tanto lutou. Como diz Shakespeare: “Não há noite tão 
longa que, por fim, não encontre o dia”. Como V. Exª 
mudou! Viva o capital internacional!

Viva Ideli Salvatti! Voto em sua homenagem! 
Voto com a sua mudança, voto com a sua coerência e 
voto contra o meu Líder. Desculpe-me, meu Líder, não 
considere isso infidelidade partidária, mas coerência. 
Agora V. Exª sabe por que defendíamos, em algumas 
ocasiões, o Palocci – não aquele colega de Ribeirão 
Preto, mas o Palocci da estabilidade econômica. 

Parabéns, Ideli! Continue assim, que estaremos 
sempre juntos, sem nenhuma divergência, para a paz 
deste Plenário!

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, a Sra. Ana Júlia Carepa, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra encaminhar a votação.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos ouvir os Líderes. Estamos em proces-
so de votação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para orientar minha Ban-
cada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª tem a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação) – Sr. Presidente, na minha 
Bancada há quem não acompanhe o voto e a opção 
do Líder. 

Eu ouvi argumentos muito expressivos de Sena-
dores qualificados – e meus colegas são qualificados. 
A frase de um deles foi: “Fico com o setor produtivo”. 
Eu digo que eu também. Eu voto a favor da Medida 
Provisória para segurarmos o Brasil diante dos mo-
mentos de volatilidade. 

Diz o outro: “A agricultura não agüenta mais”. Eu 
digo que quero um país com juros baixos e com grau de 
investimento para termos a perspectiva de atendermos 
à agricultura, à indústria e aos serviços com crédito 
farto e barato, de modo a podermos impulsionar o de-
senvolvimento econômico do País com taxas altas de 
crescimento e com taxas baixas de inflação. 

Eu voto a favor da Medida Provisória porque ela 
traz a perspectiva do título de longo prazo; eu a apóio 
porque ela representa segurança para os investido-
res estrangeiros; eu voto favoravelmente porque não 
faço diferença entre o que investe no Brasil e aquele 
que, depois, pega o dinheiro do investimento e o apli-
ca em uma fábrica para gerar empregos. Eu vejo o 
sistema como um todo e eu o estou azeitando neste 
momento. 

Eu teria muitas justificativas, até eleitorais, para 
boicotar esta votação, para, forçando a derrota do Go-
verno nesta Medida Provisória, nós termos amanhã, 
quem sabe, a necessidade de aumento de taxa básica 
de juros. Mas não quero isso nas minhas costas, não 
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quero isso na minha consciência. É por isso, Sr. Pre-
sidente, que, com muita convicção, formulo o apelo à 
Bancada do PSDB para que vote a favor da produção 
e vote, portanto, a favor da conversão em lei desta 
Medida Provisória; que vote a favor de juros baixos, 
que vote a favor do crescimento econômico, que vote a 
favor de o Brasil poder enfrentar momentos de volatili-
dade – o quadro não está mais cor-de-rosa no cenário 
internacional. Portanto, peço aos Senadores do PSDB 
que apóiem a conversão em lei da Medida Provisória. 
A questão está em aberto; não tivemos como fechá-
la, mas faço o apelo de Líder no sentido de que essa 
matéria seja votada acima das questões eleitorais e 
votada pensando-se no País.

Não digo que quem está contra mim não pensa 
no País. Não poderia dizer isso do Senador Alvaro 
Dias nem de V. Exª, Senadora Heloísa Helena, nem 
de ninguém. Não estou aqui para ditar comportamento 
a quem quer que seja. Estou aqui apenas para dizer 
da minha crença, da minha convicção. Eu teria tudo 
para ganhar, política e eleitoralmente, com a derroca-
da desta Medida Provisória, mas prefiro imaginar que 
ganho se penso no Brasil de médio termo, de longo 
prazo, se eu penso num Brasil que seja capaz de fazer 
o que outros países estão fazendo: dando condições 
efetivas para que investidores venham e se sintam bem 
nos contratos que firmaram. 

Que o Brasil avance para se tornar um país em 
grau de investimento até 2008. 

Essa é a minha opinião, Sr. Presidente, e é nes-
se sentido que formulo apelo veemente à Casa e aos 
meus companheiros tucanos, aos meus companheiros 
do PSDB, para que votem “sim”, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela Liderança do Governo, 
para orientar a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para orientar, concedo a palavra ao Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, seguindo a mesma linha de pensamento 
do Senador Arthur Virgílio, quero também ressaltar a 
importância desta matéria e dizer que ela transcende 
a questão partidária.

Estamos vivendo um momento grave, pelo menos 
no que diz respeito às expectativas no cenário interna-
cional. Os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros, 
e a sinalização é de que eles podem aumentar mais 
ainda. Sem dúvida alguma, é preciso haver condições 
favoráveis para que seja mantido o rumo da economia 
brasileira, inclusive no que tange à diminuição da taxa 

de juros. É muito importante que as taxas de juros no 
Brasil continuem caindo.

Com esse mecanismo de atração de dólares 
que vai apenas compatibilizar a condição brasileira 
com a condição internacional, teremos um instrumen-
to para evitar que seja necessário o aumento da taxa 
de juros.

Sr. Presidente, quero fazer minhas todas as pa-
lavras do Senador Arthur Virgílio e dizer também da 
importância do voto “sim” para a estabilidade econô-
mica, para a sinalização internacional, para a proteção 
macroeconômica do País. Portanto, peço o voto “sim” 
a todas as Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Sr. 
Presidente, há outros inscritos na minha frente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª já orientou a Bancada?

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Não, 
mas a Senadora Ideli Salvatti havia se inscrito ante-
riormente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estou seguindo a ordem natural.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Des-
culpe-me, mas é que pode parecer que estou passando 
na frente de outras pessoas.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Fique 
à vontade, Senadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti 
para orientar a Bancada. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias para 
orientar a Bancada.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR Para encami-
nhar a votação) – Sr. Presidente, a Bancada da Minoria 
já foi liberada pela palavra do Líder Arthur Virgílio e do 
Líder José Agripino. Quero manifestar a minha posi-
ção pessoal, que coincide com parte da Bancada da 
Minoria, com os mesmos argumentos já expostos: de 
que se estabelece uma discriminação em relação ao 
investidor nacional; de que a Constituição não possi-
bilita esse tipo de discriminação, ou seja, contribuintes 
iguais com tratamento desigual – há isenção para o 
contribuinte que vem de fora e penalização, por meio 
de uma carga tributária que todos nós conhecemos, 
que esmaga, para o contribuinte nacional.

Esta Medida é, sobretudo, inoportuna neste mo-
mento, quando há o esmagamento de setores produti-
vos primários, quando o agronegócio é sufocado, quan-
do há um sacrifício sem precedentes para a agricultura 
do País. A meu ver, esta medida, neste momento – é 
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claro que respeito as opiniões divergentes –, vem para 
esmagar mais setores já penalizados, extremamente 
penalizados.

Não quero fazer novas considerações sobre to-
dos os argumentos já expostos aqui e que nos levam 
a votar contra, mas quero destacar a liberdade que 
oferece a liderança partidária e o respeito às opiniões 
divergentes numa hora como esta, em que o País vive 
momentos de angústia, de insegurança, quando há 
muitas dúvidas pairando em relação às questões de 
natureza econômica. 

Um Governo que comemora índices pífios de 
crescimento econômico leva a população a refletir 
sobre o que está ocorrendo neste País. Quando há 
aqueles que querem, como disse o Senador César 
Borges, operar com um câmbio real, um câmbio que 
possibilite uma competição sem a desvantagem que 
tem hoje o exportador brasileiro em relação aos ex-
portadores de outros países, fica difícil entender uma 
medida como esta, sobretudo a imposição da tese por 
Medida Provisória.

Nós poderíamos debater mais, discutir, convergir, 
encontrar alternativas de convergência que possibili-
tassem medidas nessa direção, que alcançassem os 
objetivos propugnados aqui por algumas lideranças 
que defendem esta matéria, mas, da forma como se 
está fazendo, estamos convictos de que estamos pe-
nalizando ainda mais setores produtivos nacionais já 
muito penalizados, de que estamos atraindo o dólar 
estrangeiro para essa ciranda de especulação – já há 
uma atração irresistível em função das altas taxas de 
juros aqui praticadas e, portanto, não haveria neces-
sidade de mais essa motivação que impõe o Governo 
por meio dessa isenção que, lamentavelmente, vem 
em detrimento do interesse do investidor brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P – SOL – AL) – Eu 
quero falar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Para orientar a Bancada, tem a palavra V. Ex.ª

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Para 
encaminhar a votação) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, eu já disse anteriormente na minha fala, na 
discussão, que respeito a posição aqui defendida por 
alguns, inclusive pelo Senador Arthur Virgílio. Respeito. 
Quero deixar absolutamente registrado que a minha 
posição nada tem a ver com o debate eleitoralista, ab-
solutamente nada. Não tem nada a ver com o debate 
eleitoralista, absolutamente nada a ver. Tem a ver com 
a minha concepção em relação à economia do Brasil 
e à inserção do Brasil na globalização capitalista não 
subserviente, não acovardado, não subordinado aos 
interesses do capital financeiro. É isso que está sendo 
votado aqui hoje.

A mais simples dona-de-casa da favela, quan-
do compra um lapisinho como este, deixa 40% em 

tributo; uma canetazinha Bic, deixa 38% em tributo. O 
mais simples servidor desta Casa, quando utiliza um 
cheque, paga CPMF. Que lógica pode explicar que um 
investidor estrangeiro que vem para cá na rapidez de 
quem não gera um único posto de trabalho, não paga 
imposto, não faz nada, vem para o Brasil simplesmen-
te especular, não paga Imposto de Renda, não paga 
CPMF? Isso é um escândalo! Isso é evasão e elisão 
fiscal! Lavagem de dinheiro! Muitos brasileiros que 
estão rolando com seu dinheiro em paraísos fiscais 
podem entrar novamente no Brasil para ganhar com 
essa medida provisória em nome de não residentes. 
A entrada de dólares vai afetar mais ainda a indústria 
nacional, o setor exportador nacional. 

Então convenhamos. Até respeito os liberais que 
defendem esse tipo de posição. 

Agora, mais uma vez, quero deixar aqui regis-
trado, Senador César Borges, vendo o seu discurso e 
vendo o discurso do PT, fico dizendo: “Deus do céu!”, 
porque V. Exª do PFL, um liberal, tem uma visão mais 
avançada com relação ao capital financeiro do que o 
Governo Lula e o PT! Realmente fica difícil agüentar...  
Não consigo achar um adjetivo para explicar isso.

Voto contra porque é inaceitável que o Brasil 
seja transformado num paraíso fiscal. Essas normas 
não são iguais no mundo todo. Existem mecanismos 
de controle de capitais, de saída, em várias partes do 
mundo. Portanto, essa farsa técnica, essa fraude po-
lítica é inaceitável para o pobre, para a classe média 
assalariada, para o setor produtivo nacional, para os 
investidores nacionais. Só é bom para quem gosta de 
lavar dinheiro, para quem gosta de perambular pelo 
mundo nas viagens com o capital financeiro e não in-
veste nada no Brasil. Portanto, voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram, vou encerrar a votação.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Bancada do PSDB já foi orientada pelo Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presi-
dente, permita-me dizer que fico com os agricultores do 
nosso País. Vou votar “não”. Recebi uma orientação do 
sindicato da agricultura, das cooperativas, em função 
de que estão sendo duramente penalizados e prejudi-
cados pela atual política implantada pelo Lula. O meu 
voto é “não”. Sou favorável ao agricultor deste País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou encerrar a votação e proclamar o resulta-
do, se todos já votaram.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª, Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 41 Srs. Senadores e NÃO, 15 
Srs. Senadores.

Houve duas abstenções.
Total: 58 votos.
Está aprovado o Projeto de lei de Conversão.
A Mesa registrará o voto do Senador Eduardo 

Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero re-
gistrar apenas, Sr. Presidente, que estava na bancada, 
sentado, tentei duas vezes a votação e não consegui. 
Portanto, que a Ata registre o meu voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto “sim” de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – Sr. 
Presidente, por gentileza, queria registrar também o 
meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– A Mesa registrará o voto “sim” de V. Exª também.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, fi-
cam prejudicadas a medida provisória e as emendas 
a ela apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 11, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 281, de 2006)

Reduz a zero as alíquotas do Imposto 
de Renda e da Contribuíção Provisória so-
bre Movimentação ou Transmissão de Va-
lores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF nos casos que especi-
fica; altera a Lei nº 9.311, de 24 de outubro 
de 1996; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto 

de Renda incidente sobre os rendimentos definidos nos 
termos da alínea a do § 2º do art. 81 da Lei nº 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos pú-
blicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro de 2006, 
quando pagos creditados, entregues ou remetidos a 
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exce-
to em país que não tribute a renda ou que a tribute à 
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

§ 1º O disposto neste artigo:
I – aplica-se exclusivamente as opera-

ções realizadas de acordo com as normas e 
condições estabelecidas pelo Conselho Mo-
netário Nacional;

II – aplica-se às cotas de fundos de 
investimentos exclusivos para investidores 
não-residentes que possuam no mínimo 98% 
(noventa e oito por cento) de títulos públicos;

III – não se aplica a títulos adquiridos 
com compromisso de revenda assumido pelo 
comprador.

§ 2º Os rendimentos produzidos pelos tí-
tulos e valores mobiliários, referidos no caput e 
no § 1º deste artigo, adquiridos anteriormente 
a 16 de fevereiro de 2006 continuam tributados 
na forma da Legislação vigente, facultada a 
opção pelo pagamento antecipado do imposto 
nos termos do § 3º  deste artigo.

§ 3º Até 31 de agosto de 2006, relativa-
mente aos investimentos possuídos em 15 de 
fevereiro de 2006, fica facultado ao investidor 
estrangeiro antecipar o pagamento do Imposto 
de Renda incidente sobre os rendimentos produzi-
dos por títulos públicos que seria devido por oca-
sião do pagamento, crédito, entrega ou remessa 
a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, 
ficando os rendimentos auferido a partir da data 
do pagamento do imposto sujeitos ao benefício 
da alíquota zero previsto neste artigo.

§ 4º A base de cálculo do Imposto de Renda 
de que trata o § 3º deste artigo será apurada com 
base em preço de mercado definido pela média 
aritmética, dos 10 (dez) dias úteis que antecedem 
o pagamento das taxas indicativas para cada título 
público divulgadas pela Associação Nacional das 
Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA.

Art. 2º Os rendimentos auferidos no resgate de 
cotas dos Fundos de Investimento em Participações, 
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Inves-
timento em Participações e Fundos de Investimento em 
Empresas Emergentes, inclusive quando decorrentes 
da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao Imposto de 
Renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) 
incidente sobre a diferença positiva entre o valor de 
resgate e o custo de aquisição das cotas.

§ 1º Os ganhos auferidos na alienação 
de cotas de fundos de investimento de que 
trata o caput deste artigo serão tributados à 
alíquota de 15% (quinze por cento):

I – como ganho líquido quando auferidos 
por pessoa física em operações realizadas em 
bolsa e por pessoa jurídica em operações re-
alizadas dentro ou fora de bolsa.

II – de acordo com as regras aplicáveis 
aos ganhos de capital na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza quando au-
feridos por pessoa física em operações reali-
zadas fora de bolsa.

§ 2º No caso de amortização de cotas, 
o imposto incidirá sobre o valor que exceder 
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o respectivo custo de aquisição à alíquota de 
que trata o caput deste artigo.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se 
somente aos fundos referidos no caput deste 
artigo que cumprirem os limites de diversifica-
ção e as regras de investimento constantes da 
regulamentação estabelecida pela Comissão 
de Valores Mobiliários.

§ 4º Sem prejuízo da regulamentação 
estabelecida pela Comissão de Valores Mo-
biliários, no caso de Fundo de Investimento 
em Empresas Emergentes e de Fundo de In-
vestimento em Participações além do disposto 
no § 3º deste artigo, os fundos deverão ter a 
carteira composta de, no mínimo 67% (sessen-
ta e sete por cento) de ações de sociedades 
anônimas, debêntures conversíveis em ações 
e bônus de Subscrição.

§ 5º Ficam sujeitos à tributação do Im-
posto de Renda na fonte, às aliquotas previs-
tas nos incisos I  a IV do caput do art. 1º da 
Lei nº 11.033. de 21 de dezembro de 2004, 
os rendimentos auferidos pelo cotista quan-
do da distribuição de valores pelos fundos de 
que trata o caput deste artigo, em decorrên-
cia de inobservância do disposto nos §§ 3º e 
4º deste artigo.

Art. 3º Fica reduzida a zero a alíquota do Impos-
to de Renda incidente sobre os rendimentos auferídos 
nas aplicações em fundos de investimento de que trata 
o art. 2º desta Lei quando pagos, creditados, entregues 
ou remetido. a beneficiário residente ou domiciliado no 
exterior, individual ou coletivo, que realizar operações fi-
nanceiras no País de acordo com as normas e condições 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 1º O benefício disposto no caput des-
te artigo:

I – não será concedido ao cotista titular 
de cotas que, isoladamente ou em conjunto 
com pessoas a ele ligadas, represente 40% 
(quarenta por cento) ou mais da totalidade das 
cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 
2º desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou 
em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe 
derem direito ao recebimento de rendimento 
superior a 40% (quarenta por cento) do total 
de rendimentos auferídos pelos fundos;

II – não se aplica aos fundos elencados 
no art. 2º desta Lei que detiverem em suas 
carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida 
em percentual superior a 5% (cinco por cento) 
de seu patrimônio líquido, ressalvados desse 
limite os títulos de dívida mencionados no § 4º 
do art. 2º desta Lei e os títulos públicos;

III – não se aplica aos residentes ou do-
miciliados em país que não tribute a renda ou 
que a tribute à alícota máxima inferior a 20% 
(vinte por cento).

§ 2º Para efeito do disposto no inciso I 
do § 1º deste artigo, considera-se pessoa li-
gada ao cotista:

I – pessoa física:
a) seus parentes até o 2º (segundo) 

grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer 

de seus parentes até o 2º (segundo) grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob 

seu controle referida na alínea b deste inciso 
ou no inciso II deste artigo;

II – pessoa jurídica, a pessoa que seja 
sua controladora, controlada ou coligada1 con-
forme definido nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 4º O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso X:

“Art.8º  ...................................................  
 ..............................................................
X – nos lançamentos a débito em conta 

corrente de depósito de titularidade de resi-
dente ou domiciliado no Brasil ou no exterior 
para liquidação de operações de aquisição de 
ações em oferta pública, registrada na Comis-
são de Valores Mobiliários, realizada fora dos 
recintos ou sistemas de negociação de bolsa 
de valores, desde que a companhia emissora 
tenha registro para negociação das ações em 
bolsas de valores.” (NR)

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem V. Exª a palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero, gentilmente, 
agradecer se consegui comover ou demover alguém 
que tinha posição contrária a esse projeto, tendo em 
vista que vários Parlamentares aqui se pronunciaram 
em razão de essa situação de promover o alongamen-
to da dívida brasileira ser algo importantíssimo para 
o País. Inclusive os que querem ficar com a produção 
sabem muito bem que, com a dívida astronômica que 
se construiu durante décadas no Brasil, não é possível 
apostarmos em desenvolvimento e produção. Portanto, 
uma medida como essa, por mais estranheza que possa 
causar, visa exclusivamente ao benefício do País.
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Assim sendo, não tenho qualquer problema com 
determinadas provocações que sou obrigada muitas 
vezes a ouvir aqui no plenário. Elas fazem parte exata-
mente da guerra político-partidária. Como vários outros 
Parlamentares tiveram a mesma posição e não foram 
questionados, imagino que haja aí alguns elementos 
que – já tive oportunidade de dizer – passam por outras 
questões, por outras questões. Acho lamentável que 
no Senado da República ainda sejamos pautados por 
discriminação política de gênero.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) 

– Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282, DE 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 282, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério dos Trans-
portes, no valor de cinqüenta e sete milhões, 
quinhentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos 
e dezoito reais, para o fim que especifica.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de ontem, quando deixou de ser 
apreciada em virtude da falta de acordo de Lideranças 
para a deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 13 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Re-
lator: Deputado Wellington Fagundes (PL – MT), preli-
minarmente pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 9 de março, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 26 de abril;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 10 
de abril, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 16, de 2006, e se esgotará no dia 23 
de junho;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 3 de maio.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 646, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Me-
dida Provisória nº 282, de 2006, abre crédito extraordi-
nário em favor do Ministério dos Transportes, no valor 
de R$57.554.718,00, para o fim que especifica.

A exposição de motivos que acompanha a MP 282 
chama a atenção para o Programa Emergencial de Trafe-
gabilidade e Segurança nas Estradas. Foi realizada uma 
avaliação das condições da malha rodoviária e seleciona-
dos para integrar o programa os segmentos de rodovias 
ou obras de arte que apresentassem elevado estado de 
deterioração, incluindo-se aqueles objeto de determinações 
do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União. A 
Medida Provisória se fez necessária para incluir no progra-
ma situações não previstas inicialmente. Foi feita a análise 
que deve estar na mão dos Srs. Senadores

O voto, em vista dos argumentos, é favorável, 
apresentando os requisitos de constitucionalidade, 
legalidade, adequação orçamentária e mérito neces-
sários a seu acolhimento. 

Opinamos pela sua aprovação, inclusive pelo tra-
balho desenvolvido na fiscalização direta e permanente 
do Tribunal de Contas sobre as obras nas estradas.

Esse é o nosso voto, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2006-CN

De Plenário sobre a Medida Provisória 
nº 282, de 2006, que “abre crédito extraor-
dinário, em favor do Ministério dos Trans-
portes, no valor de R$57.554.718,00, para 
o fim que especifica”.

I – Relatório

A Medida Provisória nº 282, de 23 de fevereiro de 
2006, “abre crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério dos Transportes, no valor de R$57.554.718,00, 
para o fim que especifica”.

No âmbito desse Ministério, o crédito é integralmente 
revertido ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT), abrigando-se na nova funcional-pro-
gramática 26.782.0220.1F40.0001 – “obras rodoviárias 
emergenciais (crédito extraordinário) – nacional”.

Os recursos necessários à abertura do crédito 
são provenientes da fonte 100, recursos ordinários do 
Tesouro Nacional. Pelo código de classificação, deduz-
se serem recursos orçamentados em função da expec-
tativa de arrecadação durante o exercício de 2006.

A exposição de motivos que acompanha a MP 
nº 282 (EM nº 00028/2006/MP) justifica a abertura do 
crédito extraordinário, assim como a adoção de me-
dida provisória para fazê-lo, com base nos seguintes 
argumentos. Por ocasião da instituição do Programa 
Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Es-
tradas (Portaria DNIT nº 1.806, de 30-12-2005), foi 
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realizada uma avaliação das condições da malha ro-
doviária e selecionados para integrar o Programa os 
segmentos de rodovias ou obras de arte que apresen-
tassem elevado estado de deterioração, incluindo-se 
aqueles objeto de determinações do Poder Judiciário 
e do Tribunal de Contas da União. A Medida Provisória 
nº 282 fez-se necessária para incluir, nesse Programa, 
situações não previstas inicialmente, as quais propi-
ciam a ocorrência de acidentes e colocam em risco a 
vida de usuários.

À MP nº 282 foram apresentadas treze emen-
das, as quais visam incluir na programação do crédi-
to trechos de rodovias não contemplados na Medida 
Provisória.

II – Análise

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário deve ser único, com 
manifestação sobre a matéria no que tange aos aspec-
tos constitucionais – inclusive sobre os pressupostos 
de relevância e urgência –, de adequação financeira 
e orçamentária, de mérito e sobre o cumprimento da 
exigência de envio do texto da Medida, ao Congres-
so Nacional, na data de sua publicação. Sob todos 
esses aspectos a Medida Provisória se reveste dos 
requisitos necessários à sua aprovação, conforme se 
evidencia a seguir.

Reza a Constituição Federal, em seu art. 167, 
parágrafo 3º, combinado com o art. 62, que créditos 
extraordinários poderão ser abertos por medida pro-
visória para atender casos de relevância, urgência e 
imprevisibilidade. A MP 282-2006 visa à realização de 
obras de recuperação da malha rodoviária federal, que 
se encontra em estado de emergência devido à preca-
riedade nas condições de pavimentação, de sinalização 
e de diversas obras de artes especiais.

De fato, em outubro de 2004 a Confederação Bra-
sileira de Transportes divulgou um diagnóstico do estado 
de conservação das rodovias brasileiras, mostrando que 
56,1% da malha rodoviária brasileira é deficiente, ruim 
ou péssima e que 48,7 mil quilômetros (65,4% do total) 
estão com sinalização inadequada e 29,7 mil não têm 
acostamento. Em resposta a essa situação, também 
evidenciada por diligências da Justiça, do Tribunal de 
Contas da União e do próprio Governo, o Ministério 
dos Transportes instituiu o Programa Emergencial de 
Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE, 
que compreende ações de tapa-buracos, recuperação 
de pavimentos em segmentos críticos, recuperação 
de obras de artes em situação crítica e recuperação 
de sinalização. Tendo o crédito extraordinário ora sob 
análise o objetivo de apodar recursos a esse Progra-
ma, resta inconteste seu mérito e a observância dos 
requisitos de urgência e relevância.

No que se refere à adequação financeira e orça-
mentária, o Projeto em análise não contraria os dispo-

sitivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à conformidade com 
o Plano Plurianual 2004/2007 (Lei nº 10.933/2004), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (Lei nº 
11.178/2005) e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006, 
em seus arts. 62 a 74, determina que, na abertura de 
créditos adicionais, sejam feitas e demonstradas as 
devidas compensações orçamentárias e financeiras, 
a bem da higidez dos resultados fiscais. Contudo, as 
exigências acima não se aplicam à abertura de crédi-
tos extraordinários, mas apenas a créditos especiais 
e suplementares. A própria Constituição, ao disciplinar 
créditos adicionais, não estende as exigências de auto-
rização legislativa prévia e de indicação dos recursos 
necessários à sua abertura aos créditos de natureza 
extraordinária, pois que crédito extraordinário se jus-
tifica em casos de urgência.

Ainda assim, é de se presumir que, após a publi-
cação da lei orçamentária para 2006, o Poder Executivo 
deverá ajustar esses gastos às programações orça-
mentárias aprovadas, no intuito de produzir o resultado 
primário fixado no art. 2º da LDO/2006. Dentro dessa 
perspectiva, estabelece o § 13 do art. 63 dessa Lei:

“Art. 63.  ................................................
§ 11. Os projetos de lei de créditos adi-

cionais destinados a despesas primárias deve-
rão conter demonstrativo de que não afetam o 
resultado primário anual previsto no Anexo de 
Metas Fiscais desta Lei, ou indicar as compen-
sações necessárias, em nível de subtítulo.”

Embora esse dispositivo seja aplicável a “proje-
tos de lei”, não envolvendo, pois, créditos abertos por 
medida provisória, em virtude de sua natureza ex-
cepcional, deve-se lembrar que o pagamento dessas 
despesas também afetam o alcance da meta fixada. 
Dessa forma, o ajuste da execução do orçamento em 
decorrência dessas despesas será inevitável.

Por fim, ressaltamos que, apesar de considerar-
mos meritórias as emendas apresentadas à MP nº 282, 
achamos por bem rejeitá-las todas e manter a progra-
mação original constante do anexo da MP, como for-
ma de garantir a consistência do programa federal de 
recuperação dos trechos rodoviários com maior grau 
de precariedade, conforme análise técnica do DNIT. 
Ademais, tratando-se de crédito extraordinário, o com-
prometimento dos recursos efetiva-se no momento da 
edição da medida provisória.

III – Voto do Relator

Em vista dos argumentos acima expendidos, con-
sideramos que a Medida Provisória nº 282/2006 apre-
senta os requisitos de constitucionalidade, legalidade, 
adequação orçamentária e mérito necessários a seu 
acolhimento, pelo que opinamos por sua aprovação, 
rejeitadas as emendas a ela apresentadas.
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Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do nobre Senador Romeu 
Tuma é pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos da Resolução nº 1, de 2002 – CN. 

No mérito, pela aprovação da Medida Provisó-
ria.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

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

Aprovados, contra o voto da Senadora Heloísa 
Helena e o do Senador Arthur Virgílio.

Passamos à apreciação do mérito.

Em discussão a Medida Provisória e as emendas, 
em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passamos à votação da Medida Provisória, sem 
prejuízo das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam que-
riam permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Registro, mais uma vez, o voto da Senadora He-

loísa Helena e do Senador Arthur Virgílio.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) 

– Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 12, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 283, de 2006) 
(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 12, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 283, de 2006), que 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autar-
quias e das fundações públicas federais; a Lei 
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe 
sobre a reestruturação dos transportes aqua-
viário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários e o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes; a Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios; a 
Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT; a Lei 
nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, que 
institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e 
a Gratificação Específica de Atividade Cultural 
– GEAC; cria e extingue cargos em comissão 
no âmbito do Poder Executivo; dispõe sobre 
servidores da extinta Legião Brasileira de As-
sistência; sobre a cessão de servidores para 
o DNIT; e sobre controvérsia concernente à 
remuneração de servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS; 
a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que 
dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de 
domínio da União; e o Decreto-Lei nº 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre 
os bens imóveis da União; a Lei nº 11.182, de 
27 de setembro de 2005; a Lei nº 11.046, de 
27 de dezembro de 2004; e a Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973; e revoga dispositi-
vos da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001; da Lei nº 10.871, de 20 de 
maio de 2004; e da Medida Provisória nº 280, 
de 15 de fevereiro de 2006; e autoriza prorro-
gação de contratos temporários em atividades 

que serão assumidas pela Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC.

Relator revisor: Senador Gilberto Mestrinho
Prazo final: 23-6-2006

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de ontem, quando deixou de ser 
apreciada em virtude da falta de acordo de lideranças 
para a deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 34 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado José Pimentel (PT-CE), pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência, pela adequação financeira e orçamentá-
ria, e, no mérito, favorável à Medida Provisória e às 
Emendas nos 14 a 18, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão que oferece, com alterações que promove, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 10 de março, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 2 de maio;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 10 
de abril, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 17, de 2006, e se esgotará no dia 23 
de junho;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 10 de maio.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto 
Mestrinho, o Relator Revisor da matéria.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Enquanto o Sena-
dor Gilberto Mestrinho não chega à tribuna, mais uma 
vez, solicito que seja disponibilizado o relatório sobre 
a questão do setor agrícola, para que possamos votar 
daqui a pouco. Pelo menos, vinte minutinhos para que 
tenhamos acesso ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Gilberto Mes-
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trinho, para proferir parecer sobre o item 3 da pauta, 
Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2006.

PARECER Nº 647, DE 2006 – PLEN

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Para proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a Medida Provisória nº 283, DE 2006, trata 
de uma série de assuntos, os mais complexos possível 
e divergentes, mas todos procuram dar o novo regime 
jurídico a determinadas categorias, a determinados 
sistemas, enfim, regularizar o Serviço Público. 

Então, o Presidente da República adotou essa 
medida provisória, que altera a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais; a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios; a Lei 
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a 
reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas 
de Transportes, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes; a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 
2005, que dispõe sobre a criação de carreiras e do Pla-
no Especial de Cargos do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT; a Lei nº 11.233, 
de 22 de dezembro de 2005, que institui o Plano Espe-
cial de Cargos da Cultura e a Gratificação Específica 
de Atividade Cultural – GEAC, cria e extingue cargos 
em comissão no âmbito do Poder Executivo, dispõe 
sobre servidores da extinta Legião Brasileira de As-
sistência, sobre a cessão de servidores para o DNIT 
e sobre controvérsia concernente à remuneração de 
servidores do Departamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas – DNOCS; altera a Lei nº 9.636, de 15 
de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, 
administração, aforamento e alienação de bens imó-
veis de domínio da União, e o Decreto-Lei nº 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens 
imóveis da União, autoriza prorrogação de contratos 
temporários em atividades que serão assumidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e revoga o 
art. 4º da Medida Provisória nº 280, de 15 de fevereiro 
de 2006, que altera a Legislação Tributária Federal.

Essa Medida Provisória, apesar de complexa, foi 
aprovada na Câmara dos Deputados em 2 de maio de 
2006, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 12, 
de 2006, constituído por 22 artigos.

Acredito que o relatório foi distribuído e peço a 
dispensa de sua leitura, que seria muito longa e trata 
de matérias distintas.

Então passaremos à análise. 
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, 

do Congresso Nacional, cumpre a esta Casa opinar 
sobre os pressupostos de urgência e de relevância da 
presente Medida Provisória. 

Diversos dispositivos estão a indicar a relevância 
e a urgência da medida provisória em comento. As-
sim, o art. 1º, que altera a redação da Lei nº 8.112, de 
1990, para criar a Gratificação por Encargo de Curso 
ou Concurso encontra razão de ser nas contestações 
judiciais havidas em relação ao pagamento a servido-
res, sem base legal, pelo exercício dessas atividades. 
Ora, a lógica recomenda que os próprios servidores 
atuem como instrutores em curso de formação em 
seus órgãos. Além dos conhecimentos necessários 
ao exercício dos cargos, são eles – e não uma pes-
soa externa à Administração – que detêm experiência 
a ser transmitida aos novos servidores. Disso decorre 
a urgência na disciplina, por lei, dessa matéria. Ade-
mais, ao estabelecer número limite de horas e um valor 
máximo a ser pago aos servidores pelo exercício do 
encargo de curso ou concurso, a proposição se reveste 
de propósitos moralizadores, inovando positivamente, 
portanto, o ordenamento jurídico.

Continuando a análise que poderá ser verificada 
no relatório distribuído ao Plenário, apresentamos algu-
mas emendas de Relator, como permite o Regimento 
da Casa. É o caso das emendas de redação:

Emenda nº 35
Substitua-se, na alínea b do inciso III do §1º do 

art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 12, de 2006, a expressão “no inciso II” 
por “nos incisos II a IV”.

Emenda nº 36
Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 

2006, o seguinte art. 20, renumerando-se os demais:
Art. 20. Ficam convalidados para todos os efei-

tos, as concessões do benefício de que trata o art. 4º 
da Lei nº 7.418, de 1985, feitas em espécie até a data 
do início da vigência desta Lei, mediante previsão em 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

Emenda nº 37
Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, 

de 2006 , o seguinte art. 21, renumerando-se os de-
mais:

Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, de 8 de 
janeiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º ...................................................
§1º .........................................................
I – Porto organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
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vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou de movimentação 
ou armazenagem de mercadorias, destinados 
ou provenientes de transporte aquaviário, re-
alizada no porto organizado por operadores 
portuários;

[...]
V – Instalação portuária de uso privati-

vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário. 

[...]
Art. 4º.
[...]
§ 2º.
[...]
II – uso privativo:
[...] 
c) de turismo, para movimentação de 

passageiros.”
Eis o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2006 – PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 12, de 2006, relativo à Medi-
da Provisória no 283, de 23 de fevereiro de 
2006, que altera a Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, que dispõe sobre a organi-
zação da Presidência da República e dos 
Ministérios, a Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001, que dispõe sobre a reestrutura-
ção dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de 
Políticas de Transporte, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários e o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes, a Lei nº 11.171, de 2 de se-
tembro de 2005, que dispõe sobre a criação 

de carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do Departamento Nacional de Infra-Estru-
tura de Transportes – DNIT, a Lei nº 11.233, 
de 22 de dezembro de 2005, que institui o 
Plano Especial de Cargos da Cultura e a 
Gratificação Específica de Atividade Cul-
tural – GEAC, cria e extingue cargos em 
comissão no âmbito do Poder Executivo, 
dispõe sobre servidores da extinta Legião 
Brasileira de Assistência, sobre a cessão de 
servidores para o DNIT e sobre controvérsia 
concernente à remuneração de servidores 
do Departamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas – DNOCS, altera a Lei nº 9.636, 
de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a 
regularização, administração, aforamento e 
alienação de bens imóveis de domínio da 
União, e o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de se-
tembro de 1946, que dispõe sobre os bens 
imóveis da União, autoriza prorrogação de 
contratos temporários em atividades que 
serão assumidas pela Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, e revoga o art. 
40 da Medida Provisória nº 280, de 15 de 
fevereiro de 2006, que altera a Legislação 
Tributária Federal.

Relator-Revisor: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 
da Constituição Federal, adotou a Medida Provisória 
nº 283, de 23 de fevereiro de 2006, que altera a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, a 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe so-
bre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 
que dispõe sobre a reestruturação dos transportes 
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de in-
tegração de Políticas de Transporte, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes, a Lei nº 11.171, de 
2 de setembro de 2005, que dispõe sobre a criação 
de carreiras e do Plano Especial de Cargos do Depar-
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, 
que institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e a 
Gratificação Específica de Atividade Cultural – GEAG, 
cria e extingue cargos em comissão no âmbito do 
Poder Executivo, dispõe sobre servidores da extinta 
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Legião Brasileira de Assistência, sobre a cessão de 
servidores para o DNIT e sobre controvérsia concer-
nente à remuneração de servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, alte-
ra a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe 
sobre a regularização, administração, aforamento e 
alienação de bens imóveis de domínio da União, e o 
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que 
dispõe sobre os bens imóveis da União, autoriza pror-
rogação de contratos temporários em atividades que 
serão assumidas pela Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, e revoga o art. 4º da Medida Provisória 
nº 280, de 15 de fevereiro de 2006, que altera a Legis-
lação Tributária Federal.

A Medida Provisória foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados em 2 de maio de 2006, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2006, constitu-
ído por 22 artigos, o qual:

1. institui a gratificação por encargo de 
curso ou concurso, mediante a alteração dos 
arts. 61 e 98 da Lei nº 8.112, de 1990, e in-
clusão do art. 76-A na mesma lei (arts. 1º e 
2º do PLV);

2. altera dispositivos da Lei nº 10.233, 
de 2001, de modo a acrescentar novas com-
petências e promover adaptações na estru-
tura interna do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), órgão 
vinculado ao Ministério dos Transportes (art. 
3º do PLV);

3. aumenta de cinco para sete o número 
de subsecretarias da Secretaria-Geral das Re-
lações Exteriores do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) (art. 4º do PLV);

4. estabelece novas condições para a 
restituição, ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, das Funções Comissiona-
das Técnicas remanejadas para o DNIT, o que 
deverá ocorrer, “gradualmente, até 30 de junho 
de 2006, observado cronograma estabelecido 
em regulamento” (art. 5º do PLV);

5. estende até 31 de março de 2007 o 
prazo de restituição, ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (MP), das funções 
comissionadas técnicas remanejadas para o 
Ministério da Cultura, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, a Fundação Na-
cional de Arte, a Fundação Biblioteca Nacional 
e a Fundação Cultural Palmares, permitindo, 
também, que as funções restituídas ao MP 
antes de 23 de fevereiro de 2006 retorne ao 
Ministério da Cultura e entidades a ele vincu-
ladas (art. 6º do PLV);

6. cria os seguintes cargos em comissão: 
três DAS-6, sete DAS-5, quarenta e um DAS-
4, nove DAS-3 e cento e treze DAS-2, além de 
extinguir cinqüenta e cinco DAS-1, deixando 
a cargo do Poder Executivo fazer a distribui-
ção dos cargos criados, os quais, segundo 
informa a Exposição de Motivos da MPV, são 
destinados ao MRE, ao DNIT e à Secretaria 
Executiva do Comitê de Gestão das Ações Go-
vernamentais nos XV Jogos Pan-Americanos 
de 2007 (art. 7º do PLV);

7. possibilita ao Ministério dos Transpor-
tes e ao DNIT solicitarem a cessão de empre-
gados dos Quadros de Pessoal da Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes 
(GEIPOT), das Companhias Docas controla-
das pela União, da Rede Ferroviária Federal 
S.A. (RFFSA), da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) e da VALEC –Enge-
nharia, Construções e Ferrovias S.A. (art. 8º 
do PLV);

8. assegura aos servidores do Depar-
tamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS) que percebiam até o mês de julho 
de 2005 a “Complementação Salarial” prevista 
no Decreto-lei nº 2.438, de 1988, a manuten-
ção do seu pagamento, na forma de vantagem 
pessoal nominalmente identificada, calculada 
sobre o vencimento básico do servidor, no per-
centual de 100% para os titulares de cargos 
de nível superior e de 70% para os de nível 
médio (art. 9º do PLV);

9. determina sejam lotados no Instituto 
Nacional do Seguro Social os servidores da 
extinta Legião Brasileira de Assistência, em 
exercício no Centro de Promoção Social Abrigo 
Cristo Redentor, assegurando-se-lhes o direito 
a serem enquadrados na Carreira Previdenci-
ária, criada pela Lei nº 10.355, de 2001, ou na 
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, 
criada pela Lei nº 10.483, de 2002, atendidos 
os requisitos estabelecidos por aquelas leis 
(art. 10 do PLV);

10. modifica o art. 21 da Lei nº 9.636, de 
1998, e o parágrafo único do art. 96 do Decre-
to-Lei nº 9.760, de 1946, de modo a aumentar 
para 20 anos o prazo ordinário máximo de ar-
rendamento de imóveis da União, sem vedar 
a possibilidade de cessão por prazo superior, 
quando o projeto envolver investimentos cujo 
retorno exija, justificadamente, mais tempo 
(arts. 11 e 12 do PLV);
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11. autoriza a prorrogação, até 31 de 
março de 2007, dos contratos de trabalho por 
tempo determinado em vigor no âmbito do Co-
mando da Aeronáutica, que guardem relação 
com as atividades a serem assumidas pela 
recém-criada Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), ainda em processo de instalação 
(art. 13 do PLV);

12. determina que o quantitativo de servi-
dores ou empregados requisitados da Agência 
Nacional do Cinema (ANCINE), acrescido do 
Quadro Efetivo e dos contratados por prazo 
determinado, não ultrapasse 260 servidores, 
excluindo desse limite os cargos em comissão, 
que, nos termos do art. 73 da Medida Provisó-
ria nº 2.228-1, de 2001, e do art. 29 da Lei nº 
10.871, de 2004, revogadas pelo PLV, também 
eram contados para fins do limite fixado (arts. 
14 e 21 do PLV);

13. aplica à Agência Nacional de Aviação 
o mesmo tratamento previsto para as demais 
agências reguladoras, no que se refere ao 
custeio das despesas com remoção e estada 
dos profissionais que, em virtude de nomea-
ção para os cargos especificados, venham a 
ter exercício em cidade pagamento (art. 15 
do PLV);

14. inclui o art. 36-A na Lei nº 10.871, 
de 2004, vedando a todos os servidores das 
Agências Reguladoras o exercício regular de 
outra atividade profissional, inclusive gestão 
operacional de empresa ou direção político-
partidária (art. 16 do PLV);

15. dá nova redação ao art. 27 da Lei nº 

11.046, de 2004, para possibilitar a cessão 
de servidores do Departamento Nacional de 
Produção Mineral a outros órgãos da União e 
dos outros entes federados não apenas para 
o atendimento de situações previstas em leis 
específicas, ou para o atendimento do disposto 
no art. 2º da Lei nº 9.007, de 17 de março de 
1995, ou para o exercício de cargos de Natu-
reza Especial ou do Grupo-Direção e Asses-
soramento Superiores 5, 6 ou superiores, no 
âmbito do Poder Executivo (art. 17 do PLV);

16. inclui o transporte ferroviário não-re-
gular de passageiros (de natureza turística, 
por exemplo) entre os serviços cuja prestação 
por empresa pública ou privada depende de 
autorização, desde que a atividade não este-
ja associada a exploração da infra-estrutura 
(art. 18 do PLV);

17. autoriza o DNIT a utilizar, até o dia 31 
de dezembro de 2006, recursos federais para 
a execução de obras e atividades de super-
visão e elaboração de estudos e projetos de 
engenharia em rodovias cuja transferência, do 
domínio da União para o dos Estados, havia 
sido prevista na Medida Provisória nº 82, de 
2002 (art. 19 do PLV);

18. inclui duas novas ligações rodoviá-
rias na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Federal, anexa à Lei nº 

5.917, de 1973, que aprova o Plano Nacional 
de Viação; (art. 20 do PLV);

19. revoga o art. 4º da Medida Provisória 
nº 280, de 2006, que autorizou o pagamento em 
pecúnia do Vale-Transporte, benefício concedi-
do ao trabalhador para custeio das despesas 
com os deslocamentos efetuados no sistema 
de transporte público entre residência e traba-
lho (art. 21 do PLV).

Na Exposição de Motivos que acompanha a MPV, 
é salientado que ela se traduz em uma série de “me-
didas de reorganização administrativa relevante e ur-
gente, destinado a solucionar ou amenizar problemas 
verificados no campo da gestão administrativa, patri-
monial e de pessoal da administração pública federal, 
contribuindo, assim, para a maior eficiência e eficácia 
do Estado e a melhoria dos serviços prestados aos ci-
dadãos”. No tocante à adequação financeira e orçamen-
tária, a Exposição de Motivos esclarece haverem sido 
observados os arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), uma vez 
que os recursos para fazer face às despesas geradas 
pela MPV já se encontravam previstos no projeto de 
lei orçamentária para o exercício de 2006, aprovado 
recentemente pelo Congresso Nacional.

No decurso do prazo regimental, estabelecido no 
art. 4º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Na-
cional, que regula a apreciação de Medidas Provisórias, 
foram apresentadas, ao texto da Medida Provisória nº 
283, de 2006, 34 (trinta e quatro) emendas. Desse to-
tal, cinco foram incorporadas ao texto final aprovado 
naquela Casa e as demais, rejeitadas.

II – Análise

Nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, cumpre a esta Casa opinar 
sobre os pressupostos de urgência e relevância da 
presente Medida Provisória.

Diversos dispositivos estão a indicar a relevân-
cia e a urgência da MPV em comento. Assim, o art. 1º, 
que altera a redação da Lei nº 8.112, de 1990, para 
criar a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 
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encontra razão de ser nas contestações judiciais havi-
das em relação ao pagamento a servidores, sem base 
legal, pelo exercício dessas atividades. Ora, a lógica 
recomenda que os próprios servidores atuem como 
instrutores em cursos de formação em seus órgãos. 
Além dos conhecimentos necessários ao exercício dos 
cargos, são eles – e não uma pessoa externa à Admi-
nistração – que detêm experiência a ser transmitida 
aos novos servidores. Essas funções de treinamento de 
recursos humanos não podem ser paralisadas. Disso 
decorre a urgência na disciplina, por lei, dessa matéria. 
Ademais, ao estabelecer número limite de horas e um 
valor máximo a ser pago aos servidores pelo exercício 
do encargo de curso ou concurso, a proposição se re-
veste de propósitos moralizadores, inovando positiva-
mente, portanto, o ordenamento jurídico. 

A criação de cargos em comissão a serem alo-
cados na Secretaria Executiva do Comitê de Gestão 
das Ações Governamentais nos XV Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007 também evidencia a urgência da MPV. 
E essencial que os preparativos para um evento es-
portivo como esse, de caráter internacional, sejam fi-
nalizados a tempo, sob pena inclusive de desgaste da 
imagem do Pais no exterior, caso se verifiquem falhas 
de organização.

Devemos convir que, no mérito, a proposição se 
revela oportuna e contribui para o aperfeiçoamento da 
legislação federal. Além dos dispositivos já citados, e 
de outros mais constantes no PLV, podemos citar as 
alterações promovidas na Lei nº 9.636, de 1998 e no 
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, que seguem a linha 
das novas espécies de relacionamento entre os seto-
res público e privado, como as parcerias público-pri-
vadas. Com o aumento do prazo para arrendamento 
de imóveis federais, abrir-se-ão novas oportunidades 
de uso, sobretudo naqueles projetos que exigem vul-
tosas inversões, somente amortizáveis em períodos 
mais longos.

Afigura-se-nos, igualmente, uma medida salutar 
a inclusão do art. 36-A na Lei nº 10.871, de 2004, para 
vedar aos servidores das Agências Reguladoras o exer-
cício regular de outra atividade profissional, inclusive 
gestão operacional de empresa ou direção político-par-
tidária. O objetivo é evitar que servidores envolvidos na 
atividade reguladora do Estado vivenciem conflitos de 
interesses no exercício de seus misteres.

No concernente às emendas oferecidas à MPV, 
pelas razões apontadas pelo Deputado José Pimentel, 
que nos antecedeu no exame da matéria, acatamos 
integralmente a criteriosa avaliação conduzida por 
Sua Excelência. A parte as modificações decorrentes 
das cinco emendas acolhidas, outras alterações foram 
oportunamente introduzidas por iniciativa do ilustre Re-

lator, o que, como procuramos demonstrar ao longo 
da análise, muito contribuíram para o aperfeiçoamento 
do texto final do PLV.

Especificamente quanto à matéria relativa a trans-
portes, cabe destacar que tanto as disposições ori-
ginalmente constantes do texto da MPV como o seu 
aperfeiçoamento, decorrente do PLV aprovado pela 
Câmara dos Deputados, são de grande interesse para 
o setor.

E o que indicam as alterações introduzidas nos 
arts. 82 e 85 da Lei nº 10.233, de 2001, que promoveu 
uma ampla reestruturação do setor de transportes, 
com destaque para a criação do Dnit e das agências 
reguladoras (Anti, para os transportes terrestres, aí 
incluídas as modalidades rodoviária e ferroviária; e 
a Antaq, para os transportes aquaviários). Enquanto 
as agências exercem sua função reguladora sobre a 
parcela da infra-estrutura e dos serviços de transporte 
explorada pela iniciativa privada, a área de atuação do 
Dnit compreende os componentes da infra-estrutura de 
transporte mantidos sob a responsabilidade da União. 
Comparado ao extinto Dner, o Dnit recebeu competên-
cias substancialmente mais amplas, que alcançam as 
três principais modalidades de transporte: rodoviária, 
ferroviária e aquaviária.

No caso do art. 82, as mudanças propostas vêm 
no sentido de tornar mais explícitas as competências 
do Dnit relativamente ao modal ferroviário – as quais, 
em linhas gerais, já se encontravam previstas na sua 
lei de criação. Assim, por meio de quatro novos incisos 
acrescidos ao rol de atribuições originalmente cons-
tante do dispositivo, busca-se fortalecer a atuação do 
Dnit nesse campo. Embora a Exposição de Motivos 
anexa à MPV assim se refira ao objeto dos incisos in-
cluídos no art. 82 da Lei 10.233/2001, não se trata, a 
rigor, de “novas competências” do Dnit, considerando 
que a parcela da infra-estrutura ferroviária não explo-
rada pela iniciativa privada integra, desde a criação da 
autarquia, o seu campo de atuação.

Já o caso do art. 85, simultaneamente alterado 
pelo art. 3º do PLV, configura mais um esforço no sen-
tido da capacitação e do aperfeiçoamento institucio-
nal do Dnit. Com esse objetivo, é proposta a criação 
de duas novas diretorias para o órgão – a Diretoria 
Executiva (em substituição à atual Diretoria Geral) e a 
Diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária, esta destina-
da exclusivamente às atividades atinentes ao modal 
ferroviário –, além da transformação da atual Diretoria 
de Transportes Terrestres em Diretoria de Infra-Estru-
tura Rodoviária.

As novas matérias introduzidas pelo PLV são as 
constantes dos arts. 15, 18, 19 e 20, incluídos com os 
seguintes propósitos: i) o art. 15, para aplicar à Agên-

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



19478 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

cia Nacional de Aviação o mesmo tratamento previsto 
para as demais agências reguladoras, no que se re-
fere ao custeio das despesas com remoção e estada 
dos profissionais que, em virtude de nomeação para 
os cargos especificados, venham a ter exercício em 
cidade diferente daquela onde resida; ii) o art. 18, para 
incluir o transporte ferroviário não-regular de passa-
geiros – de natureza turística, por exemplo – entre os 
serviços cuja prestação por empresa pública ou privada 
pode ser feita mediante autorização, desde que não 
esteja associada a exploração de infra-estrutura; iii) o 
art. 19, para autorizar o Dnit a utilizar, até o dia 31 de 
dezembro de 2006, recursos federais para a execução 
de obras e atividades de supervisão e elaboração de 
estudos e projetos de engenharia em rodovias cuja 
transferência, do domínio da União para o dos Esta-
dos, havia sido prevista na Medida Provisória nº 82, 
de 2002; e iv) o art. 20, para incluir, na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal 
(art. 20 do PLV), anexa à Lei nº 5.917, de 1973 (Plano 
Nacional de Viação), duas novas ligações rodoviárias, 
que, em face de sua grande importância estratégica, 
necessitam ser recuperadas com vistas a sua futura 
transferência para os estados em que se situam.

No conjunto das disposições relativas a transpor-
tes, há diversas evidências da urgência e da relevância 
das questões tratadas. Esses pressupostos estão pre-
sentes tanto na prorrogação dos contratos temporá-
rios de interesse para o bom andamento das funções 
transferidas para a recém-criada Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), como no adiamento da data-li-
mite para restituição ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, dos cargos comissionados, atu-
almente remanejados para o Dnit.

No mesmo caso, enquadra-se a busca de uma 
solução para as rodovias federais transferidas para o 
domínio dos Estados por força de medida provisória 
cujo projeto de lei de conversão, aprovado pelo Con-
gresso Nacional, teve o texto integralmente vetado, o 
que interrompeu o repasse de recursos federais, no 
montante de 2 bilhões de reais, que seria feito para 14 
estados, como contrapartida pelos trechos rodoviários 
transferidos. A falta de decreto legislativo regulamen-
tador da situação assim configurada acabou inviabili-
zando a conclusão dos trabalhos de recuperação que 
deveriam anteceder a efetivação da transferência dos 
trechos rodoviários selecionados, situação esta que o 
PLV busca equacionar mediante autorização para uso 
de recursos federais pelo Dnit com essa finalidade.

Com finalidade análoga, qual seja a de preparar a 
futura transferência para os Estados de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, está sendo proposta a inclusão no Plano 
Nacional de Viação de dois trechos da malha rodoviária 

federal, ambos de grande importância estratégica – o 
primeiro, por atender à área de influência da Basílica 
de Aparecida do Norte, no Estado de São Paulo; e o 
segundo, pela magnitude dos fluxos de importação e 
exportação de mercadorias na rota de acesso ao Podo 
de Itaguaí no Estado do Rio de Janeiro.

As disposições do PLV permitem, outrossim, 
equacionar impasses e pendências de que são exem-
plo a situação das rodovias federais cuja transferência 
para o domínio dos estados havia sido estabelecida 
em medida provisória que teve o projeto de lei de 
conversão integralmente vetado, e a controvérsia em 
torno do pagamento do vale-transporte em dinheiro, 
recentemente admitida em medida provisória datada 
de fevereiro de 2006.

Neste particular, note-se que a determinação de 
revogar o dispositivo que facultava a concessão do 
beneficio em dinheiro reflete a justa preocupação do 
Governo Federal com a preservação das verdadeiras 
finalidades do Vale-Transporte e a necessária sensibi-
lidade para com as manifestações contrárias, partidas 
de diversos segmentos da sociedade. Isso não afasta, 
todavia, a necessidade de equacionar alguns problemas 
surgidos ao longo da existência do Vale-Transporte.

Mais especificamente, estamos falando do caso 
de empresas que, em virtude de acordo firmado com 
os seus empregados ou com órgãos de representação 
da categoria trabalhista a que eles pertençam, tenham 
adotado, como rotina, o pagamento direto do benefício 
em dinheiro aos beneficiários.

Longe de divergir do encaminhamento dado pelo 
PLV à questão – o qual ratifica a vedação da possibili-
dade de pagamento em pecúnia –, julgamos, todavia, 
oportuno prever a inclusão, no projeto, de mecanismo 
capaz de isentar de eventuais punições aqueles em-
pregadores que, sem incorrer em conduta lesiva aos 
direitos dos trabalhadores, tenham, no passado, efe-
tuado pagamentos em dinheiro mediante convenção 
ou acordo coletivo de trabalho.

Para isso, estamos incorporando ao nosso rela-
tório proposta de inclusão, no PLV nº 12, de 2006, de 
artigo destinado a convalidar, para todos os efeitos, 
as concessões de vale-transporte já efetivadas sob 
a forma de dinheiro, até a data de início da vigência 
das disposições ora estabelecidas, exigida, em qual-
quer caso, a devida previsão em acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho, e mantida a revogação 
do art. 4º da Medida Provisória nº 280, de 2006, nos 
termos do art. 21 do PLV ora analisado.

Outra medida digna de nota é aquela relacionada 
com a possibilidade de prestação de serviço não-regu-
lar de transporte ferroviário de passageiros mediante 
autorização, desde que não associada a exploração 
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de infra-estrutura. A medida vem responder a fortes e 
constantes reivindicações de empresas interessadas 
na utilização de trechos da malha ferroviária para a 
oferta de serviço de natureza turística, o que não era 
facultado pela Lei nº 10.233, de 2001, que trata das 
outorgas para a execução de serviços de transporte 
sob responsabilidade da União.

Movidos pelo mesmo espírito, de superar entra-
ves ao desenvolvimento do turismo brasileiro – desta 
feita, com possibilidade de impacto muito maior sobre 
a atividade, à vista dos desdobramentos da medida 
no segmento do turismo com origem no exterior –, 
tomamos a iniciativa de incluir, no PLV em análise, 
dispositivo novo destinado a, mediante alterações a 
serem feitas na legislação portuária em vigor, pos-
sibilitar a utilização de portos localizados em áreas 
de grande interesse turístico por navios de cruzeiro 
que, sendo em sua grande maioria estrangeiros, de-
pendem de alfandegamento para o desembarque de 
seus passageiros.

As limitações atuais – traduzidas no fato de que 
nem sempre a localização dos portos que atendem aos 
requisitos legais exigidos para operações internacio-
nais coincide com os destinos preferenciais dos fluxos 
turísticos no País – indicam a premência de ajustes 
específicos na chamada Lei dos Portos (Lei nº 8.630, 
de 1993), os quais se encontram consubstanciados em 
emenda que oferecemos ao final deste relatório.

Nos termos da emenda apresentada, duas altera-
ções são previstas na Lei nº 8.630, de 1993: a primeira 
busca corrigir lacuna existente no art. 4º § 2º, que im-
pede a outorga de autorização para a exploração da 
atividade de transporte de passageiros em terminais 
de uso privativo, inviabilizando, por conseguinte, o 
processo de alfandegamento desses portos com vis-
tas ao turismo marítimo; e a segunda, complementar 
à primeira, vem no sentido de inserir, nas definições 
oferecidas no § 1º do art. 1º da mesma lei, a neces-
sária referência à movimentação de passageiros, não 
prevista na redação atualmente em vigor.

Ao concluir, não vislumbrando vícios de constitu-
cionalidade na MPV, tampouco no PLV, entendemos, no 
mérito, deva ser este último aprovado por esta Casa, 
em face dos aspectos positivos enumerados no rela-
tório precedente e pelo aperfeiçoamento que promove 
no texto original da MPV, observadas as propostas de 
alteração constantes deste relatório.

Além das alterações já referidas, consideramos 
necessário um último ajuste no PLV. Reportamo-nos 
ao fato de que a Câmara dos Deputados, para tornar 
mais claras as hipóteses em que será devida a Gra-
tificação por Encargo de Curso ou Concurso, desdo-
brou em mais incisos o art. 76-A, inserido na Lei nº 

8.112, de 1990. Entretanto, por um lapso, deixou-se, 
no dispositivo que cuida do percentual da gratificação, 
de fazer referência aos novos incisos acrescentados. 
Dessa forma, faz-se mister a apresentação de emenda 
com o intuito de, sem alterar o mérito do dispositivo, 
corrigir a redação da alínea b do inciso III do § 1º do 
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 1990, para determinar 
o percentual da gratificação nas novas hipóteses de 
concessão incluídas no PLV.

III – Voto

Em face do exposto, votamos pela admissibilida-
de da Medida Provisória nº 283, de 2006, e, quanto ao 
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 12, de 2006, com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 35 – Relator-Revisor

Substitua-se, na alínea b do inciso III do § 1º do 
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 12, de 2006, a expressão “no inciso II” 
por “nos incisos II a IV”.

EMENDA Nº 36 – Relator-Revisor

Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006, o seguinte art. 20, renumerando-se os demais:

“Art. 20. Ficam convalidados para todos 
os efeitos, as concessões do benefício de que 
trata o art. 4º da Lei nº 7.418, de 1985, feitas em 
espécie até a data do início da vigência desta 
Lei, mediante previsão em acordo, convenção 
ao dissídio coletivo de trabalho.”

EMENDA Nº 37 – Relator-Revisor

Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006, o seguinte art. 21, renumerando-se os demais:

“Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, 
de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art.1º ....................................................  
§1º .........................................................
I – Porto organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou de movimentação 
ou armazenagem de mercadorias, destinados 
ou provenientes de transporte aquaviário, re-
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alizada no podo organizado por operadores 
portuários;

 ..............................................................
V – Instalação portuária de uso privati-

vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário.

 ..................................................... “(NR)
‘Art.4º ....................................................  
§2º .........................................................   
II – uso privativo:
 ..............................................................
c) de turismo, para movimentação de 

passageiros’. (NR)

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Gilberto Mestrinho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do nobre Senador Gilberto Mestri-
nho é, portanto, favorável à Medida Provisória e pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância, urgência e pela adequação financeira e or-
çamentária da Medida Provisória, nos termos do art. 
8º, da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação, com as Emendas 35 
a 37 do Relator revisor.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e Srª Senadores que os aprovam quei-
ram permanecer 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.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
João Alberto Souza.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 658, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado, para suprimir a Emenda do 
Relator Revisor nº 36 oferecida  ao PLV nº 12, de 2006 
(proveniente da Medida Provisória nº 283, de 2006).

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
trata-se, de maneira indireta, de uma anistia. 

Na verdade, estamos constitucionalmente impedi-
dos de conceder anistia. É uma questão de interpreta-
ção certamente, mas, a meu ver, trata-se de anistia. 

O que ocorreu? As empresas, em determinado 
momento, pagaram o vale-transporte em dinheiro vivo, 
mesmo antes da Medida Provisória nº280, de 2006, 
que autorizou tal tipo de pagamento por um breve pe-
ríodo – apenas por um breve período. 

Portanto, houve desvio de finalidade. Na verdade, 
as grandes corporações aproveitaram essa oportuni-
dade e esse expediente para uma complementação 
salarial. Tratava-se de uma complementação salarial, 
e não de vale-transporte. E essas empresas foram, 
por essa razão, autuadas pelo Ministério do Trabalho. 
Elas contraíram, além disso, dívidas com o INSS, pois 
o vale-transporte pago em espécie é salário, e sobre o 
adicional recaem alíquotas da Previdência Social, que 
não foram pagas por tais empresas.

Isso levou o INSS à Justiça. Essa emenda viria 
convalidar justamente esses atos e elimina, como num 
passe de mágica, as multas do Ministério do Trabalho 
e as dívidas com o INSS, algumas das quais já se en-
contram em fase final de execução. Já houve, inclusi-
ve, execução.

Por tais motivos, estamos votando contra a pro-
posta do Senador Gilberto Mestrinho. Trata-se de uma 
espécie de anistia, resolvendo uma irregularidade ocor-
rida anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Gilberto Mestrinho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Quero discor-
dar do nobre Senador Alvaro Dias, do Paraná, porque 
não existe “quase anistia”. Existe anistia ou não exis-
te. Não é “quase anistia”. Isso não existe em nenhum 
Código Tributário e em nenhuma Constituição. Ou se 
anistia, ou não se anistia.
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O que houve, efetivamente, é que, em determi-
nada época, os trabalhadores e as empresas fizeram 
acordos homologados pelo Ministério do Trabalho de 
pagar o vale-transporte em espécie, a tal ponto que, 
depois, o Governo chegou a baixar uma medida pro-
visória permitindo isso. 

Agora, o Governo resolveu, por intermédio des-
ta Medida Provisória, suspender esse benefício, ou 
essa forma de pagamento ao trabalhador, mesmo 
que fosse constante ou não de acordo de trabalho 
homologado.

Em face disso, o que se quer aqui é evitar que, 
nesse interregno em que as empresas pagaram e terão 
de comprovar que pagaram o benefício em dinheiro, 
elas não sofram aquilo que, em linguagem fiscal, tem 
um nome um pouco agressivo. Então, digo isso aqui 
porque não há nenhuma anistia. Quem não pagou o 
acordo vai ter de pagar. Mas o que não pode é quem 
pagou, porque estava em suspenso – foi feito um acor-
do de trabalho, e os acordos são homologados pelo 
órgão oficial do Governo –, pagar agora e ficar sujeito, 
amanhã, a uma fiscalização, a uma influência negativa 
em sua atividade. 

Essa é a razão pela qual apresentamos a emen-
da.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, vamos apoiar o requerimento de destaque 
do Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A matéria destacada será votada oportunamen-
te. Estamos votando apenas o requerimento.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o Projeto de Lei de Conversão, 
que tem preferência regimental, ressalvadas as emen-
das e o destaque.

Esclareço ao Plenário que os requerimentos de 
destaque do Senador Paulo Paim estão prejudicados, 
nos termos do art. 442, do Regimento Interno do Se-
nado Federal.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, ressalvadas as emendas e o destaque 
correspondente.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, ainda haveria uma emenda em referência ao 

art. 76-B, pois o disposto nesse artigo não se aplica 
ao art. 144, inciso I, da Constituição Federal, uma vez 
que, não sendo aprovada, a Escola da Polícia Fede-
ral desaparece. Daí eu pedir a inclusão no relatório 
dessa emenda. 

É a seguinte a emenda a que se refere o 
Senador Gilberto Mestrinho, Relator-Revisor.

EMENDA Nº 38 – REL

Art. 76-B O Disposto nesta emenda não se aplica 
ao art. 144, inciso I da Constituição Federal.

Justificação

O órgão responsável pelos cursos na Polícia Fede-
ral é a Academia Nacional de Polícia –ANP. A formação 
dos policiais federais pela ANP demanda uma carga 
horária que extrapola o quantitativo de horas disposto 
nesta emenda, na medida em que o tempo mínimo de 
duração dos mesmos é de 4 (quatro meses), ademais, 
outros cursos de aperfeiçoamentos são ministrados pelo 
mesmo órgão e sua características e especialidades 
exigem profissionais específicos que estariam também 
obstados de exercer função de instrutores pelas razões 
já expostas – Senador Ney Suassuna.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É sobre a 
Academia Nacional de Polícia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa aguarda o encaminhamento dessa 
emenda, para que possamos incluí-la no texto da vo-
tação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ela já foi 
apresentada. O Relator acatou e eu agradeço muito ao 
Senador Gilberto Mestrinho pela compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa a incluirá com muita satisfação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo também apóia, tendo 
em vista a sua importância. E já que está se regula-
mentando toda a questão de treinamento e de capa-
citação no sistema público, é importante que a Esco-
la da Polícia Federal seja protegida e tenha também 
esse apoio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação as Emendas nºs 35, 37 e 38, res-
salvada a Emenda nº 36, destacada pelo Senador 
Alvaro Dias.

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

Aprovadas.
Passamos, agora, à votação da Emenda nº 36, 

destacada pelo Senador Alvaro Dias.
Peço aos Líderes que orientem suas Banca-

das.

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL94     



19482 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, o PSDB, acompanhando o Senador Alvaro 
Dias, orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB orienta o voto “não”.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, vamos acompanhar o Senador Alvaro Dias 
nesse pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quem vota “sim” aprova a emenda; quem vota 
“não” rejeita a emenda.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, o PFL vota “não”, para rejeitar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PMDB? Senador Romero Jucá? 
Senador Ney Suassuna?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota com o Senador Gilberto Mes-
trinho: vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos contar os votos. (Pausa.)

O PSDB votou “não”.
Se pudessem repetir, seria muito bom, para sim-

plificarmos o processo de votação.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O PSDB 

vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PSDB vota “não”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL 

vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PFL vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O PMDB 

vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PMDB vota “sim”. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, o PT e o Bloco de apoio, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Então, está rejeitada a Emenda nº 36.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2006, que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
João Alberto Souza.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 648, DE 2006

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006 (Medida Provisória nº 283, de 2006).

A Comissão Diretora apresenta a redação final das 
Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 12, de 2006 (Medida Provisória nº 283, de 2006), que 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais; a Lei nº 10.023, de 5 de junho de 2001, que 
dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquavi-
ário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integra-
ção de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes; a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios; a Lei nº 

11.711, de 2 de setembro de 2005, que dispõe sobre a 
criação de carreiras e do Plano Especial de Cargos do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT; a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, 
que institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e a 
Gratificação Específica de Atividade Cultural – GEAC, 
cria e extingue cargos em comissão no âmbito do Poder 
Executivo; dispõe sobre a servidores da extinta Legião 
Brasiléia de Assistência; sobre a cessão de servidores 
para o Dnit; e sobre controvérsia concernente à remu-
neração de servidores do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS; a Lei nº 9.636, de 
15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, 
administração, aforamento e alienação de bens imóveis 
de domínio da União; e o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis 
da União; a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005; 
a Lei nº 11.046, de 27 dezembro de 2004; e a Lei nº 

5.917, de 10 de setembro de 1973; e revoga dispositi-
vos da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro 
de 2001; da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e da 
Medida Provisória nº 280, de 15 de fevereiro de 2006; e 
autoriza prorrogação de contratos temporários em ativi-
dades que serão assumidas pela Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC.
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ANEXO AO PARECER Nº 648, DE 2006

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das funda-
ções públicas federais; a Lei nº 10.023, de 5 de junho 
de 2001 ,que dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes; a Lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Mi-
nistérios; a Lei nº 11.711, de 2 de setembro de 2005, 
que dispõe sobre a criação de carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Nacional de In-
fra-Estrutura de Transportes – DNIT; a Lei nº 11.233, 
de 22 de dezembro de 2005, que institui o Plano Es-
pecial de Cargos da Cultura e a Gratificação Espe-
cífica de Atividade Cultural – GEAC, cria e extingue 
cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo; 
dispõe sobre a servidores da extinta Legião Brasiléia 
de Assistência; sobre a cessão de servidores para o 
Dnit; e sobre controvérsia concernente à remuneração 
de servidores do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS; a Lei nº 9.636, de 15 de 
maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, ad-
ministração, aforamento e alienação de bens imóveis 
de domínio da União; e o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 
de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imó-
veis da União; a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005; a Lei nº 11.046, de 27 dezembro de 2004; e a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973; e revoga 
dispositivos da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001; da Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004; e da Medida Provisória nº 280, de 15 de fe-
vereiro de 2006; e autoriza prorrogação de contratos 
temporários em atividades que serão assumidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 35 – Relator-Revisor)

Substitua-se, na alínea b do inciso III do § 1º do 
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
com a redação dada pelo art. 2º do Projeto, a expres-
são “no inciso II” por “nos incisos II a IV”.

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 37 – Relator-Revisor)

Inclua-se no Projeto o seguinte art. 21, renume-
rando-se os demais:

“Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

‘Art. 1º ...................................................  
§ 1º ........................................................  
I – Porto Organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação Portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou a de movimentação 
de ou armazenagem de mercadorias, destina-
dos ou provenientes de transporte aquaviário, 
realizada no porto organizado por operadores 
portuários;

 ..............................................................
V – Instalação Portuária de Uso Privati-

vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário.

 .................................................... “ (NR)
Art. 4º ....................................................
 § 2º .......................................................
II – uso privativo:
 ..............................................................
c) de turismo, para movimentação de 

passageiros.”(NR)

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 38 – Relator-Revisor)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

“Art. 76-B O disposto nesta Lei não se 
aplica ao art. 144, inciso I, da Constituição 
Federal.”

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

São os seguintes o projeto e as emen-
das aprovadas:
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EMENDA Nº 35 – REL. REVISOR

 Substitua-se, na alínea b do inciso III do § 1º 
do art. 76 – A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2006, a expressão “no in-
ciso II” por “nos incisos II a IV”.

EMENDA Nº 37 – REL.REVISOR

Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006, o seguinte art. 21, renumerando-se os demais:

“Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, 
de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º ........................................................  
I – Porto organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou de movimentação 
ou armazenagem de mercadorias, destinados 
ou provenientes de transporte aquaviário, re-
alizada no porto organizado por operadores 
portuários;

 ..............................................................
V – Instalação portuária de uso privati-

vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário.

 .................................................... “ (NR)
Art. 4º ....................................................  
§ 2º ........................................................  
II – uso privativo:
 ..............................................................
c) de turismo, para movimentação de 

passageiros.’ (NR)”

EMENDA Nº 38 – REL. REVISOR

Art. 76-B – O disposto nesta Emenda não se apli-
ca ao art. 144, inciso I da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Al-
berto Souza.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 659, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item nº 5 seja submetida 
ao Plenário antes do item nº 4.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. – Sena-
dor Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

Antes, porém, eu gostaria de agradecer a todos 
os Líderes que participaram da discussão, porque es-
tamos fazendo, na verdade, a inversão da Ordem do 
Dia em função da data coincidente das duas Medidas 
Provisórias. 

Esse foi um apelo que fiz aos líderes partidários, 
para que votássemos esta Medida Provisória, que é de 
interesse do semi-árido do Nordeste brasileiro.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Está feita a inversão de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 5.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O relatório ainda não chegou. O Relator não está 
com o relatório em mão, porque ele ainda está termi-
nado, assim como nenhum de nós. Então, é preciso 
aguardar um pouco para que possamos lê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou anunciar a matéria, Senadora Heloísa He-
lena. Quando recebermos o relatório, nós o enviaremos 
imediatamente a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezer-
ra, Relator Revisor da matéria.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
munico a V. Exª e ao Plenário que o relatório foi fruto 
de uma longa negociação, de um acordo, e a redação 
final está sendo concluída.

Portanto, peço a V. Exª mais cinco minutos para 
apresentarmos o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Enquanto isso, vou conceder a palavra, com 
muita satisfação, ao Senador Magno Malta. (Pausa.)

Quero comunicar à Casa que, segundo o Senador 
Fernando Bezerra, Relator desta matéria, que, repito, 
é muito importante para os agricultores do Nordeste, 
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o relatório está sendo enviado ao plenário e será ime-
diatamente distribuído.

Concedo a palavra ao Senador Magno Malta. 
(Pausa.)

Informo a V. Exas que o item 5 será o último item 
da pauta. Fizemos um acordo com os líderes parti-
dários para invertermos a ordem das duas Medidas 
Provisórias e votarmos até o quarto item, que é exa-
tamente o Item nº 5, referente a esta Medida Provisó-
ria mencionada.

Senador Magno Malta, concedo a palavra a V. 
Exª. (Pausa.)

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a leitura 
das medidas provisórias que estão na Casa só pode 
ocorrer em sessão deliberativa?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, nós o faremos tão logo recebamos a Me-
dida Provisória, a não ser que haja acordo de líderes. 
Mas, se não houver, teremos de fazer, imediatamente, 
a leitura da Medida Provisória. 

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – A Me-
dida Provisória nº 286 está para ser lida, não é, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estamos aguardando a Medida Provisória nº 
286. Ela já foi aprovada na Câmara.

Indago da Secretaria-Geral da Mesa se a Medida 
Provisória já chegou.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL –TO) – A 286, 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Será lida amanhã. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre 
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a aquiescência do Senador Magno Mal-
ta, que vai falar pela Liderança do PL, pela ordem, 
ouço Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
só fazer um apelo aos Colegas Líderes e a todos os 
meus Pares, no sentido de votarmos matéria referente 
à escolha de pelo menos dez autoridades. Há agências 
que estão inteiramente paralisadas. 

Quero deixar este apelo, se for possível; um apelo 
do PMDB, para votarmos pelo menos alguns nomes 
para algumas agências que estão inteiramente para-
lisadas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Não há acordo sobre esse as-
sunto.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não há 
acordo, mas estou fazendo um apelo, que pode ser 
acatado ou não.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Amanhã discutiremos isso.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Espero 
que V. Exª amanheça muito bem para tentarmos um 
acordo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria saber, já que não há acordo, se entre essas 
autoridades está a votação do nome do embaixador 
da Bolívia. 

Penso que temos o dever com o País de votar-
mos, Senador Antonio Carlos, a matéria referente ao 
Embaixador da Bolívia. Não estou dizendo que deve 
ser votada hoje, não. V. Exª já disse que, hoje, ninguém 
vota, mas se deve fazer a inversão de pauta e colocar 
essa matéria como prioridade.

Há uma crise permanente na Bolívia, e estamos 
com o encarregado de negócio.

Infelizmente, eu é que tenho de fazer isso! Este 
era o papel do Governo: estar atento para esses fatos. 
Mas, já que o Governo não assume, eu, como brasilei-
ro e como responsável pelos atos que este Congresso 
pratica, quero alertar a base do Governo para a impor-
tância e a necessidade de se votar a matéria referente 
ao Embaixador da Bolívia.

Em território boliviano, brasileiros estão sendo 
submetidos a vexames nas dependências da Petro-
bras.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito Fortes, já votamos essa 
matéria na última sessão. Quando deliberamos sobre 
autoridades, votamos exatamente o novo Embaixador 
da Bolívia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A ma-
téria já foi votada? (Pausa.)

Então, retiro o que disse.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
O acordo chegou até o Item 4 da pauta. Por isso 

é que fizemos a inversão de pauta. Essa era a quinta 
medida, sobre a qual houve acordo.

Mais uma vez, agradeço aos Líderes partidá-
rios.

Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela 

Liderança do Bloco/PL. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, Sras e Srs. Senadores, estamos nos apro-
ximando do dia em que o mundo comemora o Dia In-
ternacional de Combate às Drogas.

Necessário se faz, Sr. Presidente, que todos 
estejamos atentos para esse dia, visto que o uso e o 
abuso de drogas e a falta de esclarecimento no que diz 
respeito ao problema do vício como um todo – porque 
álcool e fumo são drogas também; infelizmente, não 
há lei que os insira na ilegalidade – têm sido grandes 
adubos que geram a violência neste País.

Existem estatísticas que dão conta de que 75% 
dos acidentes de trânsito no Brasil debitam-se na conta 
das bebidas alcoólicas. Somos um País de hipócritas! 
Mais de 60% dos órfãos do Brasil – filhos de crimes, 
desde o crime de trânsito ao crime de sangue, cometido 
dentro de casa – são vítimas de bebidas alcoólicas.

As famílias estão destruídas. As que estão ca-
minhando estão pisando no limiar da desgraça plena 
por conta do abuso do álcool em casa. Uma socieda-
de que se alcooliza, que se droga e que comemora 
o nascimento de uma criança com bebida alcoólica 
– isso ocorre também em festas de 15 anos e até em 
festas religiosas –, não pode arvorar-se do direito de 
cobrar da polícia e dos políticos uma solução para a 
violência existente no País.

Ao falarmos de segurança pública ou da violência 
que se estabeleceu na sociedade brasileira, Senador 
Gilvam Borges, devemos entender que, na vida, tudo 
é como um bolo, cujas fatias cabem aos segmentos 
da sociedade. No caso da segurança pública e do 
combate à violência, a maior fatia do bolo pertence à 
família. Assim, é preciso que a família brasileira faça 
uma reflexão e se dê conta do tipo de filho que está 
criando, do tipo de cidadão que está formando para 
entregar à sociedade.

Filhos crescem mirando-se na vida de pai e mãe 
bêbados, de pais e autoridades fumantes, de forma-
dores de opinião alcoólatras. A televisão, que é um 
bem público – pois, no máximo, o sujeito é dono do 
equipamento, já que a concessão é pública –, adentra 
nossos lares com todo tipo de indução psicológica em 
nome do faturamento. Por conta da desinformação, 
famílias inteiras criam aldeias em torno de programa-
ções as mais indecentes possíveis. Há uma sociedade 
de bêbados e de fumantes que põe o dedo na cara 
dos políticos e diz: “A violência é problema de vocês”. 
E espera que os políticos e a Polícia dêem jeito nos 
consumidores de droga ilegal.

Tenho dito e vou repetir: Polícia não existe para 
criar ou dar caráter a filho de ninguém. Criação de fi-
lho é responsabilidade de pai! Aliás, a Bíblia diz que 
um filho sem correção é a vergonha do seu pai e a 
decepção da sua mãe. Filho precisa de correção em 

casa; formação de caráter tem relação com pai e com 
mãe. A classe política – e sua instituição não é nova 
– também não foi instituída para criar filho de ninguém, 
muito pelo contrário.

Estamos vivendo um “tempo de murici”. Li esta 
frase num pára-choque de caminhão, Senador Alberto 
Silva: “É tempo de murici. Cada qual cuide de si, e o 
diabo carregue o último”.

Estamos caminhando para o Dia Mundial do 
Combate às Drogas.

Poderíamos ter minimizado essa situação há 30 
anos. A Lei nº 6.368 manda instituir estudo sobre dro-
gas nas escolas brasileiras.

Senadora Heloísa Helena, V. Exª, que é candi-
data a Presidente da República, olhe para mim: a Lei 
nº 6.368 manda instituir estudo sobre drogas nas es-
colas brasileiras.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Gostaria 
de fazer um aparte, se V. Exª puder me conceder.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – A Lei 
nº 6.368 instituiu o estudo sobre drogas nas escolas do 
Brasil há 32 anos, Senador José Agripino, e nenhuma 
atitude foi tomada nesse sentido. Se tivéssemos insti-
tuído nas escolas deste País o histórico das drogas e 
dos seus malefícios morais, físicos, psicológicos, fami-
liares e sociológicos, já teríamos formado uma geração 
com um caráter diferente para encarar a situação do 
vício e da dependência.

Senador Flexa Ribeiro, há 25 anos tiro drogados 
das ruas, das cadeias, dos becos, dos guetos.

Aproveito para abraçar as minhas crianças, que 
são muitas, Senadora Patrícia: meninos de oito anos, 
alcoólatras; de nove anos, traficantes de crack. Todos 
estão praticando boxe, porque querem ser campeões 
na Academia Popó Mão-de-Pedra, dentro da minha 
instituição. Tenho certeza de que serão campeões do 
mundo. 

Na preliminar da luta do Popó, no mês passado, 
nos Estados Unidos, competiu um menino da minha 
instituição, Senador Flexa Ribeiro, e nocauteou o ad-
versário americano no segundo round. Um campeão 
tirado das ruas. 

Precisamos atentar para essa data, para que não 
seja apenas um dia de simbolismos, faixas, cartazes e 
camisetas, tão-somente do interesse de sacerdotes, de 
religiosos, da Igreja ou dos abnegados da vida humana, 
mas que seja do interesse de todos que têm filhos e 
família, para que saiamos dessa posição hipócrita de 
culpar a classe política por tudo que acontece.

Vejam o que aconteceu aqui, ontem. Alguns dis-
seram: “É, tudo aconteceu por conta do respeito que 
a Câmara não se deu”. Isso é um viés: há o desres-
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peito pelo respeito que não se deu, mas nada justifica 
aquela selvageria. 

Fico pensando, Senador Flexa Ribeiro, como seria 
se, em lugar do segurança da Câmara dos Deputados, 
quem tivesse sido agredido e sofrido traumatismo cra-
niano fosse o tal do Maranhão ou um de seus guer-
reiros do desrespeito ao patrimônio público e à vida 
humana. Se um único deles estivesse na UTI hoje, o 
circo estaria instalado: “Foi agredido pela classe polí-
tica. Foi agredido pelos seguranças, pelos trogloditas. 
Agrediram um trabalhador”. Seria essa falácia.

Não podemos permitir que esse assunto esfrie, 
porque quem fez sabia o que estava fazendo. Digo-
lhes uma coisa, e que Deus me perdoe o julgamento: 
se fosse feito um exame toxicológico ou um bafômetro 
fosse usado, pouca gente ali passaria no teste, com 
exceção das crianças.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Magno Malta, parabenizo V. Exª pela coragem desse 
discurso, mas os meus parabéns chegam a V. Exª com 
24 horas de atraso. Eu deveria ter feito este registro 
ontem, mas foi até melhor que não o fizesse. Ontem 
à noite, percorri alguns lugares de Brasília, fui a algu-
mas reuniões e, hoje pela manhã, recebi correspon-
dências no gabinete. Muitas delas fazem referência 
a um ponto que V. Exª abordou ontem: imaginemos 
que, em vez do funcionário da Casa, o atingido fosse 
um desses baderneiros. O que teria acontecido se um 
pobre funcionário, hipoteticamente, tivesse atingido 
um baderneiro? Onde estaríamos hoje? O que pode-
ria ter acontecido ontem? Repercutiu muito, Senador, 
esse alerta que V. Exª fez. Portanto, quero fazer este 
registro, porque é o momento de se meditar sobre 
ele, sem questões partidárias, mas com a responsa-
bilidade de Parlamentar, de cidadão e, acima de tudo, 
de guardião da democracia. Fato dessa natureza não 
pode ser repetido. Se V. Exª acessar o blog do Noblat, 
lerá a estratégia de ação dos baderneiros e como um 
deles compara o Presidente Lula com um cavalo da 
parada de 07 de Setembro. Não repetirei as palavras, 
porque o Presidente Renan Calheiros repreender-me-
á, já que os termos são anti-regimentais, mas convido 
todos a lerem sobre a maneira como essa gente está 
tripudiando sobre a democracia. Vieram para cá de 
caso pensado, para jogar a população contra partidos 
políticos. De forma que acredito, Senador, que V. Exª 
merece o respeito da Nação pela coragem com que 
aborda esse tema. Muito obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito 
obrigado, Senador Heráclito Fortes. O aparte de V. Exª 
contribui muito com o meu pronunciamento.

Recebo, com muita alegria, a comunicação do 
General Félix de que há uma determinação do Presi-
dente Lula para que a Senad volte os seus olhos para 
as instituições de recuperação de drogados no Brasil, 
em vez de gastar seu dinheiro com pesquisa para sa-
ber onde mais se usam drogas, onde se cheira mais, 
quem está cheirando mais ou menos. Não é preciso 
saber isso, não. Em todo lugar está igual para aqueles 
que estão estendendo a mão de forma abnegada. 

O Presidente Lula, na segunda-feira às três horas 
da tarde, vai receber Acelino Popó de Freitas, e eu vou 
entregar-lhe um documento com uma proposta em que 
já começo a trabalhar nesta Casa. Estou trabalhando 
para apresentar uma emenda ao Código Nacional de 
Trânsito, Sr. Presidente. Proponho que todo indivíduo 
que for tirar a Carteira Nacional de Habilitação seja 
submetido a um teste toxicológico, bem como todo 
aquele que for renová-la. Falo de um teste toxicológico 
que acusa os últimos quatro anos. A minha proposta 
ao Presidente da República é que o teste toxicológi-
co seja feito no Exército Brasileiro, na Marinha e na 
Aeronáutica, que seja feito em todo jovem que for se 
alistar. O jovem ficará esperto, porque saberá que o 
teste vai acusar os últimos quatro anos; ficará esper-
to até chegar aos dezoito anos porque sabe que será 
pego no teste. Em vez de se fazer o teste toxicológico 
aleatoriamente nos pilotos de aeronave da aviação 
civil, como é feito hoje, por amostragem, que todos 
os pilotos de aeronaves deste País sejam obrigados 
a fazer o teste mensalmente.

O problema das drogas é muito sério neste País, 
Sr. Presidente. O consumo é alarmante. V. Exª conhe-
ce, tem dados e vive suas preocupações, porque tem 
filhos, como todos nós temos. Temos de produzir um 
instrumento. Temos de dar formação e caráter aos nos-
sos filhos em casa e ser um livro em que eles possam 
fazer uma boa leitura das nossas vidas. Triste é um fi-
lho que lê o exemplo do pai bêbado. É um testemunho 
dos mais horríveis, o dos pais fumantes. Normalmente, 
os filhos dessas pessoas têm 90% de chance de se 
tornaram consumidores de drogas ilegais, contra 5% 
de chance daquele filho cujo pai não conhece qual-
quer tipo de vício.

Temos de cumprir nosso papel. E falo isso, Se-
nador Renan, porque estou acostumado a receber no 
meu prédio em torno de quinze mães; no meu escritório, 
toda semana, vinte, trinta pessoas; em nossa triagem, 
cinqüenta pessoas do Brasil inteiro. 

Senador Arthur Virgílio, a ciência diz que uma lá-
grima é H2O mais cloreto de sódio. Mas a ciência sabe 
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muito pouca coisa sobre lágrima, Senador Tasso. Quem 
conhece lágrima bem é uma mãe que chora por ter um 
filho drogado, uma mãe que se angustia na madrugada 
porque o filho não voltou, e ela sabe que ele é depen-
dente de drogas. Essa conhece lágrima. 

Devemos nos esforçar para colaborar em enxu-
gar lágrima de mãe que chora, de esposa que se de-
sespera, de pai que se descabela. E nós alcançamos 
e demos um instrumento à sociedade brasileira esta 
semana, Senador Demóstenes, e V. Exª é um dos 
responsáveis, porque juntos fizemos uma corrente na 
nova Lei de Entorpecentes do País.

Quando havíamos perdido as esperanças, sem 
perder a força, de que haveria qualquer tipo de puni-
bilidade para usuário, V. Exª, Senador Demóstenes, e 
eu, fazendo coro, numa dupla afinada o tempo inteiro 
– e tenho orgulho de ter feito essa dupla com V. Exª 
–, produzimos a emenda que pune aqueles que sus-
tentam a violência das ruas, aqueles que sustentam 
o dinheiro para compra do AR-15, da granada, para 
assaltos e seqüestros, que é o usuário. É o dinheiro 
dele que sustenta a violência. Não existe traficante 
bom sem usuário. Só existe traficante bom com muito 
usuário.

No relatório do Senador Romeu Tuma, S. Exª fez 
uma vênia porque conhece a violência não apenas de 
São Paulo, porque é xerife daquela cidade, mas também 
dirigiu a Polícia Federal e conhece a fundo o assunto 
das drogas. S. Exª discutiu com a Senad e disse que 
essa emenda tem de ser feita. E a emenda, Senador 
Romeu Tuma, foi votada quando V. Exª acolheu a mais 
significativa, que dá possibilidade ao usuário de refletir 
quando pego, quando exortado pela Justiça, sabendo 
que não viveremos o que alguns países vivem, arrepen-
didos, com vontade de voltar atrás e não têm como: a 
Suíça, a Holanda, que têm seus bolsões, seus lixões 
de seres humanos por conta desse tipo de liberalidade, 
que nada mais trouxe a esses países senão a liberti-
nagem contra a própria vida humana.

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Será bem rá-

pido, Sr. Presidente. Percorri vários países da Europa, 
principalmente aqueles que criaram guetos para o 
uso de drogas. A promiscuidade, a situação daqueles 
cidadãos, a degradação humana fizeram, realmente, 
com que vários governos cancelassem esse tipo de 
área para o uso de drogas. Recentemente, há duas 
semanas, li em jornais que o Presidente Fox, do Mé-
xico, estava propenso a descriminalizar, mas, com o 
risco e o perigo do turismo narcotraficante, disse que 
não, que não ia mais nem pensar nisso. Então, aqui 
estamos correndo o risco de ter muita gente falando 

em descriminalizar as drogas, que seria o melhor ca-
minho para evitar a corrupção. Não evita, não.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Não 
evita, e não cometeremos esse erro. Sei que V. Exª, eu 
e tantos outros lutaremos para que isso não aconteça. 
Infelizmente, somos um País que faz fronteira com vi-
zinhos que plantam, refinam, preparam, embalam, co-
mercializam, fazem tráfico e contrabando. E as nossas 
fronteiras, abertas. No dia em que o Brasil fizer isso, 
traremos todo mundo para cá. Será o País com maior 
índice de turista de narcotráfico, de contrabando. Por 
isso, nós não temos vocação nem para jogatina, nem 
para bingo, nem para coisa nenhuma, Senador Gari-
baldi Alves Filho. 

E, no meu voto em separado no relatório da CPI 
dos Bingos, Senador Renan Calheiros, com base em 
todas as informações que lá vou colocar, digo que essa 
contravenção que lava dinheiro do tráfico no Brasil cha-
mada bingo, nós precisamos é fechar, reprimir, em nome 
da segurança, em nome da família e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Ro-
dolpho Tourinho, vou anunciar o item 5 da pauta e va-
mos começar a discuti-lo. Garantirei a palavra, durante 
a sessão, ao nobre Senador.

Em função da inversão, o item 5 será o item 4 
da pauta. Mais uma vez, agradeço aos líderes parti-
dários.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 5:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 16, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 285, de 2006) 
(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 16, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 285, de 2006), que 
dispõe sobre a repactuação de dívidas oriun-
das de operações de crédito rural na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE; altera a Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989; e dá outras provi-
dências.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de ontem, quando deixou de ser 
apreciada em virtude da falta de acordo de lideranças 
para a deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 104 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão Mis-
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ta, Relator: Deputado Eunício Oliveira (PMDB – CE), 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, pela adequação financeira 
e orçamentária, e, no mérito, favorável à Medida Pro-
visória e pela aprovação integral ou parcialmente das 
Emendas nos 1, 4, 9, 12 a 17, 20 a 22, 25, 30, 38 a 41, 
44, 51, 54, 56 a 58, 61 a 72, 76, 85, 86, 91 e 93, nos 
termos 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 Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 21 de março, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 17 de maio;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do §6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 21 
de abril, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorroga-
do por igual período pelo Ato do Presidente do Con-
gresso Nacional nº 19, de 2006, e se esgotará no dia 
4 de julho;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 25.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Relator, Senador Fernando Bezerra.

Com a palavra V. Exª.

PARECER 649, DE 2006–PLEN

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, esta é uma questão que, pela segunda vez, volta 
à discussão no plenário desta Casa.

Tive a honra de ter sido o Relator do projeto de 
lei anteriormente aprovado, para o qual encontramos 
enorme dificuldade de fazer o entendimento com as 
áreas do Governo; e, ao ser aprovado, com o meu 
parecer favorável, nesta Casa, foi vetado pelo Senhor 
Presidente da República, que, imediatamente, enca-
minhou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
nº 285, de 6 de março de 2006.

A Medida Provisória foi discutida e votada na 
Câmara, passando por enormes transformações, que 
resultaram em um projeto de lei de conversão, que 
esta Casa vem apreciar.

Pediu-me V. Exª que fosse eu o Relator da ma-
téria por entender que, como havia sido eu o Relator 
da vez anterior, pudesse dar uma contribuição efetiva. 
E fez um apelo para que pudéssemos construir um 
acordo entre os agricultores do Nordeste, o Governo 

e esta Casa. Foi exatamente esse o trabalho que de-
sempenhei. 

Disse inclusive a V. Exª que só faria sentido a 
minha presença como Relator dessa matéria se eu 
pudesse construir esse acordo.

E aí, Sr. Presidente, se me permite V. Exª, quero 
trazer apenas um resumo dos termos do acordo. A não 
ser que V. Exª e os Srs Senadores peçam uma leitura 
detalhada do trabalho que foi elaborado por esse acor-
do. Caso contrário, eu poderia mencionar os principais 
pontos do acordo para que pudéssemos discutir e vo-
tar, uma vez que há, de minha parte, o sentimento de 
que existe um acordo sobre essa matéria.

A nobre Senadora Heloísa Helena está sendo 
esclarecida sobre alguns pontos, e estaremos aqui à 
disposição, evidentemente antes da votação, para maio-
res esclarecimentos. Desse modo, passo a mencionar 
os termos principais do acordo que construímos.

Várias emendas foram rejeitadas, mas queria fa-
zer menção a uma proposta do Senador Antonio Carlos 
Valadares de que elevássemos o nível daqueles que 
vão repactuar suas dívidas para R$100 mil, o que foi 
acolhido por nós, dentro desse amplo entendimento 
com a Fazenda, bem como pelas contribuições que 
recebemos de vários Senadores e que resultou neste 
PLV que submeto à apreciação de V. Exas.

A base do acordo é o texto do Projeto de Lei de 
Conversão nº 16, de 2006, apresentado pelo nobre 
Deputado Eunício Oliveira, que não foi votado na Câ-
mara dos Deputados.

Por um dever de justiça, Sr. Presidente, quero 
mencionar também a ação do meu conterrâneo, Depu-
tado Nélio Dias, que é um dos líderes da agricultura na 
minha região. Ressalto a participação, na discussão 
da matéria, dos líderes da agricultura regional, dos 
representantes da Confederação Nacional da Agricul-
tura, que foram ali representados por Torres de Melo, 
por assessores, em um momento de discussão com 
o Deputado Nélio Dias.

Os pontos são os seguintes:

1. a negociação abrangerá apenas os 
mutuários inadimplentes;

2. a elevação do limite da renegociação 
para R$100 mil, o que abrange um universo 
bastante expressivo de tomadores de recur-
sos na região;

3. as taxas de juros diferenciadas para 
agricultores familiares, mini e pequenos produ-
tores em 6% ao ano, e, para médios e grandes 
produtores, em 8,75%;

4. a exigência de uma pequena contra-
partida para a adesão da renegociação, que 
será de 32,5% do valor de uma parcela para a 
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securitização e de 1% do saldo devedor para 
as demais operações. É preciso que não se 
confunda que se está cobrando 32,5% do va-
lor repactuado apenas de uma parcela, e nós 
tivemos o cuidado de verificar que isso seria 
uma parcela que teria um valor máximo, no li-
mite dos tomadores, que não é da média, de 
R$6 mil. Isso, na média, vai cair para R$2 mil 
ou R$3 mil, no máximo, que é algo bastante 
razoável, no nosso entendimento;

5. tratamento especial para as coope-
rativas, com a individualização dos limites de 
enquadramento. Isso, Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, é um grande avanço nessa 
negociação. Foram incluídos, ainda, alguns 
dispositivos com o objetivo de formalizar, do 
ponto de vista legal, as medidas recentemente 
anunciadas de apoio à agricultura. Entre eles, 
destaco o que autoriza o desmembramen-
to das operações que foram feitas em grupo 
– uma outra vantagem que inserimos nesta 
discussão e que não constava nos termos do 
projeto, que não foi votado, do Deputado Eu-
nício Oliveira;

6. viabiliza a prorrogação do Pesa e da 
securitização de 2005 e 2006. Ressalte-se, 
ainda, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
a autorização ao Governo para conceder sub-
venção econômica para as operações do Pro-
naf. Ou seja, confere rebate às operações do 
Pronaf na sua liquidação;

7. autoriza conceder créditos aos arre-
matantes de prêmio de aquisição da safra de 
soja de 2005 e 2006;

8. autoriza, ainda, a cobertura do Proa-
gro e do Proagro Mais para quem não tenha 
protocolado, em tempo hábil, o termo de res-
ponsabilidade, ou que tenha plantado cultivar 
não contemplado no zoneamento do Ministério 
da Agricultura.

Esses são os pontos principais. Outros pontos 
constam dos textos distribuídos aos Srs. Senadores.

Eu queria que houvesse o entendimento do gran-
de esforço que envidamos para isso. Por dever de justi-
ça, ressalto a determinação do Presidente desta Casa, 
Senador Renan Calheiros, que fez um grande esforço 
para que esse entendimento acontecesse e, mais que 
isso, para que, dentro de um acordo de líderes, pudés-
semos chegar a este momento de apreciar e de votar, 
no entendimento que tem S. Exª, nordestino como eu, 
da importância e da angústia que esses débitos têm 
causado a tantos nordestinos.

Ressalto também, por um dever de justiça, que 
houve flexibilidade, por parte do Governo, do Ministé-
rio da Fazenda, que compreendeu a gravidade deste 
momento. Foi a ação política desse conjunto todo de 
operações que nos fizeram chegar a estes termos.

Portanto, Sr. Presidente, cumprimento V. Exª. 
Agradeço a compreensão de todos. Agradeço a parti-
cipação dos líderes da agricultura regional.

Peço aos Srs. Senadores que votem favoravel-
mente a este projeto.

O nosso parecer é favorável.
Estou aqui à disposição, assim como está o com-

panheiro Senador Romero Jucá, que teve uma partici-
pação ativa como Líder do Governo no Senado Federal, 
na confecção deste projeto que está sob apreciação. 
Aqui também estão técnicos à disposição, pela tra-
mitação rápida desta matéria, que só é votada aqui, 
repito, pela compreensão dos líderes e, sobretudo, 
pelo apelo que fez o Presidente do Senado Federal, 
Senador Renan Calheiros.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra.

PARECER Nº    , DE 2006

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) nº 16, de 2006-CN, relativo 
à Medida Provisória nº 285, de 06 de março 
de 2006, que dispõe sobre as operações de 
crédito rural, contratadas com recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste – FNE, na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, e não renegociadas, nos termos 
da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, 
e dá outras providências.

Relator Revisor: Senador Fernando Bezerra

I – Relatório

Trata-se de deliberar, em caráter de revisão, so-
bre o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 16, de 
2006-CN, aprovado pela Câmara dos Deputados no 
processo de apreciação da Medida Provisória (MPV) 
nº 285, de 06 de março de 2006.

A MPV nº 285, de 2006, trata da renegociação 
de operações de crédito rural contratadas na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
(ADENE) com recursos do Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Em síntese, é o 
seguinte o conteúdo da MPV, tal como originalmente 
formulada pelo Poder Executivo:
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1. São beneficiários da renegociação os 
mini, pequenos e médios produtores rurais, 
suas cooperativas e associações.

2. A renegociação abrange as operações 
do FNE com valor originalmente contratado de 
até R$50 mil e que não tenham sido renegocia-
das nos termos da Lei nº 10.177, de 2001.

3. Os encargos financeiros são de 6% ao 
ano para mini produtores, suas cooperativas e 
associações, e de 8,75% ao ano para peque-
nos e médios produtores, suas cooperativas 
e associações.

4. Prazo de pagamento de até seis anos, 
com vencimento uma vez por ano.

5. Prazo para manifestação de interesse 
até 30 de junho de 2006 e para formalização 
da renegociação até 15 de agosto de 2006.

6. Inscrição em dívida ativa dos mutuários 
que não renegociarem suas dívidas ou que 
não efetuarem os pagamentos das parcelas 
renegociadas.

De acordo com a medida provisória, são as se-
guintes as regras para cálculo do saldo devedor:

a) no pagamento de cada parcela, será 
concedido desconto equivalente à diferença 
entre a parcela calculada com base no saldo 
devedor apurado com os encargos de inadim-
plemento e a parcela calculada com base no 
saldo devedor apurado com os encargos de 
normalidade do contrato original;

b) na apuração do saldo devedor com 
os encargos de inadimplemento, adotar-se-á 
o menor índice acumulado, entre as taxas de 
inadimplência previstas no contrato e a taxa 
média Selic.

Na Comissão Mista, foram apresentadas 104 
emendas. Findo o prazo regimental de funcionamento 
da Comissão (20 de março de 2006) sem que tenha 
sido apresentado parecer, foi designado como relator 
de Plenário, na Câmara dos Deputados, o Deputado 
Eunício Oliveira. O relatório foi aprovado em 17 de 
maio de 2006 e concluiu pela aprovação da Medida 
Provisória nº 285, de 2006, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) nº 16, de 2006.

Em relação ao texto original, o Projeto de Lei de 
Conversão sob exame introduziu alterações de forma 
a aprimorar a proposta. Entendeu-se que, embora a 
Medida Provisória nº 285, de 2006, traga benefícios 
a uma parcela de produtores rurais nordestinos, seu 
alcance é restrito:

• limita-se em cinqüenta mil reais o mon-
tante do valor original das operações que pode-
rão ser enquadradas e consideram-se apenas 
os financiamentos contratados com recursos 
do FNE;

• excluem-se as operações que já te-
nham sido renegociadas, nos termos da Lei 
nº 10.177, de 2001, e determina-se a apura-
ção do saldo devedor com todos os encargos 
de inadimplemento para, só depois, conce-
der-se “desconto” do exato montante desse 
acréscimo aos mutuários que se mantiverem 
adimplentes;

• determina-se o encaminhamento para 
inscrição em dívida ativa da União dos dé-
bitos daqueles que não renegociarem suas 
dívidas ou, tendo-o feito, não se mantiverem 
adimplentes; e

• não se estabelece diferencial algum en-
tre o semi-árido e as demais áreas de atuação 
da Adene, onde não se registram as mesmas 
dificuldades relativas às severas estiagens.

O PLV nº 16, de 2006, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, dispõe o seguinte:

O art. 1º, em atendimento à Lei Complementar 
nº 107, de 2005, especifica a matéria de que a futura 
lei irá tratar.

O art. 2º autoriza a repactuação de dívidas oriun-
das do crédito rural, renegociadas ou não, de qualquer 
fonte de recursos e de qualquer agente financeiro, 
contratadas na área de atuação da Agência de De-
senvolvimento do Nordeste (ADENE).

O art. 3º define os beneficiários da renegociação 
como sendo os produtores rurais, pessoas físicas e 
jurídicas, suas cooperativas, associações e condomí-
nios, inclusive nas modalidades de crédito coletivo ou 
grupal, e a data de enquadramento como sendo pe-
ríodo compreendido entre 27 de setembro de 1999 e 
31 de dezembro de 2000.

O art. 4º, por seu turno, define a metodologia a 
ser seguida para apuração do saldo devedor a ser re-
negociado. O inciso I define o critério para operações 
já renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 de 
novembro de 1995 (securitização); o inciso II, para as 
operações renegociadas ao amparo da Resolução nº 
2.471, de 26 de fevereiro de 1998 (PESA), do Conse-
lho Monetário Nacional; e o inciso III, para as demais 
operações.

O art. 5º estabelece as taxas de juros que incidi-
rão sobre o saldo devedor renegociado: 1,5% ao ano 
para uma ou mais operações do mesmo beneficiário, 
cuja soma dos valores originalmente financiados, ou 
efetivamente liberados, não exceda a R$35 mil; 3% 
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ao ano para parcela superior a R$35 mil e inferior a 
R$200 mil; e 5% ao ano para valores que excederem 
a R$200 mil.

O art. 6º estabelece que o saldo devedor deverá 
ser pago em prazo de 25 anos, a contar da data da 
renegociação, incluídos quatro anos de carência, em 
parcelas anuais e sucessivas, ou em prazo inferior, 
livremente pactuado entre as partes.

O art. 7º estatui que as operações de repasse 
das cooperativas poderão ser renegociadas por essas 
ou diretamente pelos cooperados, independentemente 
dos financiamentos concedidos em favor delas.

O art. 8º veda aos agentes financeiros a cobrança, 
na renegociação das dívidas, de taxas, custas, hono-
rários advocatícios ou outros encargos não previstos 
no projeto de lei.

O art. 9º determina que os agentes financeiros de-
verão fornecer ao mutuário, sem qualquer custo, no pra-
zo de até 60 dias, contados da data de manifestação de 
interesse na renegociação, o demonstrativo de cálculo do 
saldo devedor das operações a serem repactuadas.

O art. 10 estabelece o prazo de 180 dias, a contar 
da data de regulamentação da lei, prorrogável a critério 
do Conselho Monetário Nacional (CMN), para o recebi-
mento de manifestação de interesse na renegociação.

O art. 11 determina que, 30 dias após a data de 
regulamentação da lei, os agentes financeiros deverão 
apresentar as normas operacionais para a renegocia-
ção ao Banco Central do Brasil (BCB).

Segundo o art. 12, as renegociações celebradas 
ao amparo da nova lei dispensam a exigência de novas 
garantias, devendo ser liberadas aquelas que excede-
rem os valores regulamentares do crédito rural.

O art. 13 estabelece que as renegociações se-
rão formalizadas por meio de emissão de cédula de 
crédito rural.

O art 14 autoriza a suspensão da cobrança ou da 
execução judicial de dívidas originárias de crédito rural, 
pelo prazo de 180 dias, quando acolhida manifestação 
formal de interesse de renegociação, exceto nos casos 
em que se tenha configurado desvio de crédito.

O art. 15 autoriza o Tesouro Nacional a emitir 
títulos até o montante de R$7 bilhões (sete bilhões 
de reais) para garantir as operações de alongamento 
dos saídos consolidados de dívidas, bem como auto-
riza o Poder Executivo a equalizar, com recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE), as operações decorrentes da repactuação de 
que trata a futura lei.

O art. 16 estabelece que a repactuação de dívidas 
dar-se-á em conformidade com os limites e prazos esta-
belecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), ob-
servados os limites orçamentários para a finalidade.

O art. 17 autoriza a criação de fundo destinado a 
compensar a remissão do valor das parcelas de ope-
rações de crédito rural na área de atuação da Adene, 
vencidas em períodos de adversidade climática, reco-
nhecida por ato do Poder Executivo Federal.

O art. 18, por seu turno, destina-se a alterar a 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, para criar o 
fundo de compensação previsto no artigo 17, o qual 
contará com 10% dos recursos ingressados.

Por fim, o art. 19 estatui a cláusula de vigência.
Destaque-se que o PLV, ao contrário da MPV ori-

ginal, não propõe a inscrição na dívida ativa da União 
de débitos dos produtores que não aderirem à proposta 
de renegociação.

II – Análise

No início do ano o Congresso Nacional aprovou o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 142, de 2006, que 
dispôs sobre a renegociação das dívidas de crédito ru-
ral de qualquer fonte de recursos e de qualquer agente 
financeiro, contratadas na área de atuação da Adene.

O Projeto, resultado de amplas discussões na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, buscava 
prover condições para que os produtores pudessem 
pagar suas dívidas sem afetar sua capacidade de pro-
dução. O Presidente da República vetou o PLC nº 142, 
de 2006, e, em seguida, editou a Medida Provisória nº 
285, de 2006, com condições de renegociação bem 
menos favoráveis aos produtores rurais.

Durante a tramitação da Medida Provisória nº 
285, de 2006, na Câmara dos Deputados, o relator, 
Deputado Eunício Oliveira, apresentou o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) nº 15, o qual foi prejudicado em 
função da aprovação da Emenda Substitutiva Global 
nº 16, que deu origem ao PLV nº 16, de 2006, que ora 
relatamos no Plenário do Senado Federal. Basicamente 
o PLV nº 16, de 2006, retoma os termos do PLC nº 142, 
de 2006, vetado pelo Presidente da República.

Nesta oportunidade, cabe a análise da matéria 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e mérito.

No tocante à constitucionalidade, estão obede-
cidos os requisitos constitucionais que dizem respeito 
à competência legislativa da União, às atribuições do 
Congresso Nacional, e à iniciativa para proposição.

O PLV em tela não fere a ordem jurídica vigente, 
não infringe as normas relativas à boa técnica legislati-
va, nos termos das Leis Complementares nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, e nº 107, de 26 de abril de 2001, 
e atende a todos os demais requisitos do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Passemos, então, á análise do mérito. A agrope-
cuária da região Nordeste tem sido, nos últimos anos, 
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sistematicamente afetada de forma negativa por vários 
fenômenos de ordem climática e, conseqüentemente, 
econômica.

De 1990 a 2004, o Nordeste sofreu com sete anos 
de seca e duas enchentes, que contribuíram para a de-
sestruturação da agropecuária na região e para a queda 
do produto interno bruto (PIB) do setor por oito anos. 
Esse desempenho negativo fez com que a participação 
do PIB agropecuário nordestino no seu equivalente na-
cional caísse de 19% em 1990 para 15% em 2002.

No mesmo período, as condições econômicas do 
Brasil foram adversas para os produtores rurais nordes-
tinos. A taxa de juros foi mantida alta, o que contribuiu 
para a elevação do valor das dividas contraídas pelos 
produtores. Houve também, no período em análise, a 
queda da taxa de inflação, mas os insumos utilizados 
na agropecuária subiram mais que os preços dos pro-
dutos finais, comprimindo a já baixa rentabilidade do 
setor agropecuário do Nordeste.

A situação da agropecuária nordestina foi agra-
vada porque as taxas de juros cobradas pelos em-
préstimos com recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE) foram muito altas 
até 2001, data da promulgação da Lei nº 10.177, de 
2001. Até então, era cobrada pelos empréstimos com 
recursos do FNE uma taxa de juros fixa somada a 
um indexador variável. O resultado disso foram taxas 
de juros altas para a capacidade de pagamento dos 
produtores rurais nordestinos e, conseqüentemente, 
aumento da inadimplência.

O quadro da agropecuária no Nordeste é, por-
tanto, dramático: dívida em alta devido aos elevados 
encargos financeiros, rentabilidade em queda e o en-
frentamento de adversidades climáticas. Os produtores 
rurais nordestinos têm tido enormes dificuldades para 
produzir e para honrar os compromissos assumidos 
junto às instituições financeiras.

Há um ciclo vicioso extremamente danoso para a 
economia nordestina: não há capacidade de pagamento 
por parte dos produtores rurais, que, em conseqüên-
cia, tomam-se inadimplentes. Isso faz com que eles 
não tenham acesso a novos empréstimos, causando 
estagnação na agropecuária nordestina. É mister inter-
romper o ciclo vicioso de inadimplência dos produtores 
rurais e encontrar um modo de ajudá-los a retomar a 
produção, a gerar riquezas e empregos.

A necessidade de renegociação das dívidas dos 
agricultores do Nordeste também está ligada à grave 
crise por que passa o setor agrícola em todo o País. 
Além da quebra de safra por problemas climáticos e 
sanitários, a crise é agravada pelo câmbio desfavorável, 
pelo aumento dos custos de produção e pela queda 
dos preços internacionais, que resultaram em perdas 

no setor agropecuário de mais de R$30 bilhões nos 
últimos dois anos. As perdas da safra 2005/2006 che-
gam a R$21 bilhões.

O agronegócio é responsável por um terço do PIB e 
por boa parte do superávit comercial brasileiro. Em 2005, 
o Brasil exportou US$118,3 bilhões, dos quais 36,8%, 
ou seja, US$43,6 bilhões, referentes ao agronegócio. O 
superávit comercial total do País foi de US$44,7 bilhões; 
o do agronegócio foi de US$ 38,4 bilhões.

Cito esses números para reforçar a importância da 
renegociação das dívidas agrícolas, principalmente no 
Nordeste. Dada importância estratégica do setor agro-
pecuário para o País, a recuperação da capacidade de 
investimento dos agricultores resultará em benefícios 
sociais e econômicos. No caso do Nordeste, a alter-
nativa para os produtores rurais seria a migração e o 
enfrentamento do desemprego nas periferias das gran-
des cidades, o que geraria gastos por parte do poder 
público com políticas sociais compensatórias.

Assim sendo, a aplicação de recursos na rene-
gociação de dívidas agrícolas deveria ser vista como 
um investimento, e não como um gasto sem retorno 
para o conjunto da sociedade.

No entanto, a renegociação nos moldes propos-
tos pelo PLV nº 16, de 2006, que muito se assemelha 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2004, teria um 
custo fiscal alto, difícil de ser suportado pelo Tesouro 
Nacional. Isso posto, julgamos adequada a apresenta-
ção de um Substitutivo, que contemple as necessidades 
de grande parte dos produtores rurais nordestinos e 
seja exeqüível do ponto de vista fiscal.

Cabe esclarecer ainda que algumas distorções 
de processos passados de renegociação de dívidas 
agrícolas serão corrigidas. Por exemplo, autoriza-se a 
individualização das operações de crédito rural grupais, 
coletivas ou individuais, efetuadas com aval. Há um 
grupo significativo de agricultores familiares que contra-
taram financiamento no âmbito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
que desejam liquidar as parcelas e/ou operações ven-
cidas, mas estão impedidos de fazê-lo, já que grande 
parte das dívidas dos agricultores desses Grupos do 
Pronaf é oriunda da inadimplência de um ou de poucos 
mutuários que deu ou deram aval ou contrataram os 
financiamentos de forma grupal e/ou coletiva.

Com essa medida, os agricultores poderão saldar 
seus compromissos sem que fiquem atrelados a dívidas 
de terceiros. Desse modo, os agricultores familiares 
poderão voltar ao sistema de crédito rural, com o con-
seqüente crescimento da produção e do emprego.

Outra medida constante do Substitutivo refere-se 
à autorização para que as operações de crédito rural 
no âmbito do Programa Especial de Crédito para a 
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Reforma Agrária (PROCERA) e do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
sejam repactuadas.

Há um grupo de agricultores e de cooperativas 
de agricultores familiares assentados em projetos de 
reforma agrária que apresentaram e protocolaram, 
nos agentes financeiros, antes do dia 31 de maio de 
2004, ou seja, no prazo estabelecido na Lei nº 10.696, 
de 2 de julho de 2003, o pedido de repactuação de 
suas dívidas contraídas no âmbito do Procera e do 
Pronaf. Mesmo tendo apresentado no prazo estabe-
lecido na lei, os processos desses agricultores e de 
suas cooperativas não foram concluídos pelos agentes 
financeiros, uma vez que o prazo de apresentação do 
pedido e de conclusão dos processos pelos bancos 
foi definido para a mesma data. Os agricultores cum-
priram a lei, entregaram os pedidos de repactuação 
no prazo, e os bancos não puderam efetuar a conclu-
são dos processos por falta de prazo. Assim sendo, 
justifica-se a reabertura de prazo para os produtores 
que protocolaram ou apresentaram formalmente aos 
agentes financeiros, até 31 de maio de 2004, o pedido 
de repactuação.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
cabe esclarecer que as prorrogações e composições 
de dívidas de que tratam a Medida Provisória nº 285, 
de 2006, e o Substitutivo que ora apresentamos con-
sistirão, no primeiro momento, de operações de caráter 
apenas financeiro, sem interferir na meta de superávit 
primário constante da Lei nº 11.178, de 20 de setembro 
de 2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006). 
Nos exercícios futuros, os impactos decorrentes dos 
benefícios concedidos serão considerados pelo Po-
der Executivo quando da programação financeira do 
cronograma mensal de desembolso prevista nos arts. 
8º e 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, como estabelece o texto do Substitutivo.

III – Voto

Em face do exposto, concluímos pela admissi-
bilidade da MPV nº 285, de 2006, e, considerando os 
aspectos de mérito, constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, pela aprovação do PLV nº 19 de 
2006 que ora apresentamos.

Sala das Sessões.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 19, DE 2006

Dispõe sobre a renegociação de dívi-
das oriundas de operações de crédito rural 
contratadas na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei trata da renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural, relativas a 
empreendimentos localizados na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento e dá outras providên-
cias.

Art. 2º Fica autorizada a repactuação de dívidas 
de operações originárias de crédito rural, relativas a 
empreendimentos localizados na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento contratadas por agri-
cultores familiares, mini, pequenos e médios produto-
res rurais, suas cooperativas ou associações, até 15 
de janeiro de 2001, de valor originalmente contratado 
até R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em uma ou 
mais operações do mesmo mutuário, nas seguintes 
condições:

I – nos financiamentos de custeio e investimen-
to concedidos até 31 de dezembro de 1997, com re-
cursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, no caso de operações classificadas como “Pro-
ger Rural”, ou equalizadas pelo Tesouro Nacional, no 
valor total originalmente contratado de até R$15.000,00 
(quinze mil reais), que não foram renegociadas com 
base na Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, ou 
na Resolução nº 2.765, de 10 de agosto de 2000, do 
Conselho Monetário Nacional,  com suas respectivas 
alterações: 

a) rebate no saldo devedor equivalente a 
oito inteiros e oito décimos por cento, na data 
da repactuação;

b) bônus de adimplência de 25% (vinte 
e cinco por cento) sobre cada parcela da dívi-
da paga até a data do respectivo vencimento, 
sendo que, nas regiões do semi-árido, norte 
do Espírito Santo e nos Municípios do norte 
de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e 
do Vale do Mucuri, compreendidos na área 
da atuação da Agência de Desenvolvimento 
do Nordeste – ADENE, o bônus será de 65% 
(sessenta e cinco por cento);

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
três por cento ao ano, a partir da data da re-
pactuação;

d) o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 
dez anos, incluídos dois anos de carência, 
a ser liquidado em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas;
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II – nos financiamentos de custeio e investimento 
concedidos no período de 2 de janeiro de 1998 a 15 
de janeiro de 2001, ao abrigo do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 
com recursos do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste – FNE; do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, no caso de operações classificadas 
como “Proger Rural”, ou equalizadas pelo Tesouro Na-
cional, no valor total originalmente contratado de até 
R$15.000,00 (quinze mil reais):

a) os mutuários que estiverem adimplen-
tes na data de publicação desta lei, ou que re-
gularizarem seus débitos em até cento e oitenta 
dias contados a partir da data de publicação 
desta lei, terão as seguintes condições:

1. rebate de 8,8% (oito inteiros e oito 
décimos por cento) no saldo devedor, na po-
sição de 1º de janeiro de 2002, desde que se 
trate de operação contratada com encargos 
pós-fixados;

2. o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 10 
(dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de carên-
cia, a ser liquidado em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas;

3. aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de lº 
de janeiro de 2002;

4. nas regiões do semi-árido, norte do 
Espírito Santo, e nos Municípios do norte de 
Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do 
Vale do Mucuri, compreendidos na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, será concedido um bônus 
de adimplência de 65% (sessenta e cinco por 
cento) sobre cada parcela da dívida paga até 
a data do respectivo vencimento;

b) os mutuários que se encontrarem em 
inadimplência e não regularizarem seus débitos 
no prazo estabelecido na alínea a do inciso II 
deste artigo terão as seguintes condições:

1. o saldo de todas as prestações ven-
cidas e não-pagas deverá ser corrigido até a 
data da repactuação com base nos encargos 
originalmente contratados, sem bônus e sem 
encargos adicionais de inadimplemento;

2. sobre o saldo das parcelas vencidas, 
será concedido, na data da repactuação, um 
rebate de 8,2% (oito inteiros e dois décimos 
por cento), desde que se trate de operação 
contratada com encargos pós-fixados, sendo 
aplicada taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três 

por cento ao ano) a partir da data de rene-
gociação;

3. na parcela do saldo devedor vincendo 
será concedido, na posição de lº de janeiro de 
2002, um rebate de 8,8% (oito inteiros e oito 
décimos por cento) no saldo devedor, desde 
que se trate de operação contratada com en-
cargos pós-fixados, passando a ter uma taxa 
efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao 
ano) a partir daquela data;

4. o saldo devedor das operações, apu-
rado na forma dos itens 3 e 4 da alínea b 
do inciso II deste artigo, será consolidado na 
data da repactuação e prorrogado pelo prazo 
de 10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de 
carência, a ser liquidado em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas;

5. nas regiões do semi-árido, Norte do 
Espírito Santo, e nos Municípios do Norte de 
Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no 
Vale do Mucuri, compreendidos na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, os mutuários que vierem 
a adimplir-se nessas condições farão jus a um 
bônus de adimplência de 35% (trinta e cinco 
por cento) sobre cada parcela da dívida paga 
até a data do respectivo vencimento.

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
três por cento ao ano a partir de 1º de janeiro 
de 2002, com as condições diferenciadas para 
o semi-árido previstas na alínea b do inciso I 
deste artigo;

III – nos financiamentos concedidos nos perí-
odos referenciados nos incisos I e II, ao amparo de 
recursos do FNE, com valor total originalmente con-
tratado acima de R$15.000,00 (quinze mil reais) e até 
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), observadas as 
seguintes condições:

a) aplica-se o disposto no inciso I ou II, 
conforme a data da formalização da opera-
ção original, para a parcela do saldo devedor, 
ou da prestação, que corresponda ao limite 
de R$15.000,00 (quinze mil reais) na data do 
contrato original;

b) a parcela do saldo devedor, ou da 
prestação, que diz respeito ao crédito original 
excedente ao limite de R$15.000,00 (quinze 
mil reais) será alongada em até dez anos, com 
dois anos de carência, sendo aplicada taxa 
efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao 
ano) a partir da data de renegociação.
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§ 1º No caso de operações referenciadas no 
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou 
associação de produtores, considerarse-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o mesmo teto in-
dividual de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para 
enquadramento.

§ 2º Na hipótese de liquidação antecipada e to-
tal do saldo devedor das operações a que se refere 
o caput deste artigo até 31 de dezembro de 2008, 
aplicar-se-á bônus adicional de dez por cento sobre o 
montante devido.

§ 3º Para efeito do disposto nos incisos II e III do 
caput deste artigo, fica o gestor do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste autorizado a reclas-
sificar as operações realizadas simultaneamente com 
recursos do FAT ou de outras fontes e do FNE para a 
carteira do Fundo, bem como, nesse caso, a assumir 
o ônus decorrente das disposições deste artigo.

§ 4º Aplicam-se as condições previstas no inciso 
I, do caput deste artigo, aos mutuários que tenham 
renegociado as suas dívidas com base em legislações 
posteriores à Resolução nº 2.765, de 10 de agosto de 
2000, não sendo cumulativos os benefícios previstos  
nesta lei com os anteriormente repactuados.

§ 5º Para os financiamentos de que tratam os 
incisos I e II, realizados na região Nordeste, no Norte 
do Espírito Santo e nos Municípios do Norte de Minas 
Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucu-
ri, compreendidos na área de atuação da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e lastreados 
com recursos do FAT ou de outras fontes, em opera-
ções com recursos mistos dessas fontes e do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, 
ou realizadas somente com recursos dessas fontes sem 
equalização, nessa região, cujo valor total originalmente 
contratado não exceda a R$35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais), prevalecem as seguintes disposições:

I – aplicam-se os benefícios de que tratam os in-
cisos I ou II, conforme a data da formalização da ope-
ração original, para a parcela do saldo devedor, ou da 
prestação, que corresponda ao limite de R$15.000,00 
(quinze mil reais);

II – a parcela do saldo devedor, apurado na data 
de repactuação, que diz respeito ao crédito original ex-
cedente ao limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), na 
região do semi-árido, incluído o Norte do Espírito Santo, 

e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, no Vale do 
Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, compreendidos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, poderá ser prorrogada pelo prazo 
de 10 (dez) anos, com vencimento da primeira parcela 
em 31 de outubro de 2007 observado o seguinte:

a) os mutuários que estiverem adimplen-
tes na data de publicação desta lei, ou que re-
gularizarem seus débitos em até cento e oitenta 
dias contados a partir da data de publicação 
desta lei, terão as seguintes condições:

1. farão jus a bônus de adimplência de 
45% (quarenta e cinco por cento) sobre a 
prestação ou parcela liquidada na data do 
vencimento;

2. aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de lº 
de janeiro de 2002;

b) os mutuários que se encontrarem em 
inadimplência e não regularizarem seus dé-
bitos no prazo estabelecido na alínea a do 
inciso II deste parágrafo terão as seguintes 
condições:

1. o saldo de todas as prestações ven-
cidas e não-pagas deverá ser corrigido até a 
data da repactuação com base nos encargos 
originalmente contratados, sem bônus e sem 
encargos adicionais de inadimplemento, quan-
do passam a ter uma taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano);

2. na parcela do saldo devedor vincendo 
será aplicada uma taxa efetiva de juros de 3% 
a.a. (três por cento ao ano) a partir de lº de 
janeiro de 2002;

3. os mutuários que vierem a adimplir-se 
nessas condições farão jus a bônus de adim-
plência de 15% (quinze por cento) sobre cada 
prestação ou parcela da dívida paga até a data 
do respectivo vencimento.

§ 6º O saldo devedor das operações de que tra-
ta este artigo será apurado com base nos encargos 
contratuais de normalidade, sem o cômputo de multa, 
mora, quaisquer outros encargos por inadimplemento, 
ou honorários advocatícios.

§ 7º Para aderir à repactuação de que trata este 
artigo será exigido, como contrapartida por parte do 
mutuário, o pagamento de 1% (um por cento) do valor 
do saldo devedor atualizado.

§ 8º As disposições deste artigo não se aplicam 
aos mutuários de operações alongadas ou renegocia-
das ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 
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1995; ou da Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 
1998, do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3º Fica autorizada a repactuação de dívidas 
originárias de crédito rural, relativas a empreendimen-
tos localizados na área de atuação da Agência de De-
senvolvimento do Nordeste  – ADENE, em situação de 
inadimplemento, contratadas por agricultores familiares, 
mini, pequenos, médios e grandes produtores rurais, 
suas cooperativas ou associações, até 15 de janeiro de 
2001, com recursos do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), ou do FNE combinado com outras 
fontes, ou de outras fontes cujas operações tenham 
sido contratadas junto aos bancos oficiais federais, 
de valor originalmente contratado até R$100.000,00 
(cem mil reais), em uma ou mais operações do mes-
mo mutuário, não abrangidas pelo art. 2º desta lei e 
não alongadas ou renegociadas ao amparo da Lei nº 

9.138, de 29 de novembro de 1995, ou da Resolução 
nº 2.765, de 10 de agosto de 2000, do Conselho Mo-
netário Nacional, nas seguintes condições:

I – o saldo devedor da operação será apurado com 
base nos encargos contratuais de normalidade, sem o 
cômputo de multa, mora, quaisquer outros encargos 
por inadimplemento, ou honorários advocatícios;

II – encargos financeiros vigentes a partir da data 
de renegociação:

a) taxa efetiva de juros de 6% a.a. (seis 
por cento ao ano) para agricultores familiares, 
mini e pequenos produtores rurais;

b)taxa efetiva de juros de 8,75% a.a. (oito 
inteiros e setenta e cinco décimos por cento ao 
ano) para os demais produtores rurais.

III – bônus de adimplemento incidente sobre os 
encargos financeiros: 20% (vinte por cento), para os 
mutuários que desenvolvem suas atividades na região 
do semi-árido, ou 10% (dez por cento) para os mutu-
ários que desenvolvem suas atividades nas demais 
regiões abrangidas pela Adene;

IV – prazo de até dez anos para o pagamento 
do saldo devedor, estabelecendo-se novo esquema 
de amortização, de acordo com a capacidade de pa-
gamento do mutuário;

V – para aderir à repactuação de que trata este 
artigo será exigido, como contrapartida por parte do 
mutuário, o pagamento de 1% (um por cento) do valor 
do saldo devedor atualizado.

§ 1º No caso de operações referenciadas no 
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou 
associação de produtores, considerarse-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o teto individual 
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para enqua-
dramento.

§ 2º As operações com recursos do FAT e de ou-
tras fontes, contratadas junto aos bancos oficiais fede-
rais e renegociadas nos termos do caput deste artigo, 
não serão equalizadas pelo Tesouro Nacional, sendo 
autorizada a sua aquisição pelo FNE, que arcará com 
os custos decorrentes da renegociação.

Art. 4º Os débitos de agricultores familiares, mini, 
pequenos, médios e grandes produtores rurais, suas 
cooperativas ou associações, relativos a operações 
originárias de crédito rural, alongados na forma da Lei 
nº 9.138, de 1995, e da Resolução nº 2.238, de 31 de 
janeiro de 1996, do Conselho Monetário Nacional, e 
não renegociados na forma da Lei nº 10.437, de 25 de 
abril de 2002, relativos a empreendimentos localizados 
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, em situação de inadimplemento, 
de valor originalmente contratado até R$100.000,00 
(cem mil reais), em uma ou mais operações do mes-
mo mutuário poderão ser repactuados nas seguintes 
condições:

I – o saldo devedor financeiro das operações em 
regime de normalidade será apurado pela multiplicação 
do saldo devedor das unidades de produtos vincula-
dos pelos respectivos preços mínimos vigentes, des-
contando a parcela de juros de três por cento ao ano 
incorporada às parcelas remanescentes;

II – o saldo devedor financeiro das operações 
cujos mutuários encontram-se inadimplentes será 
apurado da seguinte forma:

a) valor das parcelas vencidas e não 
pagas: incorporação da taxa de juros de três 
por cento ao ano incidente sobre o resulta-
do da multiplicação do número de unidades 
de produtos vinculados a cada parcela pelo 
respectivo preço mínimo vigente na data da 
repactuação;

b) valor das parcelas vincendas: multi-
plicação do saldo devedor das unidades de 
produtos vinculados pelos respectivos preços 
mínimos vigentes, descontando a parcela de 
juros de três por cento ao ano incorporada às 
parcelas remanescentes;
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c) total a ser repactuado: corresponde à 
soma dos valores apurados nas formas das 
alíneas a e b deste inciso;

III – sobre o saldo devedor financeiro, apurado nas 
formas previstas nos incisos I e II deste artigo, incidirão 
juros de três por cento ao ano, acrescidos da variação 
do preço mínimo da unidade de produto vinculado;

IV – as novas prestações serão calculadas sempre 
em parcelas iguais e sucessivas, em meses livremen-
te pactuados entre os mutuários e credores, no último 
dia de cada mês, com vencimento pelo menos uma 
vez ao ano, sendo que a data da primeira prestação 
deverá ser até 31 de outubro de 2007 e da última até 
31 de outubro de 2025;

V – a repactuação poderá prever a dispensa do 
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado 
contratualmente sempre que os pagamentos ocorrerem 
nas datas aprazadas, salvo se o devedor optar pelo 
pagamento mediante entrega do produto;

VI – o inadimplemento de obrigação, cuja repac-
tuação previu a dispensa a que se refere o inciso V 
deste artigo, ocasionará, sobre o saldo remanescen-
te, o acréscimo da variação do preço mínimo a ser 
estipulado contratualmente, na forma do regulamento 
desta lei;

VII – na hipótese de liquidação antecipada e to-
tal da dívida até 31 de dezembro de 2008, aplicar-se-
á, além do bônus descrito no § 5º do art. 5º da Lei nº 

9.138, de 29 de novembro de 1995, desconto sobre 
o saldo devedor existente na data da liquidação, de 
acordo com o valor da operação em 30 de novembro 
de 1995, a saber:

a) dez pontos percentuais para opera-
ções de valor até dez mil reais; ou

b) cinco pontos percentuais para opera-
ções de valor superior a dez mil reais.

§ 1º Para aderir à repactuação de que trata este 
artigo, os mutuários deverão efetuar o pagamento mí-
nimo de 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos 
por cento) do valor da prestação vincenda em 31 de 
outubro de 2006 ou da última prestação vencida, atu-
alizada com juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) 
pro rata die.

§ 2º Caso o pagamento a que se refere o § 1º 
deste artigo ocorra em data posterior a 31 de outubro 
de 2006, incidirão juros de três por cento ao ano pro 
rata die, até a data do cumprimento da obrigação.

§ 3º No caso de operações referenciadas no 
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou 
associação de produtores, considerar-se-a:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o teto individual 
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para enqua-
dramento.

Art. 5º Os mutuários interessados na prorrogação 
ou repactuação de dívidas de que trata esta lei deve-
rão manifestar formalmente seu interesse à instituição 
financeira credora.

§ 1º Fica autorizada a suspensão da cobrança 
ou da execução judicial de dividas originárias de cré-
dito rural abrangidas por esta lei, a partir da data em 
que os mutuários manifestarem seu interesse na pror-
rogação ou repactuação dessas dívidas, na forma do 
caput deste artigo.

§ 2º Ficam as instituições financeiras credoras 
das dívidas renegociadas na forma desta lei obrigadas 
a suspender a execução dessas dívidas, e a desistir, 
se for o caso, de quaisquer ações ajuizadas contra os 
respectivos mutuários, relativas às operações abran-
gidas naquele instrumento de crédito.

§ 3º O Conselho Monetário Nacional fixará:
I – prazo, não inferior a cento e oitenta dias após 

a data de publicação do regulamento desta lei, para 
que se cumpra a formalidade a que se refere o caput 
deste artigo;

II – prazo, não inferior a sessenta dias após o 
término do prazo a que se refere o inciso I deste pa-
rágrafo, a ser observado pelas instituições financeiras 
para a formalização das prorrogações e repactuações 
de dividas de que trata esta lei.

Art. 6º Não serão beneficiados com a repactuação 
de dividas de que trata esta Lei os produtores rurais que 
tenham praticado desvio de recursos ou que tenham 
sido caracterizados como depositários infiés.

Art. 7º Os mutuários de operações realizadas 
sob a modalidade de contrato grupal ou coletivo po-
derão beneficiar-se individualmente da renegociação 
de que trata esta Lei se o valor da fração do financia-
mento original, de sua responsabilidade, for de até 
R$100.000,00 (cem mil reais).

Art. 8º Ficam o gestor do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste – FNE e o Tesouro Na-
cional autorizados a assumir os ônus decorrentes das 
disposições desta Lei, segundo a fonte de recursos a 
que se referem as operações alongadas.

Art. 9º O banco administrador do FNE deverá 
adotar, no prazo estabelecido no regulamento desta 
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Lei, todos os procedimentos necessários para viabilizar 
a reprogramação de pagamentos das operações, for-
necendo aos Ministérios da Fazenda e da Integração 
Nacional todas as informações sobre a situação final 
dos contratos de que trata esta Lei.

Art. 10. Fica autorizada a individualização das 
operações de crédito rural individuais, grupais ou co-
letivas, efetuadas com aval, enquadradas no Programa 
Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCE-
RA), nos Grupos “A”, “A/C” e “B” do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 
inclusive aquelas realizadas com recursos no Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento, contratadas até 30 de 
dezembro de 2005, com risco da União, observado o 
disposto nos arts. 282 a 284 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002.

§ 1º Fica autorizada a substituição ou a liberação 
de garantias, nos termos estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional.

§ 2º O Conselho Monetário Nacional definirá:
I – os casos em que as operações poderão ficar 

garantidas apenas pela obrigação pessoal;
II – os prazos para pagamento;
III – as demais condições para viabilizar a imple-

mentação dessas medidas.
Art. 11. Ficam autorizados a repactuação, o alon-

gamento e a individualização de operações de crédito 
rural do Programa Especial de Crédito para a Reforma 
Agrária (PROCERA) e do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Famiflar (PRONAF), que te-
nham sido protocoladas ou apresentadas formalmente 
aos agentes financeiros até 31 de maio de 2004, ga-
rantidas as condições financeiras previstas no inciso II 
do art. 7º da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.

Art. 12 Fica autorizada, exclusivamente para a 
safra 2004-2005, a cobertura de perdas pelo Progra-
ma de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) 
e pelo Seguro da Agricultura Familiar (Proagro Mais) 
aos produtores rurais, que não tenham protocolado, 
em tempo hábil, o termo de que trata o parágrafo único 
do art. 11 da Lei nº 11.092, de 12 de janeiro de 2005, 
ou que tenham plantado cultivares não contempladas 
no zoneamento agrícola estabelecido pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mantidas 
as demais exigências das normas vigentes aplicáveis 
àqueles programas.

Art. 13. Fica a União autorizada a conceder sub-
venções econômicas na forma de rebates, bônus de 

adimplência, garantia de preços de produtos agrope-
cuários ou outros benefícios, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), a agricultores familiares que contratarem 
operações de fmanciamento rural nas instituições fi-
nanceiras integrantes do Sistema Nacional de Finan-
ciamento Rural, respeitadas suas disponibilidades 
orçamentárias e financeiras.

Art. 14. Fica a União autorizada a conceder bônus 
de adimplência, retroativamente, pelo valor nominal da 
época da liquidação, nos termos estabelecidos pelo 
Conselho Monetário Nacional, aos agricultores que 
quitaram operações de custeio efetuadas nos Grupos 
“A/C”, “C”, “D” e “E” do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para finan-
ciamentos de arroz, milho, algodão, soja, mandioca, 
feijão e leite, com vencimento entre o dia 2 de janeiro 
de 2006 e 30 de julho de 2006, respeitadas suas dis-
ponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 15. Fica autorizada a utilização de recursos 
controlados do crédito rural, até 29 de dezembro de 
2006, em operações de crédito no valor necessário à 
liquidação de parcelas vencidas em 2005 e vencidas 
ou vincendas em 2006, inclusive os respectivos encar-
gos de inadimplemento:

I – de operações de alongamento ou renegocia-
das ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 
1995, inclusive aquelas formalizadas de acordo com a 
Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Con-
selho Monetário Nacional, e alterações posteriores;

II – de financiamentos concedidos sob a égide do 
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produ-
ção Agropecuária (RECOOP), de que trata a Medida 
Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º A formalização das operações de que trata 
o caput deverá ocorrer até o dia 29 de dezembro de 
2006.

§ 2º A medida de que trata o caput aplica-se 
também às operações alongadas ou renegociadas 
com base na Lei nº 9.138, de 1995, adquiridas ou de-
soneradas de risco pela União nos termos do disposto 
no art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de 
agosto de 2001.

Art. 16 As instituições financeiras poderão con-
ceder crédito rural na modalidade de comercialização 
a arrematantes de prêmios lançados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB) para aquisição 
de soja da safra 2005/2006, mediante contrato privado 
direcionado ao escoamento do produto ou de opção 
de venda em leilões realizados em bolsa de merca-
dorias e cereais.
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Art. 17. O Poder Executivo deverá considerar os 
custos decorrentes das vantagens concedidas nos 
termos desta lei, promovendo limitação de empenho e 
movimentação financeira em igual montante, quando 
da programação financeira do cronograma mensal de 
desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 18. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá as condições necessárias à implementação das 
disposições constantes desta lei.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – O parecer do nobre Relator, Senador Fernan-
do Bezerra, que fez um esforço enorme para que essa 
negociação evoluísse verdadeiramente, é pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e pela adequação financeira e orçamentária 
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

No mérito, o parecer do Senador Fernando Be-
zerra é pela apresentação de novo Projeto de Lei de 
Conversão nº 19.

Em votação, portanto, os pressupostos de ur-
gência e relevância e de adequação financeira e or-
çamentária.

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

Aprovado.
Passa-se à apreciação do mérito da matéria.
Discussão dos projetos de lei de conversão, da 

medida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, quero pedir a todos os Pares, a todos 
os Líderes, a todos, sem exceção, que realmente ve-
jam o esforço que foi feito.

Esse foi um debate profundo. Não é um assunto 
fácil. É um assunto que, por mais que se faça, sempre 
alguém deseja um pouco mais. O Senador Fernando 
Bezerra, juntamente com os Líderes da área agrícola, 
com os Senadores do Nordeste, com os Deputados 
do Nordeste, com várias pessoas que lutaram nesse 
assunto, chegou às condições, que considero satis-
fatórias.

Vejam só: no art. 6º, o saldo devedor deverá ser 
pago em 25 anos, a contar da data da renegociação, 
incluindo quatro anos de carência, em parcelas anuais 
e sucessivas, ou em prazo inferior, livremente pactua-
do entre as partes.

Então, incluem-se todas as fontes e acerta-se 
que tudo seja pago pelo FNE, Fundo Constitucional 
de Desenvolvimento do Nordeste.

Muita gente até pode dizer: “Podia ser melhor”. O 
que temos foi o melhor possível para o assunto, não 
há outra solução de consenso.

Queríamos o rebote; o rebote existe. Queríamos 
o prazo; o prazo existe. Queríamos a carência; a ca-
rência existe. É claro que se disse: “Mas por que não 
R$200 mil na origem?” Não deu. Não houve acordo 
que tornasse isso possível, porque a conta seria mo-
numental. Porém, houve R$100 mil na origem, e isso 
foi o possível.

Sendo assim, o PMDB, que já tinha acertado com 
o PFL, com o PSDB e com boa parte da Base que vo-
taria apoiando essas medidas, tem a oportunidade de 
dizer, com muita satisfação, como vota: o PMDB vai 
votar favoravelmente ao projeto, embora saiba que não 
é o ideal, mas foi o melhor que se pôde conseguir.

Queremos louvar não apenas o Relator, mas 
também todos os Líderes que se manifestaram e que 
lutaram, como o Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, que foi de muita importância no processo, e até 
mesmo os nossos sempre adversários da equipe eco-
nômica, que terminaram cedendo, nem sempre de boa 
vontade, e permitiram esse acordo.

Esse foi o melhor projeto que se conseguiu fazer. 
Não é o ideal, mas foi o melhor. Por isso, o PMDB o 
está apoiando e vai votar favoravelmente.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu-
na, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Garibaldi Alves Filho.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Relator da 
matéria, Senador Fernando Bezerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um 
equívoco no art. 1º, que quero corrigir de imediato.

O art. 1º diz o seguinte: Esta lei trata da renego-
ciação de dívidas oriundas de operação de crédito rural, 
relativas a empreendimentos localizados na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordes-
te – ADENE, em situação de inadimplemento, e não 
renegociadas, e dá outras providências.
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Deve ser retirada a expressão “e não renegocia-
das”. Deve ficar assim: “(...) de inadimplemento e dá 
outras providências”.

Esse foi acordo que fizemos. A expressão “e não 
renegociadas” fica fora, fica “inadimplemento”. Esse 
foi o acordo que fizemos. Fui alertado aqui agora pelo 
Torres de Mello e por outros Senadores sobre isso. Foi 
um equívoco a colocação dessa expressão.

Faço essa correção. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Já foi registrada a retificação, Senador Fer-
nando Bezerra.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
Líder do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis-
cutir. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós 
estamos votando uma meia-sola. Que fique muito claro 
que nós estamos votando uma meia-sola. Matéria con-
sistente que iria resolver o problema dos agricultores 
do Semi-Árido seria o projeto que nós aprovamos há 
uns meses, por unanimidade, e que foi vetado por Sua 
Excelência o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
se diz nordestino.

Esse projeto não estabelecia limitação de valor 
na origem do empréstimo concedido e que seria obje-
to de renegociação; não excluía os recursos oriundos 
do Pesa; concedia rebate; concedia prazo; concedia 
carência. Era a solução definitiva do problema dos dé-
bitos do crédito rural, mas, infelizmente, Lula o vetou 
– vetou com a caneta do tamanho do bem que ele quer 
o Nordeste: enorme!

Estamos aqui agora votando uma meia-sola, o 
possível. Estamos votando o possível para evitar que 
os agricultores percam tudo, porque, por ele, perdiam 
tudo. 

Essa medida provisória está saindo por pressão 
da Oposição, que ameaçou, e lutou, e contou com o 
apoio do Presidente Renan Calheiros para que o veto 
fosse apreciado. O Governo tomou a iniciativa de man-
dar essa medida provisória com alguns poucos avan-
ços, Senadora Heloísa Helena, muito poucos avanços. 
Muitos poucos.

Incluiu o quê? Incluiu os recursos da securitização, 
incluiu os recursos do FAT, mas a rolagem da dívida do 
dinheiro tomado com origem no FAT e a securitização 
entram à conta dos recursos do FNE, comprometem 
os recursos que são destinados, por meio dos bancos 
oficiais, ao fomento da região. É quase como tirar de 
uma mão e passar com a outra, é fazer rolagem com 
recursos da própria Região, descobrindo um santo 
para cobrir outro.

No entanto, como queremos, de qualquer manei-
ra, cobrir o outro, vamos engolir. 

Reitero que não estamos entendendo que se trate 
de um bom projeto. Negativo. Onde estão os recursos 
do Pesa? Onde está a renegociação dos recursos do 
Pesa? Não se conseguiu. A equipe econômica do Go-
verno não teve sensibilidade, Lula não teve interesse 
em determinar à equipe econômica do Governo que 
incluísse os recursos do Pesa, como constava no pro-
jeto que esta Casa votou por unanimidade.

Conseguimos o quê? Os 25 anos de prazo e os 
quatro anos de carência? É verdade. Conseguimos 
incluir a renegociação dos recursos com origem no 
FAT e na securitização? É verdade, e com esse com-
prometimento dos recursos do FNE.

O único ganho, para falar em ganho, é que o mar-
co zero passou a ser R$100 mil, ou seja, os emprés-
timos que vão ser renegociados são os empréstimos 
inicialmente concedidos com valor máximo de R$100 
mil. Nem o pleito que fizemos de uma renegociação hí-
brida foi aceito. Segundo essa proposta, quem devesse, 
na origem, R$250 mil, aproveitasse essas condições 
de renegociação com 25 anos de prazo e quatro de 
carência, com a taxa de juros e com o rebate para os 
R$100 mil e, para o restante, para o saldo resultante 
da diferença entre o valor emprestado e os R$100 mil, 
fosse feita uma renegociação híbrida, parte subsidiada 
e parte não subsidiada. Nem com isso concordaram. 
São R$100 mil; se forem R$101 mil, o empréstimo está 
fora da renegociação. O que pleiteávamos era que, se 
fosse R$150 mil o valor na origem, R$100 mil fossem 
renegociados nas condições em que estamos conse-
guindo aprovar, e os R$ 50 mil restantes fossem feitos 
em condições que iríamos estudar.

Não aceitaram. Esse é o tamanho do bem que 
Lula quer ao Nordeste. 

A medida que está sob apreciação é melhor do 
que nada, mas não se está votando uma coisa sen-
sacional. Não. Estamos votando uma coisa melhor do 
que o péssimo em que se encontra a situação, mas 
estamos muito longe do projeto de lei que votamos e 
que Lula vetou. Repito pela trigésima vez: o projeto 
que a Câmara votou por unanimidade, que o Senado 
votou por unanimidade, foi vetado por Lula sozinho, 
contra o interesse dos nordestinos.

Para não ficarmos no prejuízo total, estamos ago-
ra fazendo o encaminhamento favorável à aprovação 
dessa matéria. A propósito, aqui quero louvar o trabalho 
do Relator, Senador Fernando Bezerra, o envolvimento 
das lideranças da região, e quero louvar a iniciativa do 
Senador Renan Calheiros, que fez um apelo especial 
aos Líderes para que essa matéria fosse votada hoje. 
Não iríamos votar nenhuma medida provisória, mas, 
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por apelo dele, por compromisso com a Região e por 
entender que, de qualquer maneira, avança-se na re-
negociação do crédito rural ou dos débitos do crédito 
rural, nós da Oposição concordamos em abrir a pauta 
para votar o quinto item da pauta. Votamos o primeiro, 
o segundo, o terceiro e o quarto, invertemos a pauta e 
votamos o quinto no lugar do quarto, para atender os 
agricultores do Nordeste.

Com a consciência de quem está apenas votan-
do uma coisa razoável e não aquilo que era necessá-
rio, o PFL recomenda o voto “sim” para essa Medida 
Provisória.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Hele-
na, Líder do PSOL.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Des-
culpe-me, Sr. Presidente, mas o Senador José Mara-
nhão estava inscrito antes de mim.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Olhe 
um pouco para a esquerda, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Mara-
nhão.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pela dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Antes de mais nada, 
agradeço a elegância da Senadora Heloísa Helena, 
que lembrou ao Presidente que eu tinha inscrição an-
terior à sua.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou votar 
com a proposta apresentada que foi elaborada por um 
Senador do Rio Grande do Norte sensível à situação 
do Nordeste, sensível à situação da sua região: Sena-
dor Fernando Bezerra.

Na verdade, concordo parcialmente com o que 
disse aqui o Senador José Agripino: a proposta, em-
bora seja boa, não pode ser classificada como ótima, 
porque não corresponde ainda à real situação de en-
dividamento dos agropecuaristas da Região Nordeste, 
do semi-árido brasileiro.

No momento em que me manifesto favoravelmen-
te a esse projeto, faço uma reflexão, Sr. Presidente. A 
atividade agrícola, o setor primário, a pecuária também, 
essas são atividades de risco em qualquer parte do 
mundo. Essa é a razão pela qual mesmo os países de-
senvolvidos, como os Estados Unidos e como os países 
da Europa Ocidental, subsidiam sua agricultura, sua 
pecuária. Aliás, sobre esse aspecto é curioso obser-
var que, ao fazê-lo, os países desenvolvidos adotam 
a política de dois pesos e de duas medidas. Em suas 
matrizes, especialmente os sistemas financeiros e os 
governos praticam uma política de proteção escan-
carada à sua agricultura. Não os critico por isso, mas 
os critico pela incoerência, porque o modelo que eles 

defendem, que eles impõem aos países subdesenvol-
vidos ou em fase de desenvolvimento, como é o caso 
do Brasil, é inteiramente diverso daquele modelo que 
eles praticam internamente. A Europa inteira e os Es-
tados Unidos subsidiam toda a sua agricultura. Outra 
não tem sido a luta, nos últimos anos, senão a ilusória 
tentativa que faz o Brasil e outros países da América 
do Sul no sentido de que esses países, os países ricos, 
acabem com a política protecionista ao setor primário 
de seus países. Esse é o grande equívoco. O Brasil 
deveria ter pelo menos uma política definida para o 
setor agropecuário. Vivemos de improvisações ou de 
medidas emergenciais como esta que estamos apro-
vando hoje aqui como conseqüência de uma política 
agrícola errada ou da ausência de qualquer política de 
proteção ao setor primário.

Se, em vez de apelar em fóruns internacionais, na 
Organização Mundial do Comércio e em outros even-
tos, para que países do primeiro mundo deixassem 
de praticar a política de proteção a sua agricultura, o 
Brasil estivesse implementando pelo menos uma polí-
tica bem definida em relação à agricultura, certamente 
não haveria um quadro como este que está vivendo o 
Nordeste até os dias de hoje e que resultou nesta me-
dida paliativa que agora estamos aprovando. A medida 
é paliativa, mas é absolutamente necessária, pois é o 
mínimo que se pode fazer emergencialmente em de-
fesa da agricultura e da pecuária do semi-árido.

Portanto, quero louvar aqui o esforço do Congres-
so Nacional, da Câmara e do Senado, de Senadores 
como Fernando Bezerra e todos os Senadores nordes-
tinos que resolveram assumir uma posição que forçou 
o Governo a apresentar ao Congresso Nacional, ao 
Senado da República essa medida que, certamente, 
será aprovada hoje aqui.

Como eu disse, a agricultura é uma atividade 
de risco em qualquer parte do mundo. E, por isso, os 
países desenvolvidos subsidiam sua agricultura para 
proteger o emprego, para proteger a receita de um 
setor que, se não estiver envolvido, se não estiver 
trabalhando na agricultura, certamente vai vegetar na 
periferia das grandes cidades.

Esse fato deveria servir para que os tecnocratas 
do Governo fizessem uma reflexão mais profunda so-
bre a situação da agricultura e da pecuária no Brasil. 
Estamos muito felizes, porque o Brasil produziu gran-
des safras. É louvável isso! O Brasil produziu grandes 
safras, porque pegou toda uma quadra favorável: preço 
compensatório no mercado internacional, chuvas favo-
ráveis, clima favorável. Mas a esse filme eu já assisti 
muitas vezes. O Brasil fez muita fé, por exemplo, na 
cultura do cacau, na Bahia.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – A cul-
tura do cacau, por falta de uma política bem definida, 
chegou às situações mais degradantes dentro da eco-
nomia rural brasileira. Isso aconteceu com o algodão, 
com a cana-de-açúcar, com o café.

Dessa maneira, seria bom que todos nós, os 
Senadores e a classe política, também refletíssemos 
junto com os técnicos de Governo, aqueles que são 
responsáveis pela formulação das políticas nacionais, 
para que eles tratassem com mais profundidade essa 
questão, que é recorrente.

Vamos votar essa lei sabendo que está muito 
aquém do que esperavam os agricultores do Brasil, so-
bretudo os do Nordeste. Mesmo assim, temos a certeza 
de que esse filme vai repetir-se outras vezes por falta 
de planejamento, por falta de políticas bem definidas.

Concedo um aparte ao Deputado e grande re-
presentante do Piauí Heráclito Fortes. S. Exª quer, na-
turalmente, trazer sua experiência e, sobretudo, sua 
vivência com os problemas da sua região.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Em primeiro 
lugar, quero dizer que V. Exª, ao chamar-me de Depu-
tado, está nos remetendo a um período de grande 
importância.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Lap-
sus linguae. Deixe-me corrigir, antes que possa atingir 
o ego de V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ao contrário, 
V. Exª me deixa feliz, porque tenho certeza de que é 
seu subconsciente mostrando aquele período fantástico 
que vivemos: o da reconstrução democrática.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Com 
certeza, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Em segundo 
lugar, gostaria de lhe dizer Senador José – vou cha-
má-lo de José...

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Zé. É 
assim que me tratam na Paraíba.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª disse 
tudo o que eu gostaria de ter dito sobre essa questão. 
V. Exª foi preciso na arte de improvisar do Governo 
e, principalmente, na arte de não cumprir acordos fir-
mados nesta Casa. É bom que o Brasil veja que o Zé 
de hoje – que é Maranhão – é diferente do Maranhão 
de ontem, que é Bruno, um destruidor e inimigo da 
agricultura. Fico feliz por V. Exª estar falando ao lado 
de um petista que é uma das melhores figuras desta 
Casa, o Senador Flávio Arns. S. Exª aprendeu muita 
coisa – evidentemente, essa ponderação não foi no 
PT – em outros Partidos, amaciou-se politicamente 
e, hoje, presta um serviço muito competente ao País 

no exercício do mandato de Senador da República. 
Senador José Maranhão, ainda bem que todos não 
são iguais: enquanto o Maranhão de ontem destruiu, 
V. Exª hoje procura construir. Quando digo que des-
truiu, refiro-me também à agricultura, quando invadiu 
propriedades, invadiu o Ministério da Fazenda, des-
respeitou a ordem. Era bom que o outro Maranhão se 
espelhasse em V. Exª. E isso é muito fácil, pois ele é 
de Pernambuco, e, assim, é só atravessar a Paraíba, 
para ver como é bom o exemplo de um Maranhão que 
produz. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Agra-
deço a V. Exª a contribuição. Realmente, nossa diferença 
é geográfica, porque sou Maranhão da Paraíba, e ele 
é Maranhão de Pernambuco. Mas nem por isso eu iria 
negar a minha genealogia, porque, se há uma família 
que é nacional, esta é a família Maranhão. Como um 
modesto democrata, sei conviver com as diferenças. 
Ele pensa e age como agiu, e eu penso e ajo de ma-
neira inteiramente diferente. Por isso, não discordo em 
profundidade com V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permita-me 
V. Exª até fazer justiça ao Maranhão de ontem, que, 
naturalmente, vai para o Conselho de Ética do PT, mas 
vai por motivos ideológicos, não por corrupção.

Evidentemente, se fosse por corrupção, seria 
absolvido, porque já haveria um movimento para ab-
solvê-lo. V. Exª não se preocupe em ser o Maranhão 
de cá ou o Maranhão de lá. V. Exª se lembra que o Jô 
Soares, quando colocava a sua inteligência a serviço 
do humor no Brasil, em um de seus programas, dis-
tinguia o Silva de lá com o Silva de cá. Era o Silva rico 
e o Silva pobre. O Silva rico tinha tudo e o Silva pobre 
não tinha nada, mas tinha honradez e pavor de ser 
confundido com o outro. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Obri-
gado a V. Exª. Não vou mais insistir nessa questão ge-
nealógica, senão acabamos discutindo outra história, a 
do Brasil, que é muito longa e, naturalmente, tomaria 
muito tempo e nos desviaria da finalidade, do objetivo 
desta sessão, que é votar esta lei, que, como já disse, 
é boa, mas não é ótima. Dizem que o maior inimigo 
do bom é o ótimo. 

Vamos todos convir com o esforço que fizeram o 
Senado da República, a Câmara dos Deputados, to-
dos os Senadores com assento nesta Casa, até sem 
distinção de região. Nesse ponto, o Nordeste contou 
com a solidariedade dos representantes de todas as 
regiões deste País.

Se há uma Casa onde a Federação é bem re-
presentada, é esta aqui, até porque a representação é 
igualitária, diferentemente da Câmara dos Deputados, 
onde a representação é proporcional à população, o 
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que deixa a nós, nordestinos, numa situação de muita 
inferioridade. Aqui não. Aqui todos são iguais perante 
o Senado da República. 

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Maranhão, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Romeu 
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um grande 
apelo a V. Exª para que todos sejam breves nos de-
poimentos, porque, a cada minuto que passa, algum 
agricultor está sendo executado pelo banco.

Então, seria bom que pudéssemos votar logo 
para salvar essa gente.

A Senadora Heloísa Helena pediu a palavra e 
tem seriedade no que vai falar, mas gostaria que fos-
se feito esse apelo senão ficaremos discutindo até 
tarde e, provavelmente, à meia-noite, alguém já terá 
perdido um trator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª a intervenção. Sem dúvida 
alguma, foi esse sentimento que moveu todos nós.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
próxima oradora inscrita, por até dez minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
entendo a preocupação do Senador Romeu Tuma e 
dela compartilho. 

E é uma pena, uma pena mesmo, que não tenha 
havido a preocupação, nem da Base de sustentação do 
Governo Fernando Henrique, nem da Base de susten-
tação do Governo Lula, para resolver o problema grave 
dos produtores rurais do Nordeste. Não houve.

Lembro com clareza e reconheço que o Senador 
Fernando Bezerra, nos momentos em que travávamos 
aqui uma verdadeira guerra, tanto no Governo Fernan-
do Henrique como no Governo Lula, e mesmo sendo 
da Base de sustentação dos Governos, votou comigo. 
E foram poucos aqui que votaram. 

Mas não posso deixar de relembrar isso, e não 
por aquele mecanismo de mãe que diz, quando vê o 
filho errar, mesmo tendo alertado antes: “Eu não disse? 
Eu não disse que ia acontecer?”. Mas a gente tem de 
lembrar essas coisas! Tem de lembrar!

Primeiro, é importante deixar claro que poucos 
aqui fizeram grandes disputas em relação às Medidas 

Provisórias nº 9, nº 14, nº 77, nº 114, em 2001, em 2002, 
em 2003, em 2004 e em 2005. Tenho de lembrar essas 
coisas, até porque, Senador Fernando Bezerra, não V. 
Exª, é claro, minhas lutas para defender os pequenos 
e médios produtores rurais de Alagoas e do Nordeste 
foram motivo, Senador Tenório, para falarem, no me-
díocre tribunal de inquisição do PT quando foram me 
expulsar do Partido, das medidas provisórias do setor 
agrícola que eu tinha tentado obstaculizar. 

Lembra, Senador César Borges, que V. Exª retirou 
o seu projeto, eu retirei o meu, o Senador Valadares 
também e vários Parlamentares aqui retiraram os seus 
projetos para agilizar a votação. 

Na época das duas medidas provisórias do Go-
verno Lula, eu dizia que não iria resolver o problema do 
Nordeste, que precisaria ainda mais, como aprovar o 
projeto que corrige as distorções do saldo devedor, por-
que estávamos repactuando e alongando dívidas, cujas 
distorções estavam preservadas, Senador Flexa.

Então, é essencial que isso seja relembrado. 
Houve perdas de propriedade rural para instituição de 
crédito, Senador Tuma, porque esse Governo nem a 
suspensão da execução fez. Era só lero, palavra!

No dia em que o Congresso Nacional deu visibi-
lidade à sociedade, de uma forma em geral, que iria 
votar favorável e poderia derrubar o veto, eles promo-
veram uma verdadeira ação de agilidade para promo-
ver a execução. 

Muitos proprietários rurais de Alagoas e do Nor-
deste estavam correndo envergonhados dos oficiais de 
Justiça para não perder as suas propriedades rurais, 
como o caso a que V. Exª fazia referência do rapaz que, 
quase chorando, devolveu a colheitadeira, porque não 
tinha como pagá-la.

É importante relembrar. Reconhecemos o esforço 
de V. Exª, Senador Fernando Bezerra. Testemunhei, 
nos momentos mais difíceis desta Casa, o voto de V. 
Exª comigo, mesmo sendo eu da Oposição e V. Exª 
da Base do Governo. No entanto, é importante desta-
car algumas coisas. Primeiro, o que aqui está sendo 
votado para o Nordeste ainda está distante das con-
dições de repactuação de dívidas das outras regiões 
brasileiras. Isso é fato. 

Em toda Medida Provisória que tratava do Pesa 
e da Securitização tentávamos garantir para os pro-
dutores do Nordeste as mesmas condições de repac-
tuação de suas dívidas das outras regiões do País. E 
tínhamos o direito de fazê-lo, em função da perda de 
safra, problema das condições climáticas, ausência 
de investimentos em projetos de irrigação. Poderia ter 
sido feito isso, mas não o fizeram.

Aqui está estabelecido o montante de até R$100 
mil, mas é importante deixar claro que, para todas as 
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outras regiões brasileiras, não existe o teto de R$100 
mil, ele é ad infinitum, via Pesa e via Securitização.

Segundo, é importante deixar claro, absolutamen-
te claro, para evitar que algum Líder governista, que 
aceitou três anos de arrocho fiscal e a atual libertinagem 
financeira de caráter eleitoralista, diga, Senador Tasso 
Jeireissati: “Oh! O impacto no Tesouro será de R$2 bi-
lhões!” Mentira! Não há impacto algum para o Tesouro 
Nacional.O impacto para o Tesouro Nacional é zero! 
Não há equalização do Tesouro. Quem vai assumir o 
ônus dessas operações é o Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste. Ou seja, são R$2 bilhões a menos para 
investir naquilo que dinamiza a economia local e gera 
emprego e renda para o nosso Nordeste.

Portanto, nada de cantilena enfadonha e mentiro-
sa do Governo em sair dizendo que o Tesouro vai bancar 
R$2 bilhões para repactuar dívida do Nordeste. Mentira! 
Esses R$2 bilhões serão debitados da conta do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste. Portanto, o ônus do 
Tesouro é zero. Não há absolutamente nada.

Faço essas considerações e voto favoravelmente 
a essa matéria, mas é importante deixar claro que será 
ônus zero para o Tesouro, Senador Edison Lobão. As 
condições que aqui estão estabelecidas para os produ-
tores nordestinos são completamente inferiores às dos 
produtores de todas as outras regiões do País, que têm 
a possibilidade de repactuação de dívida em montan-
tes maiores do que os que estão estabelecidos para o 
Nordeste. Não tem ônus para o Tesouro e é importan-
te deixar claro que é responsabilidade do Governo se 
alguém perdeu suas propriedades, precisou devolver 
o maquinário comprado, demitiu ou quebrou. 

Portanto, não aceito a generalização da respon-
sabilidade de todos. Eu estive aqui apanhando den-
tro do meu Partido, do qual inclusive fui expulsa, e no 
meu Estado, com base nesse argumento decadente 
e inconseqüente de medida provisória, porque estava 
apenas defendendo os produtores da minha querida 
Alagoas e do Nordeste brasileiro. 

Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Sr. Presidente, peço a palavra para formular uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Demóstenes 
Torres, para uma questão de ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, com base no art. 58, § 2º, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, solicito a V. Exª que defira a pre-

sente questão de ordem, uma vez que as Comissões 
do Senado deliberaram por votar qualquer medida em 
projetos terminativos que efetivamente se encontram 
nessas Comissões. 

O que acontece? Votamos, mas o prazo continua 
sobrestado para que ele possa vir à Mesa para a devi-
da publicação ou para que haja o recurso. Então, não 
podemos nem mandá-los para cá, fluindo esse prazo 
para recurso, nem tampouco, Sr. Presidente, quando 
não há recurso, encaminhá-los para a Câmara dos 
Deputados. 

Dessa forma, ainda não começou a correr prazo 
para recurso em relação a todo o pacote antiviolência 
que votamos, uma vez que o Poder Executivo continua 
editando medidas provisórias, trancando a pauta. 

Então, a presente questão de ordem é no sentido 
de que V. Exª, a exemplo do que já acontece na Câma-
ra dos Deputados, e uma vez que não há óbice legal, 
nem constitucional, nem regimental, desconsidere essa 
tradição do Senado Federal de interromper o prazo 
para recursos, para que, assim, possamos fazer com 
que haja uma desburocratização e esses processos 
ou possam vir à Mesa, se houver recursos, ou, então, 
possam seguir para a Câmara dos Deputados.

Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a questão de ordem apresentada 
por V. Exª.

Não há sentido algum que, não havendo recur-
sos, haja uma paralisação meramente burocrática de 
qualquer matéria de iniciativa legislativa. 

O entendimento desta Presidência sempre foi no 
sentido de que o prazo para o recurso somente seria 
aberto se a pauta não estivesse trancada por medida 
provisória ou por projeto de lei com urgência constitu-
cional. Entretanto, as disposições do inciso I do § 2º 
do art. 58 da Constituição Federal, combinadas com 
as do § 3º do art. 91 do Regimento Interno do Senado 
Federal não impõem restrições a que o prazo para o 
recurso seja aberto nessas condições; e, não havendo 
recursos, que as proposições sejam enviadas à Câmara 
dos Deputados. Aliás, entendimento nesse sentido é 
adotado pela própria Câmara dos Deputados.

Não há sentido que a Câmara dos Deputados 
adote um procedimento nesse caso e o Senado Fe-
deral adote um procedimento burocrático diferente, 
que, em vez de simplificar, torna ainda menos ágil o 
processo legislativo. 

Portanto, Senador Demóstenes Torres, acolho a 
questão de ordem de V. Exª, não havendo, obviamente, 
objeção das Lideranças partidárias, no sentido de que 
a abertura do prazo para recurso seja feita em plenário, 
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tão logo chegue a matéria apreciada nas Comissões 
em caráter terminativo para conhecimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

V. Exª, que sempre foi um batalhador desta cau-
sa, tem a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço a V. Exª. 

A celeridade com que essa proposta está sendo 
discutida neste momento deve-se muito à interveniência 
de V. Exª, que reuniu os Líderes e chegou a um acordo 
para antecipação dessa matéria na Ordem do Dia de 
hoje, que passou do item 5 para o item 4.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, destaco e enal-
teço o trabalho primoroso realizado pelo Relator, Se-
nador Fernando Bezerra. Conheço a sua autoridade, 
conheço a sua autonomia para gerir um assunto como 
este. Como Líder no Governo no Congresso, disse que 
só aceitaria ser Relator desta matéria se tivesse con-
dições para fazer uma negociação adequada e mais 
vantajosa não apenas com os representantes dos pro-
dutores rurais, com os Senadores de todos os Partidos, 
como também com o próprio Governo.

S. Exª debruçou-se, então, sobre essa negocia-
ção e conseguiu melhorar substancialmente a Medida 
Provisória nº 285, oriunda do Executivo, e também a 
proposta que veio da Câmara dos Deputados acabando 
com algumas falhas. Por isso, essa matéria voltará à 
Câmara dos Deputados, depois de aqui ser votada.

Posso assinalar, Sr. Presidente, para minha alegria 
e satisfação, que o teto máximo de R$50 mil estabele-
cidos pelo Governo para renegociação foi aumentado 
para R$100 mil, atendendo o Relator a uma propos-
ta que apresentei desde o início da discussão desta 
Medida Provisória na Câmara dos Deputados. Fixou-
se, então, um teto de R$100 mil na origem do contra-
to, significando dizer que, no Nordeste do Brasil – e 
posso citar Sergipe, onde estive visitando as regiões 
mais afetadas pelo endividamento –, mais de 90% dos 
produtores rurais serão beneficiados com essa emen-
da por mim apresentada e acatada integralmente pelo 
nobre Relator, Senador Fernando Bezerra.

Por essa razão, agradeço a S. Exª, que atendeu 
aos reclamos daqueles que, ao longo de todos esses 
anos, foram castigados por secas inclementes e tam-
bém por cheias que destruíram as suas lavouras. É 
verdade que os planos econômicos no passado con-
tribuíram grandemente para o aumento do saldo deve-
dor. Em um período pequeno, de 1990 a 2004, ou seja, 
por 14 anos – o próprio Relator fala desse assunto –, 

fomos abalados por várias secas que redundaram em 
prejuízos incomensuráveis para a nossa economia, a 
ponto de o PIB agropecuário...

Chegou-se ao ponto de o PIB agropecuário nor-
destino, conforme disse o Relator, no seu equivalente 
nacional, cair de 19% para 15% em 2002.

Sr. Presidente, posso também registrar que os de-
vedores de até R$100 mil poderão pagar suas dívidas 
até o ano de 2027. Começarão a pagá-las em 2007 e 
pagarão a última parcela em 2027. Esse é um grande 
benefício que temos de levar em conta.

É verdade que nem todos aqueles que queriam 
ser beneficiados, como o pessoal do Pesa, conseguiram 
isso. Mas um índice substancial, um índice grande de 
produtores rurais foi beneficiado, sem dúvida alguma, 
por essa medida provisória, ora alterada por meio de 
um substitutivo do Senador Fernando Bezerra.

Ao terminar, Sr. Presidente, creio que o Gover-
no Federal não vai vetar essa matéria, porque ela foi 
fruto de um acordo. Tenho a certeza absoluta de que 
o Governo não vai cometer a impropriedade de vetar 
essa matéria, que resultou de um grande acordo entre 
as Lideranças e a própria Receita.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
permite um pequeno aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Com muito prazer, Senador Ney Su-
assuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Quero 
louvar a atitude de V. Exª, que fez a gentileza de se 
comunicar com todos os demais Líderes em relação 
à proposta que V. Exª apresentou e que foi acatada. V. 
Exª foi perseverante em relação a essa matéria. Creio 
que justiça tem de ser feita e que V. Exª teve um pa-
pel muito importante nessa negociação, que foi tão 
árdua. Parabéns!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço-lhe, porque sei que V. Exª é um 
dos Senadores do PMDB mais atuantes. É o Líder do 
Partido, e sem o seu apoio isso não seria possível. Mas 
devemos essa compreensão aos produtores rurais do 
Nordeste e à sensibilidade política e social do Sena-
dor Fernando Bezerra, do Rio Grande do Norte, Líder 
do Governo no Congresso. S. Exª agiu com bastante 
espírito de justiça, com equilíbrio e com moderação, 
convencendo o Governo de que o melhor seria atender 
ao limite de R$100 mil do teto para a renegociação.

Senador Fernando Bezerra, V. Exª deverá ainda 
fazer alguma alteração na redação. Conversei com V. 
Exª e com o Senador Romero Jucá, e uma pequena 
alteração de redação pode ser feita no art. 3º, inciso 
II. Onde se lê “para médios e grandes produtores” ru-
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rais, que se escreva apenas “para os demais produ-
tores rurais”.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-

nador, falei com V. Exª porque eu já havia falado com 
o Senador Fernando Bezerra. Sem a firmeza dele e 
sem o apoio das Lideranças, não teríamos chegado 
a lugar algum. O Senador Fernando Bezerra, apesar 
de Líder do Governo no Congresso, foi extremamente 
firme e nos permitiu enfrentar todas as adversidades, 
assim como o Senador Romero Jucá.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Posso dizer que, se não fosse S. Exª 
na Liderança do Governo, como Relator, e o apoio dos 
Senadores, realmente essa grande negociação não 
teria acontecido, em benefício de 167 mil produtores 
rurais. Só em Sergipe, haverá mais de 40 mil produto-
res rurais beneficiados.

Agradeço a V. Exª.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador 
Fernando Bezerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro acolher a proposta do Senador Valadares com re-
lação ao inciso II, letra b, do art. 3º. Há aqui também 
um erro de redação, ao que quero me apressar em 
propor a correção. Ao final do caput do art. 3º, lê-se 
“ou da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, ou da 
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003”. Deve-se excluir 
do texto o que acabo de ler. Com os demais artigos, 
Sr. Presidente, estamos todos de acordo. Inclusive, 
queremos agradecer, por um dever de justiça, a todos 
os Líderes dos Partidos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Fernando Bezerra, V. Exª pode repetir 
as expressões alteradas?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Pois 
não, Sr. Presidente.

Ao final do art. 3º, lê-se “ou da Lei nº 10.177, de 
12 de janeiro de 2001, ou da Lei nº 10.696, de 2 de 
julho de 2003”. Deve-se excluir o que acabo de ler e 
daí para frente, com suas respectivas alterações.

Em relação à proposta do Senador Valadares, na 
letra b do inciso II do art. 3º, lê-se “taxa efetiva de juros 
de 8,75% ao ano para os demais produtores rurais”, 
em vez de “para médios [...]”.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, a Liderança do Governo acompanha as modi-
ficações sugeridas pelo Senador Fernando Bezerra, 
nobre Relator dessa matéria.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Assim tam-
bém faz a Liderança do PMDB.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr. 
Presidente, já enfatizei, mas quero dizer o quanto foi 
importante o papel dos Líderes nesta Casa: Senador 
Romero Jucá, Líder do Governo no Senado; Senador 
Ney Suassuna; Senador José Agripino; Senador Ar-
thur Virgílio, enfim, todos os Líderes. Perdoem-me se 
omito alguns nomes.

Quero novamente ressaltar que foi a firmeza e 
a vontade de V. Exª que trouxeram, hoje, para ser vo-
tada, essa matéria tão importante, que beneficia 167 
mil nordestinos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a gentileza e a generosidade do 
amigo.

Senador Rodolpho Tourinho, concedo a palavra 
V. Exª para discutir a matéria.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero relembrar aqui toda essa his-
tória da renegociação da dívida dos produtores rurais 
do Nordeste. Lembro que o Governo vetou o Projeto de 
Lei nº 142, que dispunha sobre a repactuação dessas 
dívidas oriundas do crédito rural na região da Adene, 
no Nordeste. O projeto foi aprovado na Câmara dos 
Deputados e também aqui, no Senado, mas foi vetado 
pelo Senhor Presidente da República.

Editou-se, então, a Medida Provisória nº 285, que 
é a medida que estamos analisando hoje aqui e que 
não atendia, como veio para cá, como foi emitida pelo 
Governo, a maioria dos produtores rurais do Nordeste, 
sobretudo os da Bahia.

Tenho viajado pelo interior da Bahia e observa-
do a agonia de todos os produtores rurais. A grande 
maioria deles está sendo executada, e a posse de suas 
propriedades está sendo ameaçada.

Essa era a nossa grande agonia, que refletia 
também a expectativa de todos os produtores rurais 
do Nordeste.

As condições da medida provisória eram insufi-
cientes, e, por isso mesmo, apresentei emendas que 
resgatavam um outro projeto de lei que estava sendo 
analisado aqui, de autoria do Senador César Borges. 
O projeto estabelecia condições muito mais favoráveis 
para os produtores rurais. Essas medidas incluíam, na 
abrangência da medida provisória, as operações de 
crédito rural, oriundas do FAT, do Pronaf, do BNDES 
e dos recursos equalizados pelo Tesouro Nacional; 
elevava os limites das operações de R$50 mil para 
R$100 mil, na origem, e estabeleciam taxas de ju-
ros de 3% a 6% ao ano, contra as de 6% a 8,7% da 
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medida provisória; estabelecia também um prazo de 
pagamento que atendesse aos produtores rurais do 
Nordeste, aos produtores rurais da Bahia, repito, com 
quem tenho mantido contatos freqüentes durante a 
semana e procurado verificar todas as condições por 
que passaram, porque, além dos problemas dos pro-
dutores rurais, também ocorreram condições climáticas 
desfavoráveis, como secas.

Afinal, chegou-se aqui, por intermédio do Senador 
Fernando Bezerra, a uma posição. Se não se recupe-
ra exatamente aquilo que era o Projeto de Lei nº 142, 
com as mudanças feitas - inclusive com as emendas 
que apresentei, totalmente aproveitadas, que restabe-
leciam, de alguma forma, o Projeto nº 517, de autoria 
do Senador César Borges - e ouvidas as Lideranças do 
meu Estado, votarei favoravelmente, fazendo a ressalva 
de que as condições do projeto original aprovado na 
Câmara e no Senado eram muito mais favoráveis.

Quero acompanhar a posição das Lideranças do 
meu Estado na área rural, porque devo ser pragmático. 
Não adianta, também, tentar fazer alguma coisa – e 
tenho certeza de que o Senador Fernando Bezerra 
fez o que pôde nesse caso – que seja vetada, outra 
vez, pelo Senhor Presidente da República. Tenho hoje 
a garantia do Líder Fernando Bezerra e do Presiden-
te Renan Calheiros de que não será vetado. Então, o 
meu voto será favorável.

Quanto às medidas provisórias, repito o que já 
disse hoje: considero-as algo ruim para o Legislativo, 
pois se cria toda uma expectativa que passa a vigorar 
imediatamente.

Hoje, coisas importantes foram feitas com medida 
provisória, mas o pior é que o Governo também acaba 
por utilizá-la politicamente. Acompanhei com preocu-
pação o que aconteceu aqui e vou deixar um discurso 
por escrito e assinado, para que seja publicado. 

Hoje, tratou-se dos agentes comunitários de saú-
de, tão importantes para o País e a respeito dos quais 
há projetos de minha autoria. Fui Relator da emenda 
constitucional que criou o cargo de agente comunitário 
de saúde, sem necessidade de concurso público, mas 
com processo de seleção. Apresentei um projeto de 
lei regulamentando essa profissão, o qual foi aprova-
do na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Ele seria analisado na Comissão de Assuntos Sociais, 
mas a base do Governo retirou-se, para que não fos-
se apreciado. Na semana passada, quando ele estava 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
Senador Sibá Machado - que eu gostaria que estives-
se aqui – absteve-se de votá-lo, fato que estranhei e 
que, na minha cabeça, significava alguma protelação 
da questão. Não entendo por que, num assunto tão 
importante, o Governo chama os agentes comunitá-

rios e diz que vai emitir uma medida provisória. Eles 
estão contra.

O projeto de lei é extremamente simples, fixan-
do condições e direitos. No meu entendimento, essa é 
uma discussão absolutamente política, isso é politizar 
a questão em um Estado, porque os quatro projetos 
de lei que existem para regulamentar a profissão dos 
agentes são da Bahia. Então, há projetos do Governo 
e da Oposição.

O projeto da Oposição está avançado e é ab-
solutamente simples. Aliás, ele foi escolhido como o 
melhor projeto pela Executiva, em congresso nacional 
a que compareci, em Luziânia, Goiás. Se foi escolhi-
do pelos agentes e se não afeta o Governo Federal 
- afeta as Prefeituras, que também estão a seu favor -, 
não entendo o porquê do envio de mais uma medida 
provisória. O assunto é relevante, mas realmente não 
teria essa urgência, porque já existem, repito, quatro 
projetos aqui.

Falando de medida provisória, quero deixar este 
meu protesto registrado e um discurso para ser publi-
cado na íntegra, mostrando a minha indignação com 
essa atitude do Governo, que não considero seja a 
mais leal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço muito ao Senador Rodolpho Touri-
nho.

Quero comunicar à Casa, antes de conceder a 
palavra ao Senador César Borges, que também estão 
inscritos os Senadores Sibá Machado, Flexa Ribeiro, 
Edison Lobão, João Tenório e Heráclito Fortes.

Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O Senador 

Edison Lobão falará em três minutos, apenas.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, estamos chegando a uma si-
tuação de fato: o relato do Senador Fernando Bezerra 
com relação à Medida Provisória nº 285.

Creio, Sr. Presidente, que votaremos algo que não 
analisamos de forma detalhada, pois a negociação foi 
concluída em pouco tempo, e o relatório foi distribuído 
agora. Fizemos uma análise apressada. Estamos, de 
certa forma, confiantes na palavra dos próprios pro-
dutores rurais, que participaram dessa negociação, 
muitos dos quais ainda se encontram aqui. Eles nos 
asseguram que, diante da situação colocada pelo Go-
verno de que poderia vetar o projeto de conversão caso 
o votássemos conforme foi aprovado na Câmara dos 
Deputados - iríamos para uma situação de veto com-
pleto, semelhante à que aconteceu com o Projeto de 
Lei da Câmara nº 142 -, poderíamos ficar sem nada, 
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porque, lamentavelmente, há grande dificuldade para 
apreciação dos vetos no Congresso Nacional. É preciso 
que as duas Casas se reúnam, elas não o fazem, e o 
número de vetos a ser apreciado é enorme. Inclusive, 
há um projeto do Senador Marco Maciel para que os 
vetos possam ser apreciados no Senado e na Câma-
ra, para facilitar o processo. Mas o que importa é que 
os produtores não serão atendidos.

Então, por um lado confio nos produtores, a quem, 
neste momento, quero creditar todo trabalho e persis-
tência. As Federações de Agricultura e a Confederação 
Nacional de Agricultura são as grandes responsáveis 
por ter sido construído o Projeto nº 142 na Câmara, o 
qual é amplo, geral e avançou até mesmo sobre pro-
jetos de minha autoria e da Senadora Heloísa Hele-
na. Retiramos nossos projetos diante da amplitude do 
projeto aprovado.

Lamentavelmente, o Governo Federal não enten-
deu que deveria atender o Nordeste brasileiro, o qual 
sempre passa por períodos de secas e enchentes, que 
quebram a sustentabilidade de um setor tão importante 
como o da produção rural, vetando o projeto na ínte-
gra e editando, em seguida, uma medida provisória, 
como que para tirar a autoridade do Legislativo. Essas 
são prerrogativas constitucionais do Presidente? São, 
mas foram usadas de forma indevida, numa tentativa 
até de descrédito do Parlamento, como tem sido a 
prática do Governo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, também confio 
no trabalho já realizado, porque o Senador Fernando 
Bezerra se dedicou à questão quando aqui tramitou o 
Projeto de Lei da Câmara nº 142 e, agora, é Relator 
dessa matéria.

Também aqui já foi dito pelos oradores que me 
antecederam, que o Senador Fernando Bezerra – S. 
Exª também me disse – só aceitaria ser o Relator des-
te projeto se houvesse a concordância de que poderia 
evoluir para um consenso entre produtores e Governo, 
que S. Exª se prontificava a fazer esse trabalho. Fora 
disso, seria novamente apresentar um projeto na ínte-
gra, como veio da Câmara, o Governo vetar, o que é 
uma prerrogativa do Governo, e chegarmos à mesma 
situação. Tive oportunidade de conversar com o Se-
nador Fernando Bezerra e disse a S. Exª: faça esse 
trabalho, que é muito importante para os produtores 
do Nordeste brasileiro.

Confio no trabalho feito pelo Senador Fernando 
Bezerra, que foi auxiliado por uma equipe de técnicos 
do Senado. Também parabenizo o trabalho do Presi-
dente para chegar a um consenso para esta votação 
que seria uma nova versão, um substitutivo ao projeto 
de conversão que veio da Câmara dos Deputados. É 
um avanço. Não é o que desejávamos nem acho que 

é o que merece o Nordeste brasileiro. O Líder do meu 
Partido, o PFL, chamou-a de meia-sola. É, efetivamen-
te, uma meia-sola que não considera o Nordeste como 
uma realidade diferenciada do restante do País e que 
merecia um tratamento melhor por parte do Governo 
Federal em todos os aspectos. Alguns setores não 
são contemplados. Por exemplo, no momento em que 
o Governo não aceita a negociação, e aí foi impositivo 
com o Relator Fernando Bezerra sobre o Pesa (Pro-
grama Especial de Saneamento de Ativos), fez disso 
um ponto de resistência; deixa de fora, por exemplo, a 
cafeicultura da Bahia, que vive uma crise lamentável 
por conta da vassoura-de-bruxa e, por outro lado tam-
bém, por conta dos preços internacionais que estão aí 
depreciados e esse dólar irreal. 

Por um lado, Senadora Heloísa Helena, aprova-
mos aqui desoneração para os investidores estrangei-
ros. Agora, no momento em que é para dar uma solução 
que permita aos produtores de uma região sofrida como 
o Nordeste respirar, manter-se e ter sustentabilidade 
na sua atividade, na sua terra... Porque sabe, quem 
é nordestino, como existem retirantes nesse período. 
A agricultura, muitas vezes, no Nordeste, é feita em 
minifúndios. E, quando se vê numa situação difícil, o 
agricultor se retira e vai viver na periferia das grandes 
cidades ou vai para São Paulo, lamentavelmente.

Então, apoiar esse produtor é muito melhor, mui-
tas vezes, do que simplesmente dar assistência do tipo 
Bolsa Família, que não sabemos até quando durará. 
Nós queremos atividade econômica sustentável. E 
isso só pode existir se houver compreensão, porque 
é impagável, até por conta dos encargos contratuais 
e da inadimplência que penaliza o produtor, existente 
hoje, lamentavelmente, em muitas formas de crédito 
e que cresce de forma exponencial. 

A inadimplência existente não é por vontade, 
nem é, como diz o Presidente Lula, que chamou os 
agricultores de caloteiros. Não é isso, não, Presidente 
Lula. Ninguém é caloteiro, não. Não paga porque não 
pode,porque precisa alimentar a mulher, os filhos e não 
tem condições de arcar com o pagamento.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Eduardo Azeredo, com muito prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
César Borges, concordo com a exposição de V. Exª a 
respeito das medidas provisórias. É lamentável que, 
mais uma vez, se utilize medida provisória para um as-
sunto importante como esse. Mas, por outro lado, quero 
registrar que o projeto relatado pelo Senador Fernando 
Bezerra está atendendo também aos Municípios minei-
ros do semi-árido, do norte do Jequitinhonha, que são, 
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na verdade, Municípios vizinhos da Bahia e que pos-
suem as mesmas condições. Portanto, os agricultores 
mineiros da região da Adene também estão incluídos. 
São os “baianeiros”, metade mineiros, metade baianos. 
Realmente, é uma região que precisa também desse 
benefício. De maneira que faço esse registro.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agrade-
ço, Senador Eduardo Azeredo. Realmente, o Vale do 
Jequitinhonha, aquela parte do norte de Minas, vizi-
nha da Bahia, está inserida no Polígono das Secas, 
sofrendo os mesmos efeitos.

Sr. Presidente, também agradeço a participação 
do Senador Rodolpho Tourinho, muito importante nes-
sa questão, porque apresentou emendas originais que 
foram acatadas pelo Relator. Essas emendas foram 
apresentadas quando a Medida Provisória nº 285 foi 
para a Câmara dos Deputados.

E foi a atenção do Senador Rodolpho Tourinho, 
seu compromisso com os produtores rurais do Nordeste, 
da Bahia em particular, que o despertaram para essa 
questão. S. Exª apresentou essas emendas, também 
fazendo, de certa forma, uma atenção ao projeto que 
eu tinha encaminhado e que merecia ser incorporado 
à Medida Provisória nº 235.

Por isso mesmo, faço essa referência para agra-
decer ao Senador Rodolpho Tourinho pela atuação em 
defesa dos produtores rurais do Nordeste brasileiro.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 
César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Concedo 
o aparte ao Senador Rodolpho Tourinho.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 
César Borges, já manifestei da tribuna o meu apoio 
à medida provisória, ainda que não seja a melhor de 
todas. Mas, pelas as lideranças da agricultura que 
decidiram que sim. Mas eu quero dizer que aproveitei 
e fiz as emendas que eram do projeto de V. Exª, para 
restabelecer aquele projeto que era de V. Exª – que-
ro deixar isso muito claro – e que finalmente foram 
aprovadas. Fiz isso, de comum acordo com V. Exª, 
exatamente para que pudéssemos dar aos produtores 
rurais nordestinos, sobretudo os da Bahia, de quem 
temos ouvido tantas críticas e tantos problemas, as 
melhores condições para renegociação dessas dívi-
das. Muito obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito obri-
gado, Senador Rodolpho Tourinho. Suas emendas foram 
essenciais para que fossem acatadas pelo Relator.

Vou conceder aparte àqueles Senadores que 
me pedem, mas estou sendo instado pelo Relator, 
Senador Fernando Bezerra – e acredito que pelo Pre-
sidente também –, que melhor do que palavras, neste 
momento, é votar. Votar é uma luta árdua, demorada 

e chegamos a um termo que, volto a dizer, se não é 
o ideal, é o razoável. O inimigo do bom é o ótimo, e 
assim por diante.

Então, é uma solução negociada. Espero que o 
Governo a acate e que tenhamos os seus efeitos o 
mais rápido possível para atendermos à população 
do Nordeste.

Mas, permita-me o Presidente, os Senadores 
João Tenório e Garibaldi Alves Filho são nordestinos 
e eu gostaria de ouvi-los neste momento.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador César 
Borges, é claro que os Senadores que representam os 
Estados nordestinos não poderiam deixar de aprovar 
hoje essa medida provisória, pois, como disse o Sena-
dor Romeu Tuma, em cada minuto que passa corre-se 
o risco de outros pequenos proprietários terem suas 
terras tomadas pelos bancos oficiais, que fizeram es-
ses empréstimos de crédito rural. Então, não há pos-
sibilidade de demorar com isso. Fez-se aquilo que foi 
possível, como V. Exª bem disse. Na verdade, temos 
de registrar, entretanto, alguns pontos para reflexão. 
Primeiro, é preciso não conhecer bem o agreste nor-
destino e a sua situação fundiária formada por peque-
nas fazendas que no máximo poderia ser considerada 
quase como uma reforma agrária natural. É preciso 
desconhecer, Senador, os efeitos dramáticos de uma 
seca naquela região. Então, é preciso desconhecer 
tudo isso para ter uma atitude de mesquinharia em 
relação a um projeto como esse. Penso que o projeto 
não atende, na verdade, toda a necessidade da região, 
porquanto foi conduzido e está sendo limitado por um 
Governo que, infelizmente, não conhece a realidade 
dessa região e o que nós passamos. O segundo ponto 
para o qual eu chamo atenção diz respeito ao que a 
Senadora Heloísa Helena colocou muito bem. O im-
pacto disso, que está sendo tão declarado, no Tesou-
ro Nacional, não vai acontecer, porque cairá na conta 
do FNE. E o que é mais importante: um FNE que está 
cheio de dinheiro e não pode aplicá-lo porque não tem 
projeto na região. 

Isso não fará falta ao Tesouro, nem tampouco 
ao FNE, administrado pelo Banco do Nordeste. Esse 
processo não causaria impacto nenhum nas contas 
públicas. Mesmo que atendesse a um grupo maior de 
produtores rurais, não traria qualquer impacto nas con-
tas públicas do País. O terceiro e último ponto é que 
hoje – disse isso há pouco e V. Exª também o fez com 
muita propriedade – aprovamos – e foi uma iniciativa 
do Governo – uma renúncia fiscal cujo tamanho não 
podemos sequer imaginar ou calcular. E, hoje mesmo, 
somos obrigados a aprovar um projeto – permita-me 
a expressão – mesquinho para com a região nordes-
tina. Mas temos que aprovar a matéria, por conta des-
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sa urgência urgentíssima em que vivem os pequenos 
trabalhadores e os pequenos proprietários da região. 
Muito obrigado, Senador.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço-
lhe o aparte, Senador João Tenório. V. Exª tem razão 
em todos os pontos, principalmente em relação ao 
último. De um lado, faz-se renúncia fiscal de Imposto 
de Renda e de CPMF para investidores estrangeiros 
e, de outro, não há recurso para atender ao pequeno 
produtor rural, despejando-se toda essa conta sobre 
o FNE. Ou seja, tira do próprio Nordeste, corta na pró-
pria carne. Realmente, é um procedimento mesquinho 
e perverso; mas, lamentavelmente, é o possível da 
negociação. Por isso, temos que nos quedar para não 
prejudicarmos mais ainda os produtores do Nordeste 
brasileiro.

Ouço o Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-

nador César Borges, serei breve, mas não posso deixar 
de assinalar que foi um grande avanço para a agricul-
tura do Nordeste esta renegociação, obtida graças aos 
esforços e à dedicação do Senador Fernando Bezerra, 
que foi o relator da matéria. Na verdade, a Presidên-
cia contribuiu, por meio do Senador Renan Calhei-
ros, assim como todos os Líderes. O próprio Senador 
Fernando Bezerra me leva a repetir que há um ciclo 
vicioso extremamente danoso para a economia nor-
destina. Não há capacidade de pagamento por parte 
dos produtores rurais que, em conseqüência, tornam-
se inadimplentes. Isso faz com que eles não tenham 
acesso a novos empréstimos, causando estagnação 
na agropecuária nordestina. É preciso interromper o 
ciclo vicioso da inadimplência dos produtores rurais e 
encontrar um modo de ajudá-los a retomar a produção, 
gerando emprego e  renda. Não sei, sinceramente, se 
essa medida terá todo esse alcance, mas ela é uma 
tentativa extremamente válida diante do que estamos 
vendo, até mesmo no sul, no sudeste e no centro-oeste 
do País, com a crise do agronegócio. Portanto, Sena-
dor César Borges, parabéns a V. Exª, que foi autor de 
um projeto que originou todo esse debate. Congratulo-
me com o Senador Rodolpho Tourinho, com todos que 
contribuíram e, sobretudo, com o Senador Fernando 
Bezerra. Obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito 
obrigado, Senador Garibaldi Alves Filho. V. Exª tem 
razão. Penso que, neste momento, cumpre dizer ao 
povo nordestino, aos produtores rurais que eventual-
mente estejam nos ouvindo, que houve um empenho, 
sem sombra de dúvida, dos Senadores. Temos que 
fazer esse reconhecimento. Não é um auto-elogio, 
mas houve um empenho de todos os Senadores da 
Bancada do Nordeste para haver uma solução. É claro 

que lutamos, estivemos e estamos, ao lado do produtor 
rural, por uma solução até muito melhor do que essa. 
Mas sentimos barreiras intransponíveis para o lado do 
Governo, intransponíveis. Não queríamos levar uma 
situação onde poderíamos nos sair bem para imagem 
nossa de políticos, aprovar, e amanhã ser vetado pelo 
Presidente Lula. Não estamos olhando, aqui, a questão 
partidária, nem desgastar o Presidente Lula, nem a 
questão eleitoral, absolutamente. Queremos resultados 
práticos para os produtores nordestinos. Acredito que, 
neste momento, estamos alcançando. Volto a repetir, 
não é o ideal, mas é o razoável, e é esse razoável que 
votaremos. Vamos  ficaR atentos na aplicação do pro-
jeto e se necessário voltaremos à luta.

Concedo um aparte ao Senador José Mara-
nhão.

O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Quero fe-
licitar a V. Exª, o Senador Rodolpho Tourinho, o Sena-
dor Fernando Bezerra, o Presidente da Casa, enfim, 
a todos os Parlamentares que contribuíram de forma 
decisiva para que vencêssemos mais essa etapa im-
portante da vida econômica do Nordeste. V. Exª dis-
se muito bem quando referiu que o maior inimigo do 
bom é o ótimo, que, evidentemente, dentro do cenário 
atual, não poderíamos atingir o ótimo. No meu enten-
der, essa medida foi emergencial, para resolver um 
problema que, se dava prejuízo ao setor primário, à 
agropecuária nordestina, dava muito mais prejuízo ao 
próprio Governo. Além de intransigente e de insensí-
vel, sempre considerei burra essa atitude do segmen-
to econômico do Governo, do Ministério da Fazenda 
e do Ministério do Planejamento, que comandou esse 
processo de reação que causou tremendos prejuízos 
ao País. Se a agricultura está bem, se a agricultura 
está funcionando, mesmo no semi-árido, ela rende os 
seus dividendos ao sistema tributário brasileiro. A re-
ceita aumenta, o social melhora; os índices sociais do 
Nordeste melhoram. Isso é lucro para o País, é lucro 
para a economia e é lucro para a própria imagem do 
Governo. É importante fazer uma reflexão neste mo-
mento, Senador César Borges. V. Exª, que tem expe-
riência administrativa, pois realizou uma das melhores 
administrações que a Bahia conheceu, sabe muito bem 
que essa medida é apenas emergencial; necessária, 
absolutamente necessária. É um socorro de urgência 
para os agropecuaristas do Nordeste. Mas o Governo 
brasileiro – e não criticaria somente o atual, mas des-
de muito no Brasil – peca por não adotar uma política 
pública voltada para a produção agrícola, para a pro-
dução pecuária, a exemplo do que fazem os países 
desenvolvidos do mundo.

Sempre chamamos à colação o exemplo que os 
países desenvolvidos do mundo oferecem. Seria bom 
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que, nesse particular, olhássemos também para o eles 
fazem lá. O que a Europa capitalista, a Europa Ocidental 
sempre fez e faz? Protege a sua agricultura. Não porque 
queira privilegiar uma categoria, mas para assegurar a 
efetiva ocupação econômica dos campos e garantir e 
proteger o emprego e a produção agrícola. O Brasil, que 
tem um clima privilegiado, uma população realmente 
trabalhadora, criativa e engenhosa, não cuidou ainda, 
desde muito, de ter uma política pública voltada para 
a produção agrícola. Esta não foi a primeira nem será 
a última vez que vamos precisar de socorro de emer-
gência. Nós só deixaremos de viver estes momentos 
como o que estamos vivendo agora se o País resolver 
encarar o problema da produção agropecuária como 
uma política de Governo. É preciso definir isso. É pre-
ciso criar tratamentos diferenciados para aqueles que 
são realmente diferentes. Não podemos comparar a 
nossa região, sobretudo o semi-árido nordestino, com 
as regiões do Sul, do Centro-Oeste e, eu diria, até do 
Norte do País, que têm um regime de chuvas favorá-
veis, que têm terras adequadas para a agropecuária. 
Mas não é possível adotar-se uma política geral como 
se o Brasil fosse igual, porque à medida que tratamos 
de forma igual os que são diferentes, discriminamos, e 
de forma odienta, aqueles que têm menos condições 
de produção e de sobrevivência no campo, como é o 
caso dos agricultores, dos produtores do semi-árido 
nordestino. Parabéns a V. Exª e parabéns a esta Casa 
do Congresso Nacional por ter cumprido o seu dever, 
se não como queria, pelo menos como foi possível.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
o aparte, nobre Senador José Maranhão.

V. Exª toca em duas coisas importantes. A pri-
meira é a falta de uma política agrícola. Entendo que a 
atividade agrícola é de alto risco, porque você depende 
da chuva, depende do tempo e depende, depois, do 
preço de mercado quando vai vender o seu produto 
– por ser uma commodity, tem quedas imprevisíveis. 
Quando se produz muito, o preço cai; lamentavelmen-
te, o preço só sobe quando há escassez e, aí, joga-se 
fora, porque nem vale a pena colocar no mercado. 

Agora, veja a nossa condição climática no Nor-
deste e as condições na Europa. A Europa é altamente 
subsidiada. Aqui, você não pode apoiar uma situação 
como essa – o próprio Senador Fernando Bezerra 
relata aqui a ocorrência de secas consecutivas, mas 
lembro que, quando não é seca, lamentavelmente, 
são as enchentes. 

Outro ponto que V. Exª mencionou – usou reite-
radamente esta expressão – é que se trata de uma 
medida emergencial. Quero dizer a V. Exª o seguinte: 
essa é uma emergência que tem três anos, três anos 
de luta. Quero fazer aqui justiça à Senadora Heloísa 

Helena, a quem vi aqui debater medida provisória so-
bre a renegociação da dívida. S. Exª disse que não 
atenderia às dificuldades do pequeno e do médio pro-
dutor lá no ano de 2003 – não sei exatamente o mês, 
mas foi em 2003. 

Foram três anos para se aprovar uma medida 
emergencial, por falta de sensibilidade de um governo 
que, esperava-se, teria essa sensibilidade, porque o 
Presidente Lula é um retirante do Nordeste brasileiro, 
porque o Presidente Lula, afinal de contas, falava no 
social. No entanto, em lugar de apoiar um setor pro-
dutivo tão importante como esse, preferiu enveredar 
por outros caminhos lamentáveis, caminhos que todo 
o País conhece.

Sr. Presidente, encerro parabenizando todos os 
que participaram desse esforço, do Nordeste ou de 
outras regiões, mas, especialmente, a valorosa ban-
cada de Senadores que representam os Estados nor-
destinos e que nunca deixaram essa luta. Alcançamos 
hoje um patamar que pode ser considerado uma vitó-
ria. Não é uma vitória plena, tal como desejaríamos, 
mas é uma vitória.

Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos 
votar o projeto no momento certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribei-
ro. Além de S. Exª, há mais dois oradores, o Senador 
Edison Lobão e o Senador Heráclito Fortes.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discu-
tir. Com revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Senador 
Renan Calheiros, serei bastante breve. Quero apenas 
associar-me a todos os Senadores e Senadoras que já 
se pronunciaram a respeito desse projeto de conver-
são e parabenizar V. Exª, Senador Renan Calheiros; 
o Relator, nobre Senador Fernando Bezerra; e todos 
os Líderes que, nesse grande acordo, propiciaram a 
aprovação na data de hoje desse projeto de tamanha 
importância para o pequeno e médio agricultor do 
Nordeste.

Como aqui já foi dito pelo Líder José Agripino, 
esse projeto foi o ideal, pois não era bem disso que o 
setor agrário necessitava, mas foi o que foi possível 
fazer, graças à obstinação de V. Exª.

Sr. Presidente, minhas palavras são, como disse, 
para parabenizar todos pelo acordo e para pedir, neste 
instante, para que não sejam esquecidos os agricul-
tores da nossa Amazônia – e, disse isso na ocasião 
em que votamos o projeto original que foi vetado pelo 
Presidente Lula e que originou a medida provisória a 
qual estamos hoje votando aqui. Os agricultores da 
Região Norte precisam também ser atendidos por 
medidas como essa, porque também se encontram 
em situação de insolvência.
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Eu disse ao Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, que é necessário estender esses benefícios que 
estão sendo aprovados aqui para a Amazônia, para a 
região da Ada, e não somente para a região da Adene. 
Digo isso, Senador Arthur Virgílio, porque, como há o 
semi-árido no Nordeste...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª tem 
razão. É oportuna a lembrança dos agricultores da 
nossa região. Tenho a impressão de que todo esforço 
deve ser feito para sensibilizar o Governo em relação 
aos pleitos, às exigências de pessoas tão sofridas, que 
V. Exª, a Senadora Ana Júlia e eu tão bem conhece-
mos. Sabemos o quanto sofre aquele povo e o quanto 
é difícil ali plantar e colher, trabalhar o setor primário! 
Portanto, é justo o pronunciamento de V. Exª. Com ele, 
solidarizo-me.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, e peço aos Líderes 
do Governo e ao Presidente Renan Calheiros que a 
mesma obstinação que tiveram em relação ao Nordeste 
também tenham em relação a Amazônia, de tal forma 
que possamos, em breve, por meio de outra medida 
provisória do Governo – Governo que parece viver de 
costas para a Amazônia -, atender essa reivindicação do 
setor produtivo. Na Amazônia, também há seca, como 
lamentavelmente já houve, e também há enchentes, 
ou seja, duas intempéries que levam o pequeno agri-
cultor às dificuldades por que passa hoje.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem, como aca-
bei de dizer aqui, o meu compromisso pessoal para 
que isso efetivamente possa acontecer.

Senador Edison Lobão, concedo a palavra a V. 
Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como sofrem os nordestinos! São 167 mil 
produtores rurais acossados pela angústia de não ter 
podido colher aquilo que plantaram. Esses produtores 
ainda se viram obrigados a resgatar a dívida que con-
traíram, na esperança de que a natureza e o próprio 
Governo pudessem assisti-los.

Esses nossos nordestinos, de todas as latitudes 
dessa região tão sofrida, ano a ano, peregrinam pelos 
gabinetes, pelas portas dos políticos, pedindo socor-
ro, mas nem sempre são socorridos. Digo isso com a 
experiência de quem anda pelos povoados. Quantas 
vezes eu e Roseana Sarney fomos ao interior do Ma-

ranhão e recebemos a palavra angustiada das famílias 
dos nossos produtores rurais, que se diziam endivi-
dados e desejosos de saldar suas dívidas. Estes, que 
são os mais pobres, preocupam-se muito mais com a 
sua dívida do que com a própria família, honestos que 
são em sua origem.

Srªs e Srs. Senadores, ainda há pouco, o Sena-
dor César Borges lembrava que a Europa subsidia a 
agricultura. E faz mais: a França mantém o trabalha-
dor rural no campo, plantando beterraba para produ-
zir açúcar pelo dobro do preço praticado no mercado 
internacional, mas está, com isso, a um só tempo, as-
sistindo a seu produtor, promovendo a renda interna 
e desestimulando os homens do campo a saírem de 
suas casas, de onde eles gostam de viver, para se 
juntar, nas grandes cidades, às legiões de desocu-
pados. É, portanto, uma política inteligente essa de 
subsidiar o campo.

Ouço o eminente Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Gostaria ape-

nas de acrescentar uma informação para confirmar o 
que V. Exª está dizendo muito bem, com muita preci-
são. A OCDE tem um estudo sobre os países euro-
peus, sobre o montante de subsídios que é pago nos 
países europeus. Há números impressionantes. Por 
exemplo, na Comunidade Européia, de modo geral, 
50% da renda do agricultor são oriundas de subsídio, 
e 50%, de preço. Na Suíça, por exemplo, 82% da ren-
da de um agricultor são de subsídio, e 18%, de preço. 
Só quis confirmar, com um pouco de veemência, isso 
que V. Exª está mostrando.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Os núme-
ros que V. Exª nos traz são uma declaração enfática 
daquilo que todos nós temos dito com preocupação. O 
Governo brasileiro precisa ser menos desinibido – não 
me refiro apenas a este, mas a todos – na questão do 
campo, notadamente no que diz respeito aos nordesti-
nos. Ou fazemos isso ou ficaremos, pelo resto da vida, 
patinando, com a impressão de que estamos ajudando 
os nossos nordestinos, e não estamos a fazê-lo.

Olho para a minha esquerda e vejo o nosso esti-
mado Presidente Renan Calheiros. Sem a ação de S. 
Exª, sem a determinação de S. Exª, não estaríamos 
votando hoje essa medida provisória. Vi o empenho 
de S. Exª no sentido de que decidíssemos pelo menos 
isso hoje. Os Líderes foram sensíveis ao seu apelo, e 
estamos, a esta hora da noite, às 22 horas, votando 
essa medida provisória que socorre, de algum modo, 
não integralmente, não universalmente, os nossos 
produtores rurais do Nordeste brasileiro.

Criamos no Maranhão uma companhia de co-
lonização chamada Coloni, por apelo do Governo, 
há muitos anos. O Estado do Maranhão ingressou, 
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Srªs e Srs. Senadores, com um milhão de hectares 
de terra, ficando o Governo Federal com a respon-
sabilidade das despesas por meio do Banco do Nor-
deste. O Maranhão entregou as escrituras e cumpriu 
sua parte na sociedade; o Governo Federal não o 
fez. Os retirantes que vinham de todos os Estados 
do Nordeste para o Maranhão continuaram chegan-
do. Eu e Roseana assistimos a isso muitas vezes e 
procuramos socorrer nossos irmãos desvalidos tantas 
outras vezes, sem que o Governo Federal fosse sen-
sível a esse sofrimento bíblico dos nossos queridos 
nordestinos brasileiros.

Sr. Presidente, precisamos criar uma política de-
finitiva. Cheguei a apresentar um projeto de Seguro-
Garantia, para que os nordestinos não tivessem mais 
de mendigar uma medida provisória como essa para 
salvar a sua situação. O Seguro-Garantia faria com que 
o pequeno produtor rural brasileiro, quando houvesse 
a infelicidade da seca ou da enchente, não perdesse 
o produto do seu esforço, do seu suor e, muitas vezes, 
do seu próprio sangue. Esse projeto teve às bênçãos 
do Senado, mas está também patinando na Câmara 
há vários e vários anos, sem que a sensibilidade até 
dos nordestinos na Câmara chegue em socorro dele, 
a fim de resolver, em caráter definitivo, o problema dos 
produtores rurais nordestinos.

Sr. Presidente, concluo dizendo que, se esse pro-
jeto não é o melhor, é, pelo menos, algo que se faz, é 
alguma mão estendida aos produtores rurais da nos-
sa região. Meus cumprimentos, portanto, a V. Exª, ao 
Senador Fernando Bezerra, que foi o Relator e que, 
embora Líder do Governo, ainda ampliou aquilo que se 
esperava fosse feito no plenário do Senado Federal.

Cumprimento todos os Senadores por terem fica-
do aqui, até este momento, em socorro daqueles tão 
desvalidos nordestinos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Heráclito Fortes, concedo a palavra a 

V. Exª, que é o último orador inscrito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, não sei se peço desculpas à Casa por 
estarmos todos aqui às 22 horas ou se a parabenizo. 
O que estamos fazendo nada mais é do que cumprir 
com o nosso dever, com a nossa tarefa. 

Senador Edison Lobão, é um engano pensar 
que este Governo não tem sensibilidade com a ter-
ra. Tem, e muita. O seu representante nessa ques-
tão, nessa matéria, mostrou ontem ao Brasil o que 
pensa e para o que veio. As invasões nos laborató-
rios de pesquisa no Rio Grande do Sul foram outra 

amostra. O PT não tem a visão da preservação do 
patrimônio, tampouco tem respeito para com o nos-
so sofrido Nordeste.

O Senador João Tenório, por sua experiência 
empresarial, foi de uma precisão cirúrgica ao mostrar 
o comportamento do Governo em relação ao item 1 da 
pauta de hoje. Uma renúncia fiscal que ninguém sabe 
onde vai parar foi concedida, com discursos brilhantes, 
que me comoveram. Votei inclusive com a Líder do PT, 
contrariando meus hábitos e o Líder do meu Partido. 
Entendi justa a adesão do Partido ao capital externo. 
É um mundo novo em que o Partido dos Trabalhado-
res começa a viver. 

Agora, para defender o agricultor nordestino, não 
temos aqui praticamente ninguém do PT, a não ser a 
Senadora Ana Júlia, que está ali conversando com a 
Patrícia e sabendo notícias da sua filhinha. Mas não 
está aqui defendendo o Governo, tenho certeza. S. Exª 
está aqui porque gosta, é Parlamentar e é uma pre-
sença que agrada a esta Casa pela sua inteligência, 
pela sua beleza, pela sua simpatia.

Senador João Tenório, o nordestino nasceu para 
sofrer e ser feito de besta. O Presidente da República foi 
ontem a Fortaleza, mais precisamente a Missão Velha, 
mostrar aos eleitores – não sei se a Patrícia Gomes 
estava lá, se andou naquele trem – sete quilômetros 
de trem, para dizer que vão fazer a Transnordestina. 
E o trem, Senador Lobão, foi pedido emprestado ao 
metrô de Fortaleza, com ar condicionado, para o Pre-
sidente não sentir o calor do Nordeste. 

Aquela visita do Lula à Inglaterra lhe fez mal, as 
mordomias da Rainha Elizabeth viciaram o homem. 
Seiscentos quilômetros, transportado, Senadora He-
loísa Helena, puxado por uma locomotiva da CSN a 
15 quilômetros por hora, para andar 7 quilômetros 
com o Presidente da República. Um crime contra o 
patrimônio: um trem público do metrô de Fortaleza 
desviado do seu destino – metrô esse que nem inau-
gurado foi – para promover mordomia ao Presidente. 
Senador Arthur Virgílio, o Presidente a debochar com 
os repórteres, dizendo: vou desligar o vídeo, acabou 
o espetáculo. O espetáculo é ele, onde estiver. Nada 
vai mudar.

Senador Romeu Tuma, ah! Nordeste para sofrer. 
O Presidente da República enganou os nordestinos, 
prometendo a transposição do São Francisco. Não 
ouviu, Senadora Heloísa Helena, os seus apelos 
para que se preocupasse primeiro com a sobrevivên-
cia do Velho Chico, com a sua revitalização. Prome-
teu bilhões. Agora, tive a felicidade de ir a Petrolina, 
Senador Renan Calheiros. O projeto Pontal, de 60 
quilômetros, para dar continuidade à programação 
de irrigação naquele grande projeto pernambucano 
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no semi-árido, não recebeu do Governo Federal, nos 
últimos três anos e meio, nenhum tostão. Nos últimos 
trinta anos, é a primeira vez que um Governo não 
manda dinheiro para dar continuidade a esse proje-
to que vem transformando o semi-árido nordestino. 
Aliás, é um Governo sem compromisso com o futuro 
e tampouco com o passado.

Se V. Exª atravessar a fronteira, Senador Eduardo 
Suplicy, verá, em São Raimundo Nonato, no Piauí, o 
projeto de preservação da Serra da Capivara, a cons-
trução do aeroporto abandonada, a Srª Niède Guidon 
sendo despejada pelo Governador de lá. E abro um 
parêntese, Senador Mão Santa: o Governador do Piauí 
tem uma virtude que quero exaltar, a lealdade ao Go-
verno Federal, ao Presidente Lula. Se o Presidente 
Lula erra, ele erra. Se mente, ele mente. Se prome-
te, ele repete. Nunca vi uma lealdade tão grande! E, 
agora, as manchetes de jornais começam também a 
mostrar a convivência do seu Governo com a corrup-
ção. É lealdade!

Senador Mão Santa, se o Governo do Piauí ti-
vesse recebido 10% do que anunciou, estaríamos 
vivendo no Governo que mais recursos teria rece-
bido não no Piauí, mas na América do Sul. O Nor-
deste padece, Senador Edison Lobão! E aí não nos 
preocupamos.

O Sr. Silvio Pereira, numa entrevista que deu, 
mostrava quais eram as vertentes de arrecadação para 
se atingir a meta de R$1 bilhão. Eram várias. E a outra 
negociação de dívidas, Senador João Tenório, era na 
área agrícola pelo País afora.

Será possível que a Liderança do PMDB do 
Governo ou quem quer que seja saiba responder 
quantas negociações foram feitas entre devedores e 
o banco na calada da noite? O que se sabe, por aí 
afora, é que dívida de R$300 milhões foi transforma-
da em R$9 milhões, R$10 milhões, R$15 milhões, 
R$20 milhões, e por aí afora. Mas dessas ninguém 
tem conhecimento. É uma negociação direta entre o 
Poder e os poderosos. 

Senador Flexa Ribeiro, se tivermos a preocu-
pação de ver em quanto foram reduzidas algumas 
dessas dívidas, veremos que os anistiados de agora 
são verdadeiros pedintes. Para que fazer isso com o 
Nordeste? Para que tripudiar? 

Existem pessoas que têm vergonha da origem, 
que não querem saber nem dizer quem é o pai, quem 
é a mãe. Não gosto de entrar nas questões pessoais 
de ninguém, mas não consigo saber por que Lula tem 
tanto ódio do Nordeste. Às vezes, tenta lhe dar circo; 
pão, jamais! Mas o circo é sempre acompanhado da 
ópera bufa, tripudiando dos que padecem e dos que 
passam fome.

Concordo, Sr. Presidente Renan Calheiros, que 
esse foi o acordo possível e que tínhamos de segurá-lo. 
Diz o ditado popular que a oportunidade é careca, se 
você não segurá-la pelas sobrancelhas, ela vai embora. 
Essa era a única oportunidade, Senador Mão Santa, 
mas, que é humilhante, é.

Será possível que, amanhã, os anistiados lou-
varão o que foi votado hoje aqui? Farão claque para 
o Presidente, como mérito de uma luta? É só se ver 
a pauta de hoje. A renúncia fiscal do primeiro, onde 
com pompa e circunstância se defendia a medida. In-
vestimento no País de banqueiros! Agora, com recur-
sos que nós sabemos por que perderam, sabemos a 
origem do infortúnio dos endividados, passamos mais 
de um ano humilhados.

Esse projeto, Senador Edison Lobão, original-
mente foi distribuído para que eu fosse o Relator. E 
eu recebi de um Líder do PT a sugestão para que eu 
trocasse de mão, porque, por eu ser da Oposição, se-
ria mais difícil de ser atendido. Concordei, e o proje-
to caiu nas mãos lúcidas e competentes do Senador 
Fernando Bezerra.

Pensei que o problema tivesse sido resolvido. 
Mas o que vimos foi, até minutos antes da sua apro-
vação, o Governo, com a mão fechada, querendo tirar 
por onde podia o máximo desse ato de justiça que se 
pratica com a agricultura nordestina.

Finalizando, Srªs e Srs. Senadores, para mim não 
causa nenhuma surpresa essa virada de costas que o 
Partido dos Trabalhadores dá à categoria que lhe deu 
o nome: o trabalhador brasileiro. 

Moribunda está a Varig, desempregando, de 
maneira direta, onze mil funcionários e, indireta, 
quarenta mil. E o Governo a levar com a barriga de 
maneira irresponsável, adiando, sem se interessar 
de maneira concreta por uma solução. E não que-
remos uma solução paternalista, mas apenas fazer 
cumprir o que a Justiça determinou. Não se preo-
cupam com isso.

O que se sabe, Senador Arthur Virgílio, e o que 
se lê é que ex-integrantes do Governo andam daqui 
para lá e de lá para cá tentando conversar e negociar 
com empresários internacionais, cuja tradição e fama 
não são as melhores, o destino da nossa Varig. Por 
incrível que pareça, os pretensos compradores são 
sempre menores do que a Varig. Não consigo com-
preender!

Quando não defende o trabalhador no coletivo, 
não defende também no individual. Senador Arthur 
Virgílio, o Presidente Lula foi para a Inglaterra. Por que 
não tratou com a Rainha de, pelo menos, dar consolo 
à família do trabalhador morto no metrô de Londres, 
que saiu daqui sem emprego para procurar vida lá 
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fora? Não, pelo contrário, conformou-se. No domingo 
seguinte, recebeu artistas no seu palácio e cantou as 
boas e as loas do conforto proporcionado pela Rainha 
da Inglaterra.

E o que dizer do silêncio de Sua Excelência com 
relação a João José de Vasconcellos, que morreu no 
Iraque, também trabalhador brasileiro? Não, o Governo 
omitiu-se, dificultou as apurações. A mãe escreveu uma 
bela carta ao Senador Eduardo Suplicy, a quem faço 
justiça, pois tem sido uma voz isolada no seu Partido 
a procurar a verdade desses fatos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Heráclito Fortes, permita-me um breve escla-
recimento?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Com 
o maior prazer, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Esta-
mos quase encerrando a sessão. Até sugeriria a V. Exª 
que respeitasse o tempo, já que é o último orador, para 
que possamos todos guardar energia para um dia de 
muito trabalho amanhã. Informo que, há poucos dias, 
encaminhei a carta da Srª Isabel Vasconcellos...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É 
verdade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... para 
o Ministro Celso Amorim. A Srª Isabel relata a possi-
bilidade de pessoa que trabalha na Interpol colaborar 
com esse assunto, desde que o Itamaraty tomasse 
as providências. E essas providências foram tomadas 
pelo Embaixador Felício, que, em nome do Itamaraty, 
respondeu a ela. Essa pessoa tem parentesco com o 
marido da Srª Isabel e vai colaborar, nos próximos dias, 
com a Interpol, para que haja, se possível, alguma in-
formação sobre o engenheiro João José Vasconcellos 
Júnior. Então, providência foi tomada pelo Ministério 
das Relações Exteriores.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª, de coração, por seu aparte, que me é 
sempre bem-vindo. Peço-lhe desculpas por estar fa-
lando até agora, mas tenho certeza de que a culpa 
pelo seu cansaço não me pode ser atribuída. V. Exª, 
de todos nós, é o mais atleta, é o que corre, é o que 
luta. V. Exª é um atleta. O seu cansaço é o abatimen-
to moral de ver o seu Partido desmoralizado, apesar 
da sua luta e da sua vida toda na defesa de ideais 
que seu Partido abandonou. Não culpe este seu po-
bre companheiro. Não fique contra o Nordeste. Esta 
voz que fala aqui é a mesma voz que lhe aplaude em 
São Paulo, com os milhares de nordestinos desem-
pregados que vão para lá, que lhe admiram e que vão 

votar em V. Exª, exatamente porque V. Exª é diferente 
do seu Partido.

Srªs e Srs. Senadores, deixo a tribuna, congratu-
lando-me com os agricultores nordestinos pelas miga-
lhas recebidas desse Governo. Não abaixem a cabeça, 
levantem-na! Tenho certeza de que um dia surgirá e 
será bem melhor. Não esperem desse Governo trata-
mento bom. Mirem-se no modesto e pobre caseiro, meu 
conterrâneo do Piauí, que teve a sua vida devassada 
porque não abriu mão de falar a verdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Encerrada a discussão.
Os requerimentos de destaque da Senadora 

Fátima Cleide ficam prejudicados, em função do Re-
gimento.

Votação do Projeto de Lei de Conversão nº 19, 
que tem preferência regimental.

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

Aprovado.
Fica prejudicado o Projeto de Lei de Conversão 

nº 16 e a Medida Provisória.
A matéria vai à Comissão Diretora para reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Al-
berto Souza.

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 650, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 19, de 2006 (Medida Provisó-
ria nº 285, de 2006).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2006 (Me-
dida Provisória nº 285, de 2006), que dispõe sobre 
as operações de crédito rural, contratadas com re-
cursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste – FNE, na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste – Adene, então re-
negociados, nos termos da Lei nº 10.177, de 12 de 
janeiro de 2001, e dá outras providências, consoli-
dando a modificação proposta pelo Relator-revisor, 
aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 
2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente – Se-
nador Efraim Morais, Relator – Senador Tião Viana 
– Senador Antero Paes de Barros.
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ANEXO DA REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a renegociação de dívi-
das oriundas de operações de crédito rural 
contratadas na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei trata da renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural, relativas a 
empreendimentos localizados na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento, e dá outras provi-
dências.

Art. 2º Fica autorizada a repactuação de dívidas 
de operações originárias de crédito rural, relativas a 
empreendimentos localizados na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, 
em situação de inadimplemento, contratadas por agri-
cultores familiares, mini, pequenos e médios produto-
res rurais, suas cooperativas ou associações, até 15 
de janeiro de 2001, de valor originalmente contratado 
até R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em uma ou 
mais operações do mesmo mutuário, nas seguintes 
condições:

I – nos financiamentos de custeio e investimen-
to concedidos até 31 de dezembro de 1997, com re-
cursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, no caso de operações classificadas como “Pro-
ger Rural”, ou equalizadas pelo Tesouro Nacional, no 
valor total originalmente contratado de até R$15.000,00 
(quinze mil reais), que não foram renegociadas com 
base na Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, ou 
na Resolução nº 2.765, de 10 de agosto de 2000, do 
Conselho Monetário Nacional, com suas respectivas 
alterações:

a) rebate no saldo devedor equivalente a 
oito inteiros e oito décimos por cento, na data 
da repactuação;

b) bônus de adimplência de 25% (vinte 
e cinco por cento) sobre cada parcela da dívi-
da paga até a data do respectivo vencimento, 
sendo que, nas regiões do semiárido, Norte 
do Espírito Santo e nos Municípios do Norte 
de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e 
do Vale do Mucuri, compreendidos na área 
da atuação da Agência de Desenvolvimento 
do Nordeste – ADENE, o bônus será de 65% 
(sessenta e cinco por cento);

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
três por cento ao ano, a partir da data da re-
pactuação;

d) o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 
dez anos, incluídos dois anos de carência, 
a ser liquidado em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas;

II – nos financiamentos de custeio e investimento 
concedidos no período de 2 de janeiro de 1998 a 15 de 
janeiro de 2001, ao abrigo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf; com 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE; do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, no caso de operações classificadas como “Pro-
ger Rural”, ou equalizadas pelo Tesouro Nacional, no 
valor total originalmente contratado de até R$15.000,00 
(quinze mil reais):

a) os mutuários que estiverem adimplen-
tes na data de publicação desta lei, ou que re-
gularizarem seus débitos em até cento e oitenta 
dias contados a partir da data de publicação 
desta lei, terão as seguintes condições:

1. rebate de 8,8% (oito inteiros e oito 
décimos por cento) no saldo devedor, na po-
sição de 1º de janeiro de 2002, desde que se 
trate de operação contratada com encargos 
pós-fixados;

2. o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 10 
(dez) anos, incluidos 2 (dois) anos de carên-
cia, a ser liquidado em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas;

3. aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1º 
de janeiro de 2002;

4. nas regiões do semi-árido, norte do 
Espírito Santo, e nos municípios do norte de 
Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do 
Vale do Mucuri, compreendidos na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, será concedido um bônus 
de adimplência de 65% (sessenta e cinco por 
cento) sobre cada parcela da dívida paga até 
a data do respectivo vencimento;

b) os mutuários que se encontrarem em 
inadimplência e não regularizarem seus débitos 
no prazo estabelecido na alínea a do inciso II 
deste art. terão as seguintes condições:

1. o saldo de todas as prestações ven-
cidas e não-pagas deverá ser corrigido até a 
data da repactuação com base nos encargos 
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originalmente contratados, sem bônus e sem 
encargos adicionais de inadimplemento;

2. sobre o saldo das parcelas vencidas, 
será concedido, na data da repactuação, um 
rebate de 8,2% (oito inteiros e dois décimos 
por cento), desde que se trate de operação 
contratada com encargos pós-fixados, sendo 
aplicada taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três 
por cento ao ano) a partir da data de renego-
ciação;

3. na parcela do saldo devedor vincendo 
será concedido, na posição de 1º de janeiro de 
2002, um rebate de 8,8% (oito inteiros e oito 
décimos por cento) no saldo devedor, desde 
que se trate de operação contratada com en-
cargos pós-fixados, passando a ter uma taxa 
efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao 
ano) a partir daquela data;

4. o saldo devedor das operações, apu-
rado na forma dos itens 3 e 4 da alínea b do 
inciso II deste art., será consolidado na data 
da repactuação e prorrogado pelo prazo de 10 
(dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de carên-
cia, a ser liquidado em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas;

5.  nas regiões do semi-árido, norte do 
Espírito Santo, e nos municípios do norte de 
Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no 
Vale do Mucuri, compreendidos na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, os mutuários que vierem 
a adimplir-se nessas condições farão jus a um 
bônus de adimplência de 35% (trinta e cinco 
por cento) sobre cada parcela da dívida paga 
até a data do respectivo vencimento;

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1º 
de janeiro de 2002, com as condições diferen-
ciadas para o semi-árido previstas na alínea 
b do inciso I deste artigo;

III – nos financiamentos concedidos nos perí-
odos referenciados nos incisos I e II, ao amparo de 
recursos do FNE, com valor total originalmente con-
tratado acima de R$15.000,00 (quinze mil reais) e até 
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), observadas as 
seguintes condições:

a) aplica-se o disposto no inciso I ou II, 
conforme a data da formalização da opera-
ção original, para a parcela do saldo devedor, 
ou da prestação, que corresponda ao limite 
de R$15.000,00 (quinze mil reais) na data do 
contrato original;

b) a parcela do saldo devedor, ou da 
prestação, que diz respeito ao crédito original 
excedente ao limite de R$15.000,00 (quinze 
mil reais) será alongada em até dez anos, com 
dois anos de carência, sendo aplicada taxa 
efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao 
ano) a partir da data de renegociação.

§ 1º No caso de operações referenciadas no ca-
put deste art. formalizadas com cooperativa ou asso-
ciação de produtores, considerar-se-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o mesmo teto 
individual de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
para enquadramento.

§ 2º Na hipótese de liquidação antecipada e to-
tal do saldo devedor das operações a que se refere o 
caput deste art. até 31 de dezembro de 2008, aplicar-
se-á bônus adicional de 10% (dez por cento) sobre o 
montante devido.

§ 3º Para efeito do disposto nos incisos II e III 
do caput deste artigo, fica o gestor do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Nordeste autorizado 
a reclassificar as operações realizadas simultanea-
mente com recursos do FAT ou de outras fontes e 
do FNE para a carteira do Fundo, bem como, nesse 
caso, a assumir o ônus decorrente das disposições 
deste artigo.

§ 4º Aplicam-se as condições previstas no inciso 
I, do caput deste artigo, aos mutuários que tenham 
renegociado as suas dívidas com base em legislações 
posteriores à Resolução nº 2.765, de 10 de agosto de 
2000, não sendo cumulativos os beneficios previstos 
nesta lei com os anteriormente repactuados.

§ 5º Para os financiamentos de que tratam os 
incisos I e II, realizados na região Nordeste, no norte 
do Espírito Santo e nos municípios do norte de Minas 
Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mu-
curi, compreendidos na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e lastre-
ados com recursos do FAT ou de outras fontes, em 
operações com recursos mistos dessas fontes e do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE, ou realizadas somente com recursos dessas 
fontes sem equalização, nessa região, cujo valor total 
originalmente contratado não exceda a R$35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), prevalecem as seguintes 
disposições:
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I – aplicam-se os benefícios de que tratam os in-
cisos I ou lI, conforme a data da formalização da ope-
ração original, para a parcela do saldo devedor, ou da 
prestação, que corresponda ao limite de R$15.000,00 
(quinze mil reais);

II – a parcela do saldo devedor, apurado na 
data de repactuação, que diz respeito ao crédito ori-
ginal excedente ao limite de R$15.000,00 (quinze mil 
reais), na região do semi-árido, incluído o norte do 
Espírito Santo, e nos municípios do norte de Minas 
Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucu-
ri, compreendidos na área de atuação da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, poderá ser 
prorrogada pelo prazo de 10 (dez) anos, com venci-
mento da primeira parcela em 31 de outubro de 2007 
observado o seguinte:

a) os mutuários que estiverem adimplen-
tes na data de publicação desta lei, ou que re-
gularizarem seus débitos em até cento e oitenta 
dias contados a partir da data de publicação 
desta lei, terão as seguintes condições:

1. farão jus a bônus de adimplência de 
45% (quarenta e cinco por cento) sobre a 
prestação ou parcela liquidada na data do 
vencimento;

2. aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1º 
de janeiro de 2002;

b) os mutuários que se encontrarem em 
inadimplência e não regularizarem seus dé-
bitos no prazo estabelecido na alínea a do 
inciso II deste parágrafo terão as seguintes 
condições:

1. o saldo de todas as prestações ven-
cidas e não-pagas deverá ser corrigido até a 
data da repactuação com base nos encargos 
originalmente contratados, sem bônus e sem 
encargos adicionais de inadimplemento, quan-
do passam a ter uma taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano);

2. na parcela do saldo devedor vincendo 
será aplicada uma taxa efetiva de juros de 3% 
a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1º de 
janeiro de 2002;

3. os mutuários que vierem a adimplir-se 
nessas condições farão jus a bônus de adim-
plência de 15% (quinze por cento) sobre cada 
prestação ou parcela da dívida paga até a data 
do respectivo vencimento.

§ 6º O saldo devedor das operações de que trata 
este art. será apurado com base nos encargos contra-
tuais de normalidade, sem o cômputo de multa, mora, 

quaisquer outros encargos por inadímplemento, ou 
honorários advocatícios.

§ 7º Para aderir à repactuação de que trata este 
artigo será exigido, como contrapartida por parte do 
mutuário, o pagamento de 1% (um por cento) do valor 
do saldo devedor atualizado.

§ 8º As disposições deste art. não se aplicam 
aos mutuários de operações alongadas ou renego-
ciadas ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 de novembro 
de 1995; ou da Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro 
de 1998, do Conselho Monetário Nacional, com suas 
alterações.

Art. 3º Fica autorizada a repactuação de dívidas 
originárias de crédito rural, relativas a empreendi-
mentos localizados na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, em si-
tuação de inadimplemento, contratadas por agricul-
tores familiares, mini, pequenos, médios e grandes 
produtores rurais, suas cooperativas ou associações, 
até 15 de janeiro de 2001, com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 
ou do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou do 
FNE combinado com outras fontes, ou de outras fon-
tes cujas operações tenham sido contratadas junto 
aos bancos oficiais federais, de valor originalmente 
contratado até R$100.000,00 (cem mil reais), em 
uma ou mais operações do mesmo mutuário, não 
abrangidas pelo art. 2º desta lei e não alongadas 
ou renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 
de novembro de 1995, ou da Resolução nº 2.765, 
de 10 de agosto de 2000, do Conselho Monetário 
Nacional, com suas respectivas alterações, nas se-
guintes condições:

I – o saldo devedor da operação será apurado com 
base nos encargos contratuais de normalidade, sem o 
cômputo de multa, mora, quaisquer outros encargos 
por inadimplemento, ou honorários advocatícios;

II – encargos financeiros vigentes a partir da data 
de renegociação:

a) taxa efetiva de juros de 6% a.a. (seis 
por cento ao ano) para agricultores familiares, 
mini e pequenos produtores rurais;

b) taxa efetiva de juros de 8,75% a.a. (oito 
inteiros e setenta e cinco décimos por cento ao 
ano) para os demais produtores rurais.

III – bônus de adimplemento incidente sobre os 
encargos financeiros: 20% (vinte por cento), para os 
mutuários que desenvolvem suas atividades na região 
do semi-árido, ou 10% (dez por cento) para os mutu-
ários que desenvolvem suas atividades nas demais 
regiões abrangidas pela Adene;
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IV – prazo de até dez anos para o pagamento 
do saldo devedor, estabelecendo-se novo esquema 
de amortização, de acordo com a capacidade de pa-
gamento do mutuário;

V – para aderir à repactuação de que trata este 
art. será exigido, como contrapartida por parte do mu-
tuário, o pagamento de 1% (um por cento) do valor do 
saldo devedor atualizado.

§ 1º No caso de operações referenciadas no ca-
put deste art. formalizadas com cooperativa ou asso-
ciação de produtores, considerar-se-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o teto individual 
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para enqua-
dramento.

§ 2º As operações com recursos do FAT e de ou-
tras fontes, contratadas junto aos bancos oficiais fede-
rais e renegociadas nos termos do caput deste artigo, 
não serão equalizadas pelo Tesouro Nacional, sendo 
autorizada a sua aquisição pelo FNE, que arcará com 
os custos decorrentes da renegociação.

Art. 4º Os débitos de agricultores familiares, mini, 
pequenos, médios e grandes produtores rurais, suas 
cooperativas ou associações, relativos a operações 
origináias de crédito rural, alongados na forma da Lei 
nº 9.138, de 1995, e da Resolução nº 2.238, de 31 de 
janeiro de 1996, do Conselho Monetário Nacional, e 
não renegociados na forma da Lei nº 10.437, de 25 de 
abril de 2002, relativos a empreendimentos localizados 
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE, em situação de inadimplemento, 
de valor originalmente contratado até R$100.000,00 
(cem mil reais), em uma ou mais operações do mes-
mo mutuário poderão ser repactuados nas seguintes 
condições:

I – o saldo devedor financeiro das operações em 
regime de normalidade será apurado pela multiplicação 
do saldo devedor das unidades de produtos vincula-
dos pelos respectivos preços mínimos vigentes, des-
contando a parcela de juros de três por cento ao ano 
incorporada às parcelas remanescentes;

II – o saldo devedor financeiro das operações 
cujos mutuários encontram-se inadimplentes será 
apurado da seguinte forma:

a) valor das parcelas vencidas e não 
pagas: incorporação da taxa de juros de três 
por cento ao ano incidente sobre o resulta-

do da multiplicação do número de unidades 
de produtos vinculados a cada parcela pelo 
respectivo preço mínimo vigente na data da 
repactuação;

b) valor das parcelas vincendas: multi-
plicação do saldo devedor das unidades de 
produtos vinculados pelos respectivos preços 
mínimos vigentes, descontando a parcela de 
juros de três por cento ao ano incorporada às 
parcelas remanescentes;

c) total a ser repactuado: corresponde à 
soma dos valores apurados nas formas das 
alíneas a e b deste inciso;

III – sobre o saldo devedor financeiro, apurado 
nas formas previstas nos incisos I e II deste artigo, 
incidirão juros de três por cento ao ano, acrescidos 
da variação do preço mínimo da unidade de produto 
vinculado;

IV – as novas prestações serão calculadas sempre 
em parcelas iguais e sucessivas, em meses livremen-
te pactuados entre os mutuários e credores, no último 
dia de cada mês, com vencimento pelo menos uma 
vez ao ano, sendo que a data da primeira prestação 
deverá ser até 31 de outubro de 2007 e da última até 
31 de outubro de 2025;

V – a repactuação poderá prever a dispensa do 
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado 
contratualmente sempre que os pagamentos ocorrerem 
nas datas aprazadas, salvo se o devedor optar pelo 
pagamento mediante entrega do produto;

VI – o inadimplemento de obrigação, cuja repac-
tuação previu a dispensa a que se refere o inciso V 
deste artigo, ocasionará, sobre o saldo remanescen-
te, o acréscimo da variação do preço mínimo a ser 
estipulado contratualmente, na forma do regulamento 
desta lei;

VII – na hipótese de liquidação antecipada e to-
tal da dívida até 31 de dezembro de 2008, aplicar-se-
á, além do bônus descrito no § 5º do art. 5º da Lei nº 

9.138, de 29 de novembro de 1995, desconto sobre 
o saldo devedor existente na data da liquidação, de 
acordo com o valor da operação em 30 de novembro 
de 1995, a saber:

a) dez pontos percentuais para opera-
ções de valor até dez mil reais; ou

b) cinco pontos percentuais para opera-
ções de valor superior a dez mil reais.

§ 1º Para aderir à repactuação de que trata este 
artigo, os mutuários deverão efetuar o pagamento mí-
nimo de 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos 
por cento) do valor da prestação vincenda em 31 de 
outubro de 2006 ou da última prestação vencida, atu-
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alizada com juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) 
pro rata die.

§ 2º Caso o pagamento a que se refere o § 1º 
deste artigo ocorra em data posterior a 31 de outubro 
de 2006, incidirão juros de três por cento ao ano pro 
rata die, até a data do cumprimento da obrigação.

§ 3º No caso de operações referenciadas no 
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou 
associação de produtores, considerar-se-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite, no caso de operação que não 
envolveu repasse de recursos a cooperados ou asso-
ciados, o resultado da divisão do valor originalmente 
financiado pelo número total de cooperados ou asso-
ciados ativos da entidade, respeitado o teto individual 
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para enqua-
dramento.

Art. 5º Os mutuários interessados na prorrogação 
ou repactuação de dívidas de que trata esta lei deve-
rão manifestar formalmente seu interesse à instituição 
financeira credora.

§ 1º Fica autorizada a suspensão da cobrança 
ou da execução judicial de dívidas originárias de cré-
dito rural abrangidas por esta lei, a partir da data em 
que os mutuários manifestarem seu interesse na pror-
rogação ou repactuação dessas dívidas, na forma do 
caput deste artigo.

§ 2º Ficam as instituições financeiras credoras 
das dívidas renegociadas na forma desta lei obrigadas 
a suspender a execução dessas dívidas, e a desistir, 
se for o caso, de quaisquer ações ajuizadas contra os 
respectivos mutuários, relativas às operações abran-
gidas naquele instrumento de crédito.

§ 3º O Conselho Monetário Nacional fixará:
I – prazo, não inferior a cento e oitenta dias após 

a data de publicação do regulamento desta lei, para 
que se cumpra a formalidade a que se refere o caput 
deste artigo;

II – prazo, não inferior a sessenta dias após o 
término do prazo a que se refere o inciso I deste pa-
rágrafo, a ser observado pelas instituições financeiras 
para a formalização das prorrogações e repactuações 
de dívidas de que trata esta lei.

Art. 6º Não serão beneficiados com a repactu-
ação de dívidas de que trata esta lei os produtores 
rurais que tenham praticado desvio de recursos ou 
que tenham sido caracterizados como depositários 
infiéis.

Art. 7º Os mutuários de operações realizadas sob 
a modalidade de contrato grupal ou coletivo poderão 
beneficiar-se individualmente da renegociação de que 

trata esta lei se o valor da fração do financiamento ori-
ginal, de sua responsabilidade, for de até R$100.000,00 
(cem mil reais).

Art. 8º Ficam o gestor do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste – FNE e o Tesouro Na-
cional autorizados a assumir os ônus decorrentes das 
disposições desta lei, segundo a fonte de recursos a 
que se referem as operações alongadas.

Art. 9º O banco administrador do FNE deverá 
adotar, no prazo estabelecido no regulamento desta 
lei, todos os procedimentos necessários para viabilizar 
a reprogramação de pagamentos das operações, for-
necendo aos Ministérios da Fazenda e da Integração 
Nacional todas as informações sobre a situação final 
dos contratos de que trata esta lei.

Art. 10. Fica autorizada a individualização das 
operações de crédito rural individuais, grupais ou co-
letivas, efetuadas com aval, enquadradas no Programa 
Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCE-
RA), nos Grupos “A”, “A/C” e “B” do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 
inclusive aquelas realizadas com recursos no Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento, contratadas até 30 
de dezembro de 2005, com risco da União, observado 
o disposto nos arts. 282 a 284 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002.

§ 1º Fica autorizada a substituição ou a liberação 
de garantias, nos termos estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional.

§ 2º O Conselho Monetário Nacional definirá:
I – os casos em que as operações poderão ficar 

garantidas apenas pela obrigação pessoal;
II – os prazos para pagamento;
III – as demais condições para viabilizar a imple-

mentação dessas medidas.
Art. 11. Ficam autorizados a repactuação, o alonga-

mento e a individualização de operações de crédito rural 
do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 
(PROCERA) e do Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (PRONAF), que tenham sido 
protocoladas ou apresentadas formalmente aos agentes 
financeiros até 31 de maio de 2004, garantidas as con-
dições financeiras previstas no inciso II do art. 7º da Lei 
nº 10.696, de 2 de julho de 2003.

Art. 12. Fica autorizada, exclusivamente para a 
safra 2004-2005, a cobertura de perdas pelo Progra-
ma de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) 
e pelo Seguro da Agricultura Familiar (Proagro Mais) 
aos produtores rurais, que não tenham protocolado, 
em tempo hábil, o termo de que trata o parágrafo único 
do art. II da Lei nº 11.092, de 12 de janeiro de 2005, 
ou que tenham plantado cultivares não contempladas 
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no zoneamento agrícola estabelecido pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mantidas 
as demais exigências das normas vigentes aplicáveis 
àqueles programas.

Art. 13. Fica a União autorizada a conceder sub-
venções econômicas na forma de rebates, bônus de 
adimplência, garantia de preços de produtos agrope-
cuários ou outros benefícios, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), a agricultores familiares que contratarem 
operações de financiamento rural nas instituições fi-
nanceiras integrantes do Sistema Nacional de Finan-
ciamento Rural, respeitadas suas disponibilidades 
orçamentárias e financeiras.

Art. 14. Fica a União autorizada a conceder 
bônus de adimplência, retroativamente, pelo valor 
nominal da época da liquidação, nos termos esta-
belecidos pelo Conselho Monetário Nacional, aos 
agricultores que quitaram operações de custeio 
efetuadas nos Grupos “A/C”, “C”, “D” e “E” do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) para financiamentos de arroz, 
milho, algodão, soja, mandioca, feijão e leite, com 
vencimento entre o dia 2 de janeiro de 2006 e 30 
de julho de 2006, respeitadas suas disponibilidades 
orçamentárias e financeiras.

Art. 15. Fica autorizada a utilização de recursos 
controlados do crédito rural, até 29 de dezembro de 
2006, em operações de crédito no valor necessário à 
liquidação de parcelas vencidas em 2005 e vencidas 
ou vincendas em 2006, inclusive os respectivos encar-
gos de inadimplemento:

I – de operações de alongamento ou renegocia-
das ao amparo da Lei nº 9.138, de 29 de novembro 
de 1995, inclusive aquelas formalizadas de acordo 
com a Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 
1998, do Conselho Monetário Nacional, e alterações 
posteriores;

II – de financiamentos concedidos sob a égide do 
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produ-
ção Agropecuária (RECOOP), de que trata a Medida 
Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º A formalização das operações de que trata 
o caput deverá ocorrer até o dia 29 de dezembro de 
2006.

§ 2º A medida de que trata o caput aplica-se 
também às operações alongadas ou renegociadas 
com base na Lei nº 9.138, de 1995, adquiridas ou de-
soneradas de risco pela União nos termos do disposto 
no art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de 
agosto de 2001.

Art. 16. As instituições financeiras poderão con-
ceder crédito rural na modalidade de comercialização 

a arrematantes de prêmios lançados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB) para aquisição 
de soja da safra 2005/2006, mediante contrato privado 
direcionado ao escoamento do produto ou de opção 
de venda em leilões realizados em bolsa de merca-
dorias e cereais.

Art. 17. O Poder Executivo deverá considerar os 
custos decorrentes das vantagens concedidas nos 
termos desta lei, promovendo limitação de empenho e 
movimentação financeira em igual montante, quando 
da programação financeira do cronograma mensal de 
desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 18. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá as condições necessárias à implementação das 
disposições constantes desta lei.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação a redação final.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam a redação final queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Estou assinando agora o ofício enviando a ma-

téria hoje mesmo para a Câmara dos Deputados, pois 
esta medida provisória tem um prazo que expira no dia 
4 de julho. Portanto, é importantíssimo que ela seja 
apreciada o mais rapidamente possível pela Câmara 
dos Deputados.

São os seguintes os itens sobrestados:

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 284, de 2006) 

(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 14, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 284, de 2006), 
que altera dispositivos das Leis nºs 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 8.212, de 24 
de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 
1991, e 5.869, de 11 de dezembro de 1972; 
e revoga dispositivos da Lei nº 605, de 5 de 
janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4-7-2006
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6 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

7 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favo-
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rável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à 
Emenda de Redação nº 1-CRA.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 
708/2003, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 972, de 17 
de outubro de 1969, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de jornalista (altera 
a área de atuação de jornalistas e dispõe 
sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (torna Estados e Municípios 
igualmente responsáveis pela matrícula de 
alunos, oferta de cursos, capacitação de pro-
fessores e integração dos estabelecimentos 
escolares no sistema nacional de avaliação 
de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 

Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 
2.898/2004, na Casa de origem), que altera 
artigos da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para garantir aos 
aprendizes a conclusão do ensino médio e 
jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a proces-
so seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Ra-
dialista.
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Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 
na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência So-
cial entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino dos Países Baixos, celebrado em Bra-
sília, em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Flexa Ri-
beiro.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 141, de 1999, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade 

das máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas.

Pareceres sob nos:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 254, de 
2005), Relator: Senador Gerson Camata: 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo).

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2000 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência 
à saúde (para assegurar a cobertura de des-
pesas de acompanhante, no caso de paciente 
menor de dezoito anos, inclusive quando se 
tratar de internação em unidade de terapia 
intensiva ou similar).

Pareceres sob nos 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003),  Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complemen-
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tar, de autoria do Senador Francisco Escórcio, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir, para 
efeitos administrativos, a região do complexo 
geoeconômico e social denominada Corredor 
Centro-Norte de Desenvolvimento, visando 
à redução das desigualdades regionais, por 
meio de seu desenvolvimento, nos termos do 
art. 43 da Constituição Federal, e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Edison Lobão, favo-
rável, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que 
apresenta.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43, DE 2005 

– COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Antero Paes 
de Barros, que estabelece que a fiscalização 
das empresas de fomento mercantil (factoring) 
será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo 
Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, concluindo contrariamente 
à matéria.

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Parecer sob nº 188, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nos 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Vir-
gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
quatro recados bastante rápidos.

Os meus cumprimentos e do meu Partido ao Di-
retor da Rádio Senado, Ivan Godoy, pelo prêmio que 
a Rádio Senado acaba de obter da ONU. Estendo a 
todos da Rádio Senado, na pessoa da jornalista Nara 
Ferreira, a homenagem.

Um alerta, Sr. Presidente: os tribunais regio-
nais eleitorais estão em greve há 20 dias. Reivindi-
cam o de sempre: negociação com um Governo que 
não negocia com grevistas. Estamos perto de uma 
eleição. Isso é muito grave. Eles registram que estão 
negociando no escuro. Não sabem o que estão de-
cidindo por eles. 

Cobram que se vote, até o dia 30, o PL nº 5.845, 
que estabelece o Plano de Cargos e Salários do Po-
der Judiciário e que, hoje, está nas mãos do Relator, 
o competente Deputado pernambucano do PT Mau-
rício Rands.

Registro ainda que a Beneficência Portuguesa 
coloca o Amazonas em vanguarda na área da Car-
diologia. Quero, então, cumprimentar o Presidente do 
Hospital, Dr. Alfredo Vieira, e o Chefe do Serviço de 
Cardiologia, Dr. Silas Avelar.

E, finalmente, já que parabenizo a Beneficência 
Portuguesa do Amazonas por esse avanço, preciso 
falar de algo grave que também ocorre na área médi-
ca no meu Estado.

Nos próximos quatorze dias, é preciso estar pu-
blicada uma portaria do Ministério da Saúde com o de-
ferimento do processo de contratualização do Hospital 
Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal 
do Amazonas. Isso é muito sério. Por não ter sido pu-
blicada a portaria, verbas dos Ministérios da Saúde e 
da Educação não poderão ser repassadas ao hospital, 
que terminará sendo fechado. Esse hospital representa 
muito para o povo da cidade de Manaus, para o povo 
do Amazonas e até para habitantes de países frontei-
riços com o Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Encaminho toda essa documentação à Mesa.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
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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.)

REQUERIMENTO Nº      /2006

Requer Voto de Aplauso ao Hospital 
Beneficente Portuguesa, pela inauguração 
do Instituto Amazonense de Cardiologia, em 
Manaus, no dia 14 de junho de 2006.

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 Bene-
ficente Portuguesa, pela inauguração no dia 14 de ju-
nho de 2006, do Instituto Amazonense de Cardiologia, 
que coloca o Amazonas como um dos estados mais 
avançados em cirurgia do coração no País.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do Presidente da instituição, 
Dr. Alfredo Vieira, ao Chefe do setor de cirurgias car-
díacas, Dr. Silas Avelar e, por seu intermédio, a todo o 
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corpo clínico do instituto e do hospital, extensivamente 
ao pessoal paramédico, auxiliares e funcionários.

Justificação

A capital do Amazonas passou ao contar, desde 
o dia 14 de junho de 2006, com um moderno centro de 
cirurgias cardíacas, o Instituto Amazonense de Cardio-
logia, criado pelo Hospital Beneficente Portuguesa.

Com isso, a capital o meu Estado coloca-se em 
posição de vanguarda, com um notável salto em Medi-
cina. Às vésperas da inauguração, esteve em Manaus, 
o cirurgião-cardiologista Adib Jatene, que acompanhou 
programa de implantação de centro assemelhado em 
outro hospital da capital. Pela iniciativa, o hospital é 
merecedor deste Voto de Aplauso que proponho ao 
Senado da República.

Sala das Sessões, de junho de 2006.  –Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª será atendido nos termos regimentais, 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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, eu 
gostaria de perguntar se houve algum entendimento da 
Presidência com os Srs. Líderes quanto à realização 
de votações, de fato, na próxima terça-feira, dia 13.

A razão da pergunta é a seguinte: em virtude do 
jogo de futebol da Seleção Brasileira às 15 horas e 30 
minutos, V. Exª antecipou a sessão para as 10 horas. Em 
princípio, a sessão seria das 10 horas às 14 horas. Porém, 
Sr. Presidente, está marcada para o dia 10 a reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos, em que o Presidente 
Henrique Meirelles e os demais oito Diretores do Banco 
Central, membros do Conselho de Política Monetária, 
estarão explicando-nos a forma de raciocínio para che-
garem à definição sobre a taxa de juros básica. Essa é, 
obviamente, uma reunião de bastante importância.

Faço essa pergunta a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Informo a V. Exª que haverá sessão deliberativa 
na terça-feira e na quarta-feira, nos dias 13 e 14.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, consulto V. Exª se a sessão delibe-
rativa poderia iniciar um pouco mais tarde, por volta 
das 10 horas e 30 minutos ou das 11 horas. Já fiz um 
apelo ao Presidente Luiz Otávio, para que a reunião 
da CAE iniciasse às 9 horas e 30 minutos, para que 
houvesse um período de tempo suficiente pelo me-
nos para a exposição dos Diretores do Banco Central 

sobre esse tema relevante. Apresento a questão para 
decisão de V. Exª.

Obrigado.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra V. Exª.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, fiquei 
até agora aqui e não poderia deixar de fazer um registro 
muito breve da importante audiência pública que reali-
zamos ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre assunto que atinge todos os Estados brasileiros. 
Refiro-me ao problema das renúncias fiscais, da guerra 
fiscal e da necessidade e da responsabilidade que tem 
o Senado da República de encarar esse desafio.

Estiveram presentes aqui o Ministro Interino da 
Fazenda, Bernard Appy; o atual Presidente do Confaz; 
os Secretários de Estado da Fazenda do Ceará e de 
Goiás; representantes da Federação das Indústrias 
de Goiás; o Secretário de Fazenda de Mato Grosso 
e a Fenafisco.

Chamamos para discutir uma questão especí-
fica, mas com repercussão no Brasil inteiro, sobre o 
julgamento do STF da ilegalidade de incisos de uma 
lei no Estado do Pará. Na verdade, nós, Senadores, 
temos a responsabilidade e o desafio de resolver os 
problemas gerados a partir de leis ou decretos ilegais 
em cada Estado brasileiro. 

Conforme sustentado por diversos Senadores 
presentes – como os Senadores Romeu Tuma e César 
Borges –, a reforma tributária é uma saída. A guerra 
chegou no seu limite. Daqui para frente, ela é uma 
guerra em que a sociedade inteira está perdendo. 

Queria fazer este registro e dizer da nossa im-
portância, da nossa responsabilidade. Mesmo em ano 
eleitoral, mas não podemos permitir essa fragilidade 
em cada Estado brasileiro. Temos que encontrar meca-
nismos para que as nossas Regiões, Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, tenham instrumentos que possam 
levá-las a um desenvolvimento mais rápido, mais ágil 
e mais sustentável. 

Por isso, precisamos achar uma saída rápida. 
Nós construímos aqui a reforma tributária. Espero que 
a Câmara também possa fazer isso neste ano para o 
bem do Brasil. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Presidência propõe ao Plenário a apreciação, 
na presente sessão, de mensagens e requerimentos, 
uma vez que não vão de encontro ao disposto no § 6º 
do art. 62 da Constituição Federal, e visam a apenas 
permitir que as matérias continuem a sua tramitação:
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– Mensagens nºs 81 e 152, de 2006, de 
retirada de indicações;

– Requerimentos nºs 388, 514, 640 a 646, 
de 2006, de audiência de Comissão;

– Requerimentos nºs 414, 442, 477, de 
2006, de retirada de Projeto;

– Requerimentos nºs 488, de 2006, de 
desapensamento de Projeto;

– Requerimentos nºs 412, 413, de 2006, 
de tramitação conjunta. (Pausa.)

Não havendo objeção do Plenário, assim será 
feito.

Passa-se à votação das matérias.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Ata individualizará cada requerimento.

São as seguintes as matérias aprovadas:

MENSAGEM Nº 81, DE 2006

Mensagem nº 81, de 2006 (nº 74/2006, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
blica solicita a retirada da Mensagem nº 78, de 
2006, que submete à apreciação do Senado 
a indicação do senhor José Ricardo Ruschel 
dos Santos para exercer o cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários – Antaq, na vaga do Senhor Ronaldo 
Herbst Dotta.

A Mensagem nº 78, de 2006, vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.

MENSAGEM Nº 152, DE 2006

Mensagem nº 152, de 2006 (nº 376/2006, 
na origem), de 16 corrente, pela qual o Presi-
dente da República solicita a retirada da Men-
sagem do Senado Federal nº 134, de 2006 (nº 
326/2006, na origem), que submete à aprecia-
ção do Senado Federal o nome do Senhor Jose 
Carlos Barth para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

A Mensagem nº 134, de 2006, vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.

REQUERIMENTO Nº 388, DE 2006

Requerimento nº 388, de 2006, do Se-
nador Flávio Arns, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 273, de 2003, 
além da Comissão constante do despacho 

inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e, posteriormente, retorna à de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa.

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2006

Requerimento nº 514, de 2006, do Sena-
dor Fernando Bezerra, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 296, de 2003, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos.

Uma vez que está instruído pela Comissão de 
Assuntos Sociais, o Projeto vai ao exame da Comis-
são de Assuntos Econômicos.

REQUERIMENTO Nº 640, DE 2006

Requerimento nº 640, de 2006, do Se-
nador Sibá Machado, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2005, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida também a  
de  Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-
riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

REQUERIMENTO Nº 641, DE 2006

Requerimento nº 641, de 2006, do Se-
nador Sibá Machado, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2005, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida também a  
de  Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-
riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

REQUERIMENTO Nº 642, DE 2006

Requerimento nº 642, de 2006, do Se-
nador Augusto Botelho, solicitando que sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2005, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida também a 
de Educação. 

Uma vez que a matéria já está instruída pela 
Comissão de Assuntos Sociais, vai ao exame da Co-
missão de Educação.
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REQUERIMENTO Nº 643, DE 2006

Requerimento nº 643, de 2006, do Se-
nador Augusto Botelho, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2006 
– Complementar, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida 
também a de Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-
riormente, retorna à de Assuntos Econômicos.

REQUERIMENTO Nº 644, DE 2006 

Requerimento nº 644, de 2006, do Senador 
Augusto Botelho, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 169, de 2003, além da Co-
missão constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida também a de Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, pos-
teriormente, retorna à de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa. 

REQUERIMENTO Nº 645, DE 2006 

Requerimento nº 645, de 2006, do Senador 
Augusto Botelho, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2002, além da Co-
missão constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida também a  de Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, pos-
teriormente, retorna à de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa. 

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2006 

Requerimento nº 646, de 2006, do Se-
nador Augusto Botelho, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2002, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida também a  
de Educação.

A matéria vai à Comissão de Educação e, pos-
teriormente, retorna à de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa.

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2006 

Requerimento nº 414, de 2006, do Sena-
dor Jonas Pinheiro, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 228, de 2003, de sua autoria.

O projeto vai ao Arquivo.

REQUERIMENTO Nº 442 , DE 2006 

Requerimento nº 442, de 2006, do Se-
nador Romero Jucá, solicitando que, sobre 

o Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2003, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e, posteriormente, retorna à de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa.

REQUERIMENTO Nº 477, DE 2006 

Requerimento nº 477, de 2006, do Sena-
dor Ney Suassuna, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 137, de 2001, de sua autoria. 

O Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2001, vai 
definitivamente ao Arquivo.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 265, de 1999, 
167, de 2001, e 216, de 2003, são objeto do Requeri-
mento nº 591, de 2006, que será incluído em Ordem 
do Dia oportunamente.

REQUERIMENTO Nº 488, DE 2006 

Requerimento nº 488, de 2006, do Sena-
dor Roberto Saturnino, solicitando o desapen-
samento do Projeto de Lei do Senado nº 27, 
de 2005, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
27 e 81, de 2002, que tramitam em conjunto, 
a fim de que tenha tramitação autônoma.

O Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2005, passa 
a ter tramitação autônoma, e vai à Comissão de As-
suntos Econômicos, em decisão terminativa. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 27 e 81, de 
2002, em virtude de já se encontrarem instruídos pela 
Comissão de Educação, em virtude de audiências 
solicitadas pelos Requerimentos nºs 733, de 2004, e 
1.034, de 2003, respectivamente, vão à Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.

REQUERIMENTO Nº 412, DE 2006

Requerimento nº 412, de 2006, do Se-
nador Antonio Carlos Valadares, solicitando 
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado – Complementares nºs 68, de 2003; 
250, de 2005, e 8, de 2006, por regularem a 
mesma matéria.

Os projetos passam a tramitar em conjunto e 
retornam ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais.

REQUERIMENTO Nº 413, DE 2006 

Requerimento nº 413, de 2006, do Se-
nador Alvaro Dias, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
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53, de 2003 e 219, de 2005, por regularem a 
mesma matéria.

Os projetos passam a tramitar em conjunto e re-
tornam ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e, posteriormente vão à de Educação, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 651, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 136, 
de 2005 (nº 3.516/2004, na Casa de origem), 
que “reduz alíquotas do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI, incidentes so-
bre os produtos que menciona”.

Relator Ad Hoc: Senador Arthur Virgílio

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 136, de 
2005, (Projeto de Lei nº 3.516, de 2004, na Casa de 
origem), de autoria do ilustre Deputado Nelson Bor-
nier, tem por objetivo reduzir de 20% para 10% as 
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – IPI, incidentes sobre os produtos classificados 
nos códigos 9608.10.00 (canetas esferográficas), 
9608.20.00 (canetas e marcadores com ponta de 
feltro ou com outras pontas porosas), 9608.40.00 
(lapiseiras), 9608.60.00 (cargas com ponta para ca-
netas esferográficas) e 9608.99.81 (pontas porosas 
para os artigos da subposição 9808.20) da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos industriali-
zados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 
de dezembro de 2002.

A proposição possui apenas dois artigos. Em seu 
art. 1º, reduz as alíquotas dos produtos mencionados. O 
art. 2º, que encerra a cláusula de vigência, estipula que 
a lei oriunda do projeto entrará em vigor no exercício 
financeiro subseqüente à data de sua publicação.

Aprovada a matéria na Câmara dos Deputados, 
foi encaminhada a esta Casa e remetida à Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), para apreciação. 
Inicialmente, foi designado relator o Senador Sérgio 
Cabral. Na presente data, o Senhor Senador Luiz Otá-
vio, presidente da CAE, designou-me relator ad hoc 
da proposição.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O autor do projeto, em sua justificativa, afirma 
que alguns dos fabricantes dos produtos acima men-
cionados são beneficiados com isenção tributária, em 

face de sua localização na Zona Franca de Manaus, e 
argumenta que “a diferença percentual de 20% é dema-
siadamente alta, sendo justo reduzi-la a nível razoável 
para que outros fabricantes, estabelecidos fora daquela 
zona, possam sobreviver no mercado nacional”.

Oautor da proposição ainda chama a atenção 
para o fato de que, a prevalecer a situação atual, não 
haverá condições de competitividade, dada a diferença 
de preços para o consumidor final.

Ocorre que a proposta do ilustre deputado pre-
judicaria sobremaneira a indústria de canetas sediada 
no Pólo Industrial de Manaus. A indústria de canetas, 
que já é uma especialização do Pólo, avança, progride 
tecnologicamente, já agrega valor, emprega pessoas, 
gerando um grande número de empregos no Estado, 
e concorre para o Amazonas ser o grande pagador de 
impostos federais no âmbito da região Norte.

Na verdade, ao invés do Pólo Industrial de Ma-
naus perder unidades fabris para outros estados, o 
que inevitavelmente iria ocorrer é a transferência da 
produção e, conseqüentemente, a geração de empre-
gos, para outros países como a China, que é o principal 
concorrente do Brasil. Aquele país, por exemplo, tem 
um modelo de desenvolvimento-fortemente calcado na 
intervenção do Governo. As empresas chinesas têm 
acesso ilimitado a crédito barato, fornecido por bancos 
estatais e boa parte delas tem participação do Governo 
e são beneficiadas por tarifas protecionistas. Isso, sem 
mencionar o baixíssimo custo de sua mão-de-obra.

Portanto, a aprovação do projeto em análise seria 
inócua para os objetivos pretendidos pelo seu autor. Por 
outro lado, causaria grandes prejuízos ao Pólo Industrial 
de Manaus e, conseqüentemente, ao nosso País.

O próprio autor do projeto reconhece, em sua 
justificativa, que “as empresas instaladas na Zona 
Franca de Manaus mereçam o tratamento privilegiado, 
em razão de diretrizes de política econômico-social 
do Governo”. De fato, o inciso III do § do artigo 43 da 
Constituição Federal ratifica o raciocínio:

“Art. 43. Para efeitos administrativos, a 
União poderá articular sua ação em um mes-
mo complexo geoeconômico e social, visando 
a seu desenvolvimento e à redução das desi-
gualdades regionais.

 ..............................................................
§ 2º Os incentivos regionais compreen-

derão, além de outros, na forma da lei:
 ..............................................................
III – isenções, reduções ou diferimento 

temporário de tributos federais devidos por 
pessoas físicas ou jurídicas;”

É importante destacar que a Zona Franca de Ma-
naus é um patrimônio brasileiro estratégico a serviço 
do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Neste 
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ponto, a renúncia fiscal praticada pelo Governo tem im-

portância fundamental na promoção da melhor integra-

ção produtiva e social dessa região ao País, garantindo 

a soberania nacional sobre suas fronteiras.

III – Voto

Em vista das considerações apresentadas, o 
voto é pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
136, de 2005.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União po-

derá articular sua ação em um mesmo complexo geo-
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e 
à redução das desigualdades regionais.
....................................................................................

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além 
de outros, na forma da lei:
....................................................................................

III – isenções, reduções ou diferimento tempo-
rário de tributos federais devidos por pessoas físicas 
ou jurídicas;
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO:

RELATÓRIO
Relator: Senador Sérgio Cabral

I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei do ilustre Deputado 

Nelson Bornier, que tem por objetivo reduzir alíquotas 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, inci-
dentes sobre a fabricação de canetas e suas cargas. A 
atual alíquota é de 20% (vinte por cento), que o Projeto 
pretende reduzir para 10% (dez por cento).

O autor do Projeto justifica a sua proposição sus-
tentando que a atual alíquota do IPI sobre a fabricação 
de canetas e suas cargas não atende ao princípio da 
seletividade do imposto, em razão da essencialidade 
do produto, previsto no art. 153. § 3º, I, da Constituição 
Federal. Tratam-se de produtos de uso popular indis-
pensáveis nas escolas, nas atividades domésticas e 
profissionais.

Além disso, a Justificação menciona que a isen-
ção tributária do IPI em favor das empresas localiza-
das na Zona Franca de Manaus tem inviabilizado o 
funcionamento de indústrias de canetas e cargas em 
outras localidades do País, em razão das condições 
desiguais de concorrência, diante da elevada alíquota 
de 20% para esses fabricantes.

O Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados 
e encaminhado a este Senado Federal, tendo sido dis-
tribuído a esta Comissão de Assuntos Econômicos. Não 
foram apresentadas emendas ao Projeto.

E o relatório.

II – Análise

A matéria é de competência da União Federal, por 
se tratar dé Projeto que trata da fixação de alíquota de 
imposto federal. Em se tratando de matéria que envolve 
a diminuição de alíquota de imposto, é necessária a 

verificação da compatibilidade com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as demais 
normas relativas à receita e à despesa pública.

Conforme bem explicitado no Parecer emitido na 
Câmara dos Deputados, o Projeto, por envolver dimi-
nuição de aliquota de imposto, aparentemente teria 
impacto orçamentário negativo. Não é o que acon-
tece, no entanto, na realidade, conforme se passa a 
demonstrar.

Em primeiro lugar, vale observar que o volume 
de recursos envolvido émuito pequeno, se comparado 
com as cifras que envolvem o orçamento da União Fe-
deral. São poucas as fábricas dos produtos em ques-
tão situadas fora da Zona Franca de Manaus, onde já 
há renúncia fiscal para eles. Não há, portanto, impac-
to significativo em termos de voltime de arrecadação 
de impostos.

Em segundo lugar, vale observar que, se mantida 
a atual alíquota, o resultado será o de inviabilização das 
fábricas de canetas e cargas localizadas fora da Zona 
Franca de Manaus, o que importará, por conseqüência, 
no fechamento dessas fábricas, em favor daquelas lo-
calizadas onde a alíquota do imposto é zero.

Em terceiro lugar, é preciso que se registre que 
os produtos em questão, canetas esferográficas e suas 
cargas, são produtos de primeira necessidade. Não é 
possível a freqüência à escola, a realização de traba-
lho ou de qualquer outra atividade, sem o uso desse 
tipo de produto. A elevada alíquota de 20% não atende, 
portanto, efetivamente, ao princípio da seletividade, em 
razão da essencialidade do produto. Caso permaneça 
a atual alíquota, o resultado seria a diminuição da con-
corrência com os produtos fabricados na Zona Franca 
de Manaus e o conseqüente aumento de preços que 
caracteriza, em economias capitalistas de mercado, 
a monopolizaçâo da fabricação de qualquer produto, 
com evidentes prejuízos para a população, em espe-
cial os mais carentes.

Diante desses argumentos, a conclusão a que se 
chega, em última análise, é a de que a redução da alí-
quota serve em verdade para preservar a arrecadação 
de imposto sobre esses produtos e para possibilitar a 
concorrência na sua fabricação, garantindo-se, assim, 
preços menores para produtos que se caracterizam 
como de primeira necessidade.

Nesse aspecto, observe-se que o Projeto prevê 
que a redução da alíquota somente entrará em vigor no 
exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, 
o que possibilitará ao Poder Executivo o ajustamento 
da previsão da receita tributária levando em conside-
ração esta redução.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é no sentido da aprova-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 2005, na 
forma como aprovado na Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão,  . – Sergio Cabral, Presiden-
te –  Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 651, de 
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos, con-
cluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 136, de 2005 (nº 3.516/2004, na Casa de origem), 
que reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI incidentes sobre os produtos que 
menciona.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Marcos Guerra, João Ba-
tista Motta, Luiz Pontes, Leonel Pavan, Arthur Virgílio, 
João Tenório, Papaléo Paes, a Srª Senadora Lúcia 
Vânia e os Srs. Senadores Antero Paes de Barros, 
Sérgio Guerra, Romero Jucá e Flávio Arns enviaram 
discursos à Mesa, que serão publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, no Brasil, os pequenos negócios são responsá-
veis por 20 por cento do Produto Interno Bruto, por 60 
por cento dos empregos gerados no País inteiro e por 
97 por cento das empresas formalmente constituídas. 
São eles que respondem pela maior parcela da cria-
ção de empregos e geração de renda, únicos meios 
conhecidos de combater efetivamente a pobreza e a 
desigualdade social.

Vivemos, contudo, uma situação paradoxal. Um 
dos setores mais aptos a ajudar a romper a barrei-
ra do subdesenvolvimento, que poderia prestar uma 
contribuição crucial para incorporar grande parcela da 
população aos benefícios decorrentes do progresso 
– este setor é também um dos mais penalizados pela 
rigidez e complexidade regulatórias e pelos impostos 
excessivos.

Não chega a surpreender, diante de tal realida-
de, que nosso país detenha um dos mais altos índi-

ces mundiais de informalidade na economia. Dados 
do lpea, Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, 
do IBGE e do economista José Pastore, divulgados 
na edição desta semana na revista Época, permitem 
avaliar a progressão da informalidade no País: 43 por 
cento em 1992, ela cresceu para 53% em 2005, um 
salto de dez pontos percentuais. No mesmo período, 
a carga tributaria passou de 25% do PIB para 38%, 
uma das mais altas do mundo e a maior entre os pa-
íses em desenvolvimento.

Em matéria de onerar quem produz, não hesi-
tamos em caminhar na contramão do resto do mun-
do: nossas empresas pagam em taxas o equivalente 
a 23 por cento do PIB, enquanto o percentual é de 8 
por cento nos Estados Unidos e de 15 por cento na 
Grã-Bretanha.

Há unanimidade entre os especialistas quanto 
ao fato de que tributos excessivos estimulam a infor-
malidade, e de que ambos tem peso decisivo entre as 
causas dos baixos índices de crescimento da nossa 
economia nos últimos anos. Um estudo realizado pela 
consultoria norte-americana McKinsey estima que, 
sem o fardo da economia informal, o País poderia ter 
um crescimento do PIB da ordem de cinco e meio por 
cento, bem maior que os índices medíocres com os 
quais temos convivido nos últimos anos.

O fato é que pouco ou nada fazemos para atrair 
o setor informal rumo à regularização. Um candida-
to a empresário disposto a abrir seu próprio negócio 
dependendo do tipo de atividade, tem que recorrer 
hoje em dia a até 16 órgãos diferentes e providenciar 
quase 80 documentos para a abertura de sua empre-
sa. O Banco Mundial constatou, num estudo relativo 
especificamente a são Paulo, realizado entre 2003 
e 2004, que toda essa maratona poderia consumir 
até 152 dias, o que fazia do Brasil um dos campeões 
mundiais em lentidão no processo de abertura de uma 
firma. E vale mencionar que o ritual a ser cumprido 
para o encerramento das atividades é ainda mais 
caro e complexo, podendo demorar não dez meses, 
mas dez anos...

Hoje, um estudo mais recente do Ministério do 
Desenvolvimento calcula que para abrir uma firma o 
empresário brasileiro leva em média quase 40 dias. 
Em termos de burocracia e dificuldades, continuamos 
a figurar entre os piores do mundo. E, se analisarmos 
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a situação por estado, encontraremos casos em que 
a demora chega a ser de 77 dias.

Creio que todos estamos cansados de saber que 
o estímulo ou mesmo a tolerância para com a informa-
lidade não é a solução para os problemas do País. Já 
em 1997 um levantamento feito pelo IBGE mostrava 
que, para cada micro ou pequena empresa aberta no 
Brasil, há duas em situação irregular. Atualmente, de 
acordo com o mesmo IBGE, o País tem 13 milhões e 
500 mil empresas na informalidade.

Enquanto a informalidade avança, reduz o po-
tencial de arrecadação de tributos e faz cair a produ-
tividade. Trata-se de uma fatia da economia, cada vez 
mais expressiva, que não paga impostos, remunera a 
mão-de-obra com salários abaixo da média, não cum-
pre a legislação trabalhista não investe em inovação e 
tem produtividade reduzida: estudos já comprovaram 
que as empresas do setor formal são duas vezes mais 
produtivas que as informais.

O combate à informalidade não é uma tarefa 
impossível, como demonstram exemplos de estra-
tégias adotadas por outros países. Itália, Japão e 
Estados Unidos modernizaram a legislação que 
regulamenta os pequenos negócios. Na Espanha, 
um programa de combate à informalidade realizado 
nos 90 conseguiu fazer com que crescesse em 75 
por cento a arrecadação de impostos provenientes 
de micro e pequenas empresas, além de reduzir o 
índice de desemprego de 24 por cento para cerca 
de 10 por cento.

E há um exemplo mais próximo de nós, o do 
Peru, que unificou o registro de empresas, baixou seu 
custo de 1 mil e 200 dólares para 174 dólares, reduziu 
o prazo de abertura de novos negócios para apenas 
um dia. A arrecadação dos três principais impostos 
aumentou em 250 milhões de dólares e quase 700 mil 
empresas e 560 mil empregos aderiram à formalidade 
entre 1991 e 1997.

As barreiras erguidas por nossa pesada carga 
tributária e pela excessiva burocracia tolhem de tal 
forma a capacidade empreendedora do brasileiro que 
ele prefere fugir à regularização e se refugiar na infor-
malidade. Uma pesquisa do Banco Mundial, divulga-
da em 2005, mostra que o Brasil caiu 23 posições no 
ranking que analisa a facilidade para a realização dos 

negocios em 155 países – ficamos em 119º lugar, per-
dendo para paises como Nigéria e Albânia, e também 
figuramos na pesquisa entre as nações com a maior 
carga de tributos.

Para que o combate às distorções na distribuição 
de renda seja dotado de eficácia e tenha continuidade, 
é fundamental o incentivo à criação de novas atividades 
produtivas de micro e pequeno porte e à expansão das 
existentes. Nossa Constituição introduziu o princípio do 
tratamento diferenciado para tais empreendimentos. É 
hora de colocá-lo em prática, com a aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa, que reduz a carga tributária e a burocra-
cia excessiva e unifica a arrecadação de impostos e 
contribuições.

Necessitamos com urgência de uma legislação 
que crie um ambiente favorável à expansão de um 
setor responsável por uma parcela significativa da ri-
queza nacional. Caso contrário, só restará ao Brasil 
conformar-se com a informalidade crescente e com 
principal conseqüência indesejável, os baixos índices 
de crescimento econômico.

Muito obrigado.
Senador Marcos Guerra

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste mo-
mento para registrar a matéria intitulada “Dirceu 
conhecia corrupção em Santo André, afirma ex-pe-
tista”, publicada no jornal Folha de S.Paulo de 24 
de maio do corrente.

A matéria destaca que o secretário de Habitação 
de Mauá afirmou que o ex-Ministro e ex-Deputado José 
Dirceu tinha conhecimento do suposto esquema de ar-
recadação de propina do PT em Santo André.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima 
citada seja considerada parte deste pronunciamen-
to, para que passe a constar dos Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ocupo a tribuna neste momento para comentar o 
artigo intitulado “O depoimento do chanceler”, publicado 
na seção Notas & Informações do jornal O Estado de 
S.Paulo do dia 11 de maio do corrente. 

O referido artigo trata de mais um fracasso na 
política externa brasileira. Todos os tropeços derivam 
de dois grandes equívocos: “primeiro considerar que 
o Brasil e o Presidente Luiz Inácio da Silva exerceriam 
a liderança as América do Sul, nos campos político e 
econômico; o segundo erro foi dividir o planejamento 

e a execução dessas políticas entre o chanceler e o 
secretário geral do Itamaraty”. Dois responsáveis, pelos 
fracassos, infelizmente. Se não há um bom planejamen-
to estratégico, como esperar que fosse diferente?

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar esse pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ PONTES 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.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “PC seria aprendiz em meio 
a essa indústria do PT”, publicada no jornal O Estado 
de S.Paulo de 24 de maio do corrente. 

A matéria reproduz entrevista concedida ao jor-
nal pelo ex-secretário da Habitação do prefeito petis-
ta Oswaldo Dias, em Mauá, entre 1997 e 2004, Altivo 
Ovando Júnior.  Segundo o ex-secretário de Habitação, 
que também trabalhou como superintendente de obras 
viárias de Marta Suplicy em São Paulo, “o suposto es-

quema de corrupção nas administrações municipais do 
PT é muito mais organizado e grave que o de Paulo 
César Farias, o PC, tesoureiro de campanha do ex-
presidente Fernando Collor”.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar esse pronunciamento, a fim de que 
conste 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.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) –  Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, como primeiro assunto, gostaria de 
dizer o seguinte:

O DIA EM QUE UM CIDADÃO DO POVO 
FALOU NO SENADO

6 Jun/2006

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, peço licença, Senhor Presidente, como Senador da 
República eleito pelo Amazonas, para, na tarde de hoje, 
ceder esta tribuna ao cidadão brasileiro. Aqui vai falar um 
homem comum, de qualquer ponto deste imenso País, que 
tanto pode ser das grandes capitais como das pequenas 
cidades e até de algum vilarejo Brasil adentro.

Um cidadão brasileiro, que não será Arthur, e que 
pode ser João. De Parintins ou de Itacoatiara, no Ama-
zonas da Grande Floresta. Antonio, de Jacarezinho ou 
Curitiba, no Paraná do Sul, que é igual a todos. Ou de 
Quebrangúlo nas Alagoas do Nordeste e muito mais 
da Senadora Heloísa, de Teotônio e Tenório e do Se-
nador Renan, que preside a Casa.Ou de Porangatu, 
na Belém–Brasília; ou ainda, de Treze Tílias ou Cam-
boriú, em Santa Catarina. Ou, então de Uruguaiana, 
na fronteira gaúcha tão distante.

Se não os represento, asseguro que busco inter-
pretar o pensamento de cada um, todos mais angus-
tiados hoje do que ontem; hoje, inconformados, mais 
do que antes, por tudo que viram – e eu também – em 
São Paulo, principalmente, e em tom menor, no Paraná 
e em Mato Grosso do Sul.

Como cidadão simples, poderia dizer que este é 
um País capaz das mais notáveis realizações. Seria 
apenas uma questão de querer dizer. Mas não é isso 
que penso neste momento.

Começo, afirmando que cada um dos brasilei-
ros simples gostaria de poder transitar pelas ruas das 
nossas cidades, a qualquer momento, e não apenas 
quando o crime organizado permitisse o exercício de 
direito tão fundamental da pessoa humana.

Este é um país fantástico, que não termina, até 
porque começa nas formidãveis águas da Amazônia.

Se o Brasil consegue realizar obras do porte de 
Itaipu ou maravilhas como as instituições culturais de São 
Paulo, o trabalho artesanal das rendeiras do Nordeste 
ou o belíssimo Festival Folclórico de Parintins, por quê 
não abrir espaço e condições para que, qualquer um de 
nós possa simplesmente viver sem medo, saindo à rua 
na certeza de poder, normalmente, voltar a casa.

Vi e vejo os Presidentes, todos, falarem mara-
vilhas, acenar com a felicidade. Ouço Senadores e 
Deputados em suas tribunas, uns criticando e outros 
aplaudindo, algumas vezes sem que os ataques sejam 

sinceros e sem que as críticas sejam merecidas, em 
sua maioria falando de uma Nação que acabo desco-
brindo não ser bem a nossa.

Quantas vezes não presenciei, pela televisão ou 
pela imprensa, a Ordem dos Advogados lutando e muito, 
primeiro, pelo restabelecimento da democracia, depois 
pela sua consolidação e pela ampliação de expressão.

Só espero, agora, que essa mesma OAB faça 
clara distinção entre o advogado que tem o direito – e 
o dever – de defender até o mais bárbaro criminoso, 
e o advogado que se acumplicia com organizações 
criminosas e por exemplo, contrabandeia telefones 
celulares para dentro dos presídios.

Sei e sabemos todos que esses aparelhos ser-
vem, como agora em São Paulo, para as ordens de 
assassínios, seqüestros e outras ações delituosas, a 
começar pela ignominiosa ação de matar gente simples 
que passa pelas ruas pensando ter direito a caminhar, 
ir e vir, em plena segurança.

Não entendo a razão de essas prisões se trans-
formarem em “escritórios” de onde partem as ordens 
para o crime. E onde bandidos mandam mais do que 
as autoridades constituídas.

Não entendo esse tipo de defesa, em nome de 
uma pretensa imunidade para os advogados, quando, 
nos aeroportos, a revista é uma rotina. Ao soar do apito, 
detector de metais, por quê resistir a uma ação assim, só 
aparentemente rotineira, mas que zela pelo bem-estar 
da sociedade? Eu mesmo, certa vez, exigi ser revistado, 
em nome da igualdade de todos perante a Lei.

Não entendo, ademais, por que não sufocar no 
nascedouro as manifestações estúpidas de violência, se 
sabemos que elas nascem ali mesmo, nessas prisões que 
até hoje, apesar da tecnologia disponível, muitas vezes 
apenas levam o nome de presídio de segurança máxima. 
E, aí sim, ignoram a cidadania a que todos têm direito.

Como cidadão de alguma cidade bem longínqua, 
vejo que as nossas Prefeituras têm o dever de criar 
políticas públicas claras, em parceria com os gover-
nos dos estados, para assegurar aos deserdados, às 
favelas das periferias dos grandes centros vida efetiva-
mente digna, para que não dependam do pior tipo de 
justiça que, aliás, se vai tornando único, a justiça torta 
determinada pelos traficantes, pelos chefetes, pelos 
sobas transtornados de crime organizado.

Vejo que temos leis diplomas modernos, como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não compreendo 
a lógica pela qual elas não são cumpridas ou não pro-
duzem reais efeitos. Foram criadas para ensejar vida 
decente a todos... e a ninguém ensejam esse ideal.

Ouço falar que é necessária uma reforma políti-
ca. Mas já ouvi isso outras vezes e fico sem entender 
até quando iremos aguardar.
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Também vejo como essencial o questionamen-
to do Poder Judiciário. Volta e meia, ouço falar que, 
dos três, esse seria o Poder a merecer nova reforma 
urgentíssima. Não sei, pois, afinal, até hoje, não vi o 
Executivo funcionando a contento nem o Legislativo 
atuando adequadamente.

É verdade. Verdade, sim. Hoje mesmo, quando 
vinha para o Senado, ouvi numa rádio a notícia de cer-
ta pesquisa, segundo a qual “o Poder Judiciário tem 
bastante responsabilidade pelos ataques criminosos 
em São Paulo.”

Era, na verdade, um relatório do Datafolha, si-
tuando também o Presidente e o ex-Governador de 
S.Paulo em posições similares entre os que o povo 
considera que tiveram muita responsabilidade pelos 
traiçoeiros episódios do PCC.

Eu, cidadão das ruas, ouço falar em desvios éti-
cos, ouço falar em palavras que ainda não constam 
dos dicionários, mas que são logo incorporadas ao 
dia-a-dia do povo, como mensalão, aparelhamento e 
tantas outras que se multiplicam.

Lembro as fábulas de Esopo; não chego a repe-
ti-las, mas gostaria! Ele situa o povo como o inocente 
cordeiro diante do poderoso Logo. Leio Cícero, que há 
dois mil anos foi ao Senado de Roma para discursar 
e, assim, destruir uma tentativa de golpe de Estado 
contra a República, na conspiração conduzida por 
Lúcio Sérgio Catilina, o então candidato vencido nas 
eleições de julho do ano 64 a.C.

Não consigo repeti-las, como também não consigo 
admitir que ainda dê para se dizer que não há responsa-
bilidades dos governos estaduais. Há, sim, embora não 
apenas deles. Evidentemente que não apenas deles!

À época de Cícero havia uma conspiração. No 
Brasil de hoje também há, mas não é de partidos nem 
de políticos. É a conspiração do crime organizado, que 
se vai tomando poderosa e, daqui a pouco, poderá 
tornar-se invencível.

Como cidadão simples, decidi em vir ao Senado. 
Não é meu pensamento repetir Marco Túlio Cícero, 
cônsul de Roma. Ele foi o grande tribuno do discurso 
contra Catilina, recitado no Templo de Júpíter.

O que me inquieta é que, até agora, nenhum 
Governo realmente pnonzou a questão da segurança 
pública no Brasil. Nem o atual Governo nem o anterior 
ou outros mais para trás na hierarquia do tempo.

Sou do povo e estou inquieto.
Quem sabe, neste Templo, que não é Júpiter, 

mas de Cristo e de Rui Barbosa, os Senadores pos-
sam ouvir a fala do povo?

Mas não só os Senadores. Todos, inclusive o 
Presidente da República, o pró-homem Luís Inácio 
Lula da Silva.

Menciono mais enfaticamente a atual gestão por-
que é a que está em curso e que, portanto, ainda tem 
responsabilidades a cumprir.

Ao Presidente Lula afirmo que, agora, como an-
tes, percebo que a prioridade não é dirigida à questão 
da segurança pública.

E o fato é que, agora, como antes, eis aí área 
sensível e que merece o máximo de atenção. Exige 
prioridade, embora a segurança não esteja sendo prio-
ridade neste País.

Não. Não é prioridade, Senhor Presidente, Senho-
ras e Senhores Senadores. E todos sabemos que há até 
conflitos nas ruas, infelicítando a vida dos cidadãos.

Há conflitos e, não obstante, falsos amigos do 
Brasil, procuram manter o Presidente longe dos con-
flitos, certamente para que não se desgastem sua 
imagem pessoal, sua simpatia e mesmo suas possi-
bilidades eleitorais.

Agora, aparecem ostensivamente os que matam 
polícias e atingem até escolas. Ou seja, ninguém mais 
pode omitir-se, sob pena de trair a História e postegar 
o futuro, em nome de um presente de flagelo e dor.

Também no Governo Fernando Henrique que 
deixou positivas contribuições para o futuro da Nação, 
o capítulo da segurança pública não foi devida-men-
te enfatizado. Há justificativas? Pode ser, Mas não foi 
enfatizado. E ponto. E o mesmo se aplica a Sarney, 
Collor, Itamar e, obviamente, ao mandatário da hora, 
Sr. Lula da Silva.

Agora, como antes, Sr. Presidente nossas fron-
teiras continuam sendo caminhos abertos à passagem 
ilegal de drogas e armas, para não falar em outros itens 
do contrabando e da pirataria.

Agora, como àquela época, produtos contrabande-
ados são vendidos livremente, inclusive em Brasília, a 
poucos quilômetros, 10 ou 11, do Palácio do Planalto.

Vejo, contristado, Sras e Srs. Senadores, milhares 
de pessoas atravessando livremente as fronteiras, com 
mercadorias de todo tipo, buscando o lucro fácil. Ou 
visando ao crime, premeditado, organizado planejado. 
E, enquanto isso, comerciantes honestos não merecem 
nenhum tipo de apoio.

Leio sem entender que as forças que o Brasil 
mantém no Haiti custam R$560 milhões. Leio sem 
entender, mais ainda, que para o Fundo Nacional de 
Segurança o Governo destinou metade desse valor, 
ou seja, R$270 milhões.

Como cidadão simples, que não faz leis e ape-
nas delas espera a proteção, não entendo porquê uma 
criança é livremente abordada à porta das escolas. Não 
aceito que bandidos impunes possam aproximar-se da 
pureza, possam sitiar a inocência e ferir o futuro.
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Como cidadão comum, de alguma parte do Brasil, 
do norte ou do sul, do centro ou do litoral, das matas 
da Amazônia ou das grandes capitais, minha pergunta 
é igualmente simples, e, sem querer, beira o que inda-
gavam as Catilinárias da antiguidade: 

– Até quando?

Até quando? Como indagava Marco Túlio Cícero, 
até quando tantos abusarão da paciência nossa?

O que pressinto, sem identificar nenhum concreto 
avanço, é que o momento, mais do que qualquer outro, 
exige a união de todos os brasileiros de compromisso 
com a boa-fé.

Acho, como o brasileiro mais simples de todos os 
hemisférios – e presente em todos os instantes da vida na-
cional – que passa da hora de definir o que queremos!

Pretendemos um Brasil para os brasileiros dig-
nos? Ou uma Nação cabisbaixa, hoje prisioneira, em 
que o cidadão só transita pelas ruas quando o crime 
organizado assim concede?

Transmito meu inconformismo a todos os homens 
e mulheres de responsabilidade deste País. Aos que 
fazem as leis, aos que executam as leis e aos que vi-
giam o cumprimento das leis.

Mas também, e por igual, a todos os demais seto-
res que conformam a Nação: a OAB, as organizações 
não-governamentais, as associações de classe como 
a ABI, os professores, os técnicos, os intelectuais, os 
operários, os ribeirinhos, os funcionários, a sociedade 
como um todo.

Não entendo como alguns desses setores não 
conseguem enxergar que o crime começa nas nossas 
fronteiras, lamentavelmente escancaradas ao contra-
bando de armas e drogas.

Já não é possível esperar!
A Nação se cansa. Os brasileiros vão ficando 

apáticos, desesperançados.
Será isso normal? Será isso aceitável?
Não posso crer. E apreciaria que os tão ilustres 

senadores tivessem a mesma certeza de que ainda 
existe espaço para a esperança.

Há sim. Os brasileiros ainda esperam ações como 
as que as populações simples do grande interior sem-
pre reclamam, com uma indagação que deveria, ao 
menos, chamar aos brios:

O que fazem vocês em Brasília?
É pergunta dura, porém verdadeira.
E tem o mesmo peso da recriminação contra 

Catilina: Quos que tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra?

Como brasileiro, ecôo desta tribuna essa mesma 
pergunta, já em forma de apelo. Primeiro, dizendo que 

todos chegamos ao limite em que devemos definir o 
tamanho de cada um. Definição sem retorno.

Os pequenos, saibam todos, ficarão menores. 
Os grandes se agigantarão!

Maiores que todos, até mesmo do que os gran-
des, são os desafios da hora brasileira. E a hora bra-
sileira chegou.

Encerro, agradecendo o privilégio de, como sim-
ples cidadão, ter-me sentido autorizado a, neste ins-
tante, ocupar a tribuna do Senado, sem invocar a con-
dição de senador eleito pelo povo do Amazonas. Falei 
como imagino que o teria feito o cidadão das ruas, ao 
qual nunca dão voz.

Nunca dão voz ao brasileiro de rincões dispersos 
por uma Nação, que, por ser grande, perde grandeza 
aos que, cada um em sua trincheira, têm responsabi-
lidades objetivas a encarar.

A grandeza, o trabalho e a honradez, são o único 
caminho capaz de evitar que, em definitivo, entregue-
mos o Brasil ao crime organizado.

Confio nos meus companheiros. Quero confiar 
nos meus adversários. Não posso deixar de acreditar 
no meu País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o segundo assunto é para fazer o re-
gistro do excelente artigo escrito por Rubem Azevedo 
Lima. “A fala de Marco Aurélio” foi publicado no jornal 
Correio Braziliense no último dia 19 de maio.

O texto lamenta que o discurso de posse do Mi-
nistro Marco Aurélio de Mello, ao assumir a presidência 
do Tribunal Superior Eleitoral, não tenha tido a reper-
cussão que deveria. O ministro merece meus cumpri-
mentos, disse o que tinha que ser dito e merecia maior 
destaque, pois a divulgação de seu discurso daria a 
melhor “visão da crise de valores éticos e morais que 
se consolida e abala a ordem social”.

“As tintas fortes de Marco Aurélio refletem 
o que procuradores, imprensa e polícia revela-
ram desse escândalo e outros, nos quais estão 
envolvidos políticos do governo, seus aliados 
e alguns nem tanto, mas muitos já absolvidos 
pelo corporativismo suprapartidário”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar os Anais do Senado Federal.

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. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para regis-
trar o artigo intitulado “Não à corrupção”, de autoria do 
professor de ética, Carlos Alberto Di Franco, publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 22 
de maio deste ano.

O autor, em seu artigo, faz referência ao recru-
descimento da crise moral no País e o gritante silêncio 
do presidente da República. Afirma que “A mentira, o 
cinismo e a impunidade, devidamente condimentadas 

com o tempero do populismo, dão um caldo antide-
mocrático”.

Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo seja 
considerado como parte integrante deste pronuncia-
mento para que, assim, passe a integrar os Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar 
a matéria intitulada “Lula não fará nada, diz Chávez”, 
publicada no jornal Correio Braziliense do último dia 
13 de maio do corrente.

A matéria destaca a frase do presidente Lula pu-
blicada no jornal boliviano La Razón: “Chávez, alguns 
aqui me pedem para tomar uma atitude dura contra a 
Bolívia, mas não vou tomá-la”. 

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-

nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-

derada como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna neste momento para re-
gistrar o editorial intitulado “As armas de sedução do 
crime”, publicado pelo Jornal do Brasil em sua edição 
de 20 de maio do corrente. O editorial cita os recentes 
episódios de criminalidade que ocorreram em São Pau-
lo para explicitar o poder das facções criminosas de 
seduzir a vasta mão-de-obra disponível para o crime. 
“Trata-se de um exército de adolescentes e adultos, 
sem perspectivas de conquistas econômicas no curto 
prazo, muitos dos quais dispostos a trocar um cotidiano 
de honestidade (e repleto de carências) pelos benefí-
cios ilusórios prometidos na ilegalidade”.

O editorial, ao fazer uma excelente análise da si-
tuação atual, traz uma conclusão: “A exclusão social, as 

desigualdades de renda e injustiças diversas não cons-
tituem a raiz da proliferação do crime mas contribuem 
para que a mão-de-obra disponível e economicamente 
carente seja aliciada por criminosos. É preciso, portanto, 
combinar repressão e policiamento comunitário com 
ações variadas destinadas à qualificação educacional 
e profissional dessa multidão de jovens”.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima ci-
tado passe a integrar esse pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
ASRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA 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 neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Dos mensalei-
ros à quadrilha dos 40”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo de 4 de Junho de 2006.

Segundo a matéria, denúncias de Jefferson à Folha 
deram origem a escândalo que abalou governo,derrubou 
petistas e agora é inquérito no STF.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida 

matéria passe a integrar os 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. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “O abalo das ins-
tituições e dos valores”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo de 4 de Junho de 2006.

Segundo a matéria, Executivo, Legislativo e Judi-
ciário tiveram atuação lastimável na crise. “O PT, que 
despontou para muitos como uma grande esperança 
e teve inegável capacidade de organização dos movi-
mentos sociais, preferiu proteger sua cúpula, em vez 
de tentar uma profunda revisão de seus descaminhos. 

O Partido perdeu legitimidade e vai se transformando 
numa máquina bem azeitada, cujas peças funcionam 
tendo em vista seus próprios interesses”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a boa imagem das modernas democracias, 
como o Brasil, depende, em grande medida, da lisura, 
da correção e da honestidade nos negócios públicos, 
em consonância com a legislação administrativa vi-
gente em nosso País.

A garantia da decência e da ética na ação estatal 
exige que os órgãos de controle atuem com crescentes 
padrões de eficiência, em face da magnitude da tarefa 
de manter o ente público a salvo da malversação dos 
recursos do povo.

No Brasil, este objetivo vem sendo cumprido, 
com desvelo e brilho, pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), graças à qualidade do seu admirável corpo 
técnico, e também pela vontade manifesta dos seus 
ministros em atender, em plenitude, as legítimas ex-
pectativas da sociedade brasileira.

Srªs e Srs. Senadores, a Constituição da República, 
em seu Artigo 70, estabelece que “A fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplica-
ção das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder”.

No que tange ao controle externo, o Congresso 
Nacional encontra no TCU o seu mais ativo e impor-
tante auxiliar, um órgão que, ciente da complexidade 
e grandeza da sua missão constitucional, vem traba-
lhando, desde o ano de 1999, pela modernização da 
sua estrutura e da sua atuação.

Com esse objetivo, o TCU estabeleceu um refe-
rencial estratégico, denominado “Programa de Qua-
lidade no Serviço Público” (PQSP). Com o tempo, a 
iniciativa começou a render frutos. Já em 2004, o TCU 
obteve o reconhecimento na “faixa prata”, na importante 
disputa pelo Prêmio Nacional de Gestão Pública, um 
fato que atesta, com toda a segurança, o elevado ní-
vel de excelência em práticas de gestão pública, que 
o TCU logrou atingir, nos últimos tempos.

Esse meritório reconhecimento foi o resultado 
dos anos de esforço e dedicação empreendidos pelas 
suas competentes autoridades na modernização do 
importante órgão legislativo federal.

Não seria exagero dizer que o TCU colhe os frutos 
de um verdadeiro choque de gestão, promovido interna 
corporis. O programa, tal como adotado em 1999, im-
plicava um cuidadoso e amplo processo de planejamen-
to, que estabeleceu as metas e os indicadores a serem 
atingidos, a partir de uma cuidadosa análise prévia.

Para tanto, algumas ações gerenciais estratégicas 
foram implementadas, com o objetivo de se conquis-
tar melhorias no exercício do controle externo. Neste 
processo, os fundamentos e os princípios de modelos 
de excelência em gestão foram aplicados, sistematica-
mente, pelo TCU, que não tardou em obter os melhores 
resultados administrativos.

Entre as medidas adotadas, gostaria de destacar o 
aperfeiçoamento do referencial estratégico, a definição e 
o acompanhamento de indicadores institucionais e o es-
tabelecimento de metas de desempenho, entre outras.

Srªs e Srs. Senadores, o Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização, tal como instituí-
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do pelo Governo Federal, tem por finalidade incentivar 
a busca da excelência dos órgãos públicos, com base 
em critérios e mensurações reconhecidos em âmbito 
mundial. Esse destacado programa brasileiro baseia-
se, portanto, em congêneres internacionais, e tem 
subsidiado o TCU em seu projeto de aprimoramento 
do modelo interno de gestão.

O valor da conquista ganha ainda mais relevo 
quando temos em conta que o TCU vem trabalhando, 
há anos, com um número insuficiente de servidores 
para o adequado controle externo das contas públicas. 
Apenas para que tenhamos idéia do deficit do Tribu-
nal, veiculo, neste Senado, a informação de que, dos 
cerca de dois mil e duzentos atuais servidores da Cor-
te de Contas, apenas mil e quatrocentos se dedicam 
à atividade-fim do órgão – menos de um décimo dos 
dezesseis mil servidores lotados na Receita Federal, 
entre técnicos e auditores fiscais.

A burocracia atual do TCU me parece insuficiente, 
nos seus níveis atuais, em razão da magnitude da ta-
refa, e também porque a atividade de controle externo 
do órgão resulta em grande economia para o Estado, 
e não em aumento de gastos.

Srªs e Srs. Senadores, a premiação que o órgão 
do legislativo teve a honra de receber bem indica que o 
TCU caminha para se converter, definitivamente, em ins-
tituição de excelência no controle externo dos negócios 
do Estado, em virtude do contínuo aperfeiçoamento do 
seu modus operandi, em benefício do Estado e, mais 
especificamente, do cidadão e contribuinte brasileiro.

A iniciativa merece, nesses termos, o nosso mais 
entusiástico aplauso. Não terminarei meu discurso sem 
apresentar minhas sinceras felicitações ao TCU, que há 
muito tem representado, para nós, brasileiros, o para-
digma, o fio de prumo, o exemplo e o modelo válido de 
conduta a servir de inspiração para os demais órgãos 
do Estado, na ampliação da presença construtiva do 
poder público na vida brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, 

180 ANOS DA BIBLIOTECA DO 
SENADO FEDERAL

Pronunciamento realizado pelo Senador 
Flávio Arns, no Plenário do Senado Federal, 
em 7 de junho de 2006.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, há poucos dias, celebramos a passagem dos 
180 anos de instalação do Senado brasileiro. Gostaria 
de aproveitar a oportunidade que tão expressiva data 
sugere para fazer, desta Tribuna, o registro de um acon-
tecimento de extraordinária magnitude: os 180 anos de 
existência da biblioteca desta Casa. Senado e bibliote-
ca: eis o exemplo clássico de duas trajetórias que se 

fundem ao longo de quase dois séculos, o encontro de 
duas histórias gloriosas que se completam.

Desde sua criação, coube ao Senado a maior de 
todas as missões que se poderia conferir a uma ins-
tituição no dificil contexto em que a antiga colônia se 
transformava em Estado nacional, qual seja, a de lhe 
garantir a estabilidade política, sem a qual a governa-
bilidade estaria comprometida e a fragmentação ter-
ritorial seria uma ameaça real. Essa missão sabemos 
todos, ele a cumpriu fielmente.

Na base de todo esse trabalho lá estava nossa 
biblioteca, nascida como simples livraria do Senado. O 
olhar retrospectivo a partir do tempo presente permite-
nos imaginar o papel representado por esses livros no 
trânsito de idéias, na configuração de pontos de vista 
e na consolidação de valores que deram vida ao de-
bate parlamentar nesta Casa, no complexo processo 
de formação da nacionalidade.

Impossível compreender o trabalho de senado-
res, de 1826 aos dias atuais, sem o concurso desta 
que se transformou, ao passar do tempo, em uma 
das mais conceituadas bibliotecas especializadas de 
nosso País. Ao longo de todo esse tempo, a caminho 
do bicentenário, nossa biblioteca sempre se esmerou 
por oferecer aos parlamentares, aos servidores e ao 
público em geral o material bibliográfico indispensável 
ao trabalho que aqui se desenvolve.

Mais, ainda, Senhor Presidente: ao longo de sua 
fecunda existência, nossa biblioteca jamais se afastou 
daquela que seria uma de suas características essen-
ciais e definidoras de seu perfil institucional, justamente a 
preocupação de sintonizar esta Casa com o pensamento 
político universal, oferecendo-lhe o suporte intelectual 
necessário ao bom desempenho de sua missão.

É por isso que hoje, com natural orgulho, a Bi-
blioteca Acadêmico Luiz Viana Filho pode ostentar um 
acervo de mais de 170 mil livros, sem falar de seus 
3.800 títulos de periódicos e do extraordinário e diversi-
ficado conjunto de produtos e serviços eletrônicos. Ao 
lado de suas 11 mil obras de referência, ela foi também 
capaz de organizar um verdadeiro tesouro, que a todos 
encanta, que é sua coleção de obras raras.

Como seria natural em uma biblioteca especia-
lizada, voltada prioritariamente para apoiar o trabalho 
do Parlamento, cerca de 60% do acervo de nossa bi-
blioteca correspondem à área do Direito. Todavia, como 
bem sabem todos os que dela fazem uso rotineiro, to-
dos os temas mais usualmente presentes no trabalho 
parlamentar e no processo legislativo nela estão con-
templados. Preocupada em atualizar-se continuamente, 
a biblioteca do Senado incorpora ao seu acervo, todos 
os anos, uma média de 6.500 novos livros.

Sem jamais esquecer-se de seu passado, zelando 
pela preservação de tudo o que fez sua História, a biblio-
teca do Senado compreende o sentido da transformação 
e nunca abandonou seu compromisso com a continua 
modernização. Assim, sua coleção de multimeios abriga 
mais de quatro mil microfilmes, que incluem 130 títulos 
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dos principais jornais editados no Brasil, a partir de 1810. 
A moderna tecnologia do CD-ROM permite ao usuário 
ter acesso fácil e rápido aos Anais do Senado e a uma 
seleção de grandes momentos do Parlamento.

Há mais de 30 anos, Senhor Presidente, a Bibliote-
ca do Senado coleciona recortes de jornais, ferramenta 
extraordinária para o trabalho de pesquisa histórica. Hoje, 
são cerca de 2 milhões e 700 mil textos selecionados 
e colocados à disposição do público! Por fim, mas não 
menos importante, vale lembrar que está em pleno fun-
cionamento a biblioteca virtual. Aliás, cabe à Biblioteca 
do Senado Federal o trabalho de coordenação da Rede 
Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional (RVBI), que 
faz uso da Internet para oferecer suas bases de dados 
para consulta de todo e qualquer interessado.

São inúmeros os produtos e serviços desenvolvi-
dos pela Biblioteca do Senado Federal. Da Bibliografia 
Brasileira de Direito às Biografias Especiais, do Boletim 
Novas Aquisições ao Serviço de Disseminação Seletiva 
da Informação, passando pelo Vocabulário Controlado 
Básico, pelas Autorias Padronizadas e pelos Sumários 
Correntes, nada há de moderno que uma grande biblio-
teca possa fazer que a nossa não esteja fazendo, com 
competência, agilidade e elevado profissionalismo.

Todavia, nada disso teria sido factível sem o con-
curso de profissionais altamente preparados e, acima 
de tudo, verdadeiramente vocacionados para o ofício 
que escolheram. Se for verdade que nossa Bibliografia 
alcançou o nível de excelência do qual podemos nos 
orgulhar, graças à visão de estadista dos que dirigiram 
esta Casa ao longo do tempo, não menos importante 
foi o trabalho nela realizado por ser servidores. Por 
isso, rendo-lhes minha homenagem, na certeza de 
estar sendo justo e reconhecido.

Parabéns à Biblioteca do Senado Federal pelos 
seus 180 anos. Que desta História quase bicentenária 
ela recolha os preciosos ensinamentos do passado e 
pavimente os caminhos do futuro que haverá de tri-
lhar! Tanto quanto o Senado, o Brasil necessita dessa 
instituição para se tornar uma Nação mais sábia, mais 
consciente e mais desenvolvida.

Que nossa Biblioteca continue a ser o que sempre 
foi: testemunha e agente da História, ajudando-nos a 
construir o Brasil de nossos melhores sonhos!

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que constará da próxima sessão deliberativa or-
dinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 284, de 2006) 

(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 14, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 284, de 2006), que al-
tera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.869, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga disposi-
tivos da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4-7-2006

2 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substituti-
vo à Proposta de Emenda à Constituição nº 64, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Eduardo Suplicy, que acrescenta parágrafo 
ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 
84 da Constituição Federal (comparecimento do 
Presidente da República ao Congresso Nacional 
na abertura da sessão legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

3 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador José Jorge, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, na 
Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, de 30 
de novembro de 1964, dispondo sobre parcela-
mentos de imóveis rurais, destinados à agricultura 
familiar, promovidos pelo Poder Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à 
Emenda de Redação nº 1-CRA.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de 
jornalista (altera a área de atuação de jorna-
listas e dispõe sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

    193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 19581 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao § 
3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (torna Estados e Municípios igualmente 
responsáveis pela matrícula de alunos, oferta de 
cursos, capacitação de professores e integração 
dos estabelecimentos escolares no sistema na-
cional de avaliação de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 
Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 2.898/2004, 
na Casa de origem), que altera artigos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir aos aprendizes a conclusão do 
ensino médio e jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a proces-
so seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como Ano da Juventude.

Parecer favorável, sob nº 557, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: 
Senadora Iris de Araújo.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 
4.473/2004, na Casa de origem), que institui 
o Dia do Radialista.

Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 
na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência So-
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cial entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino dos Países Baixos, celebrado em Bra-
sília, em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 1999, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que acrescenta um inciso 
XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dispon-
do sobre a impenhorabilidade das máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas.

Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Re-
lator: Senador Gerson Camata: favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2000 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência 
à saúde (para assegurar a cobertura de des-
pesas de acompanhante, no caso de paciente 
menor de dezoito anos, inclusive quando se 
tratar de internação em unidade de terapia 
intensiva ou similar).

Pareceres sob nºs 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003),  Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complementar, 
de autoria do Senador Francisco Escórcio, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir, para efeitos 
administrativos, a região do complexo geoeco-
nômico e social denominada Corredor Centro-
Norte de Desenvolvimento, visando à redução 
das desigualdades regionais, por meio de seu 
desenvolvimento, nos termos do art. 43 da Cons-
tituição Federal, e dá outras providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Edison Lobão, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 43, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Antero Paes 
de Barros, que estabelece que a fiscalização 
das empresas de fomento mercantil (factoring) 
será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo 
Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, concluindo contrariamente 
à matéria.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).
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Parecer sob nº 188, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 20 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO 
DIA 17 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE 
PUBLICA.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Tião Viana, venho a esta tribuna hoje 
para dar uma notícia alvissareira à Nação brasileira e 
ao meu Estado do Pará.

O juiz federal da subseção de Altamira, 
Herculano Martins Nacif, revogou nesta terça-
feira, dia 16 – ontem –, liminar que impedia 
temporariamente a realização de estudos, 
audiências públicas e outros procedimentos 
preliminares necessários para construção da 
hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, sudo-
este do Pará. O magistrado atendeu a pedidos 
de reconsideração formulados pelo Ibama e 
Eletronorte.

Com a revogação da liminar, o Ibama e a 
Eletronorte poderão realizar estudos, consul-
tas públicas, audiências públicas, “enfim, tudo 
que seja necessário a possibilitar a conclusão 
final da autarquia ambiental (Ibama) quanto 
ao licenciamento, ou não, da obra, ficando 
assegurado o pleno exercício do seu poder 
de polícia”, devendo ser observado rigorosa-
mente, todavia, o Decreto Legislativo nº 788, 
de 2005, votado pelo Congresso Nacional e 
que autorizou os procedimentos que antece-
dem a construção de Belo Monte.

A decisão que revoga a liminar está fundamen-
tada em 37 laudas, Senador Tião Viana, de que peço 
inserção nos Anais da Casa, por ser uma peça da maior 
qualidade jurídica. Então, peço o devido encaminha-
mento à Mesa para que seja feita a referida inserção.

O juiz ressalta que a liminar concedida por Antô-
nio Carlos Campelo “está fundamentada na apreciação 

da longa e densa exposição de motivos trazida pelo 
Ministério Público Federal e foi prolatada de forma 
firmemente célere, revelando-se, naquele momento 
processual, oportuna, vez que se trata de questão 
ambiental relevante”.

Lerei apenas, Sr. Presidente, face ao adiantado 
da hora, alguns trechos da decisão prolatada pelo juiz 
Herculano Martins Nacif. Diz ele, quanto à dimensão 
do projeto:

A questão em exame é de suma relevân-
cia e transcende as margens do Rio Xingu, na 
região na qual é projetado o futuro empreendi-
mento energético em questão. De fato, o tema 
rompe as fronteiras não só deste município, 
mas também do Estado do Pará, revelando-se, 
em verdade, questão de interesse nacional. É 
discussão que certamente influenciará os anos 
vindouros do cotidiano nacional.

Basta olhar o mapa do Rio Xingu para 
verificar que só o fato de o mesmo cortar mais 
de um Estado já é suficiente para admitir-se 
que não se trata de uma questão meramen-
te local.

Diz ainda o juiz, Dr. Herculano Nacif, quanto à 
questão social:

O contexto social de Altamira é preocu-
pante. Devido ao período do inverno amazôni-
co, com a cheia do rio Xingu, milhares de de-
sabrigados tiveram que abandonar suas casas 
e se alojar em acampamentos improvisados, 
sendo submetidos a toda sorte de transtornos, 
que certamente ofendem a necessária preser-
vação da dignidade da pessoa humana.

Diz mais o Dr. Nacif:

Como pode este Juízo não sopesar o fato 
de que o retardo no andamento do planejamen-
to energético poderá fatalmente redundar em 
futuros “apagões”?

Aceitar passivamente o retorno dos ditos 
“apagões” é sentenciar de morte centenas de 
brasileiros que dependem da rede pública de 
saúde para sobreviver, muitas vezes em de-
corrência de doenças crônicas.

Em relação novamente à realidade local, 
também tenho em conta que a protelação dos 
estudos voltados para a efetivação (ou não) 
[porque são somente estudos] da UHE Belo 
Monte causa enorme inquietação, fazendo com 
que milhares de pessoas literalmente percam 
o sono e vejam frustradas as possibilidades de 
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materialização de seus sonhos de progresso 
da região e melhores condições de vida.

Diz ainda o juiz, Dr. Herculano Nacif – cuja de-
cisão, repito, solicito à Presidência da Mesa que in-
sira nos Anais desta Casa, por ser, como disse, um 
trabalho de excelente qualidade jurídica –, quanto à 
carência de energia:

Não há como fechar os olhos para a ques-
tão. A demanda energética é um fato. Por isso 
é que a demora na conclusão sobre a viabili-
dade do projeto da UHE Belo Monte apenas 
trará prejuízos estratégicos e financeiros ao 
País e aos milhões de consumidores, que 
certamente terão que arcar com os elevados 
custos das soluções provisórias que, deveras, 
são, em sua maioria, bem mais poluentes que 
a energia renovável obtida através de uma 
usina hidroelétrica.

Diz, ao final, sobre o público e o privado:

Além disso, o poder público e a iniciativa 
privada envolvida no empreendimento têm que 
assumir a responsabilidade de dotar a região 
de infra-estrutura, segurança, escolas, inclu-
sive universidades, áreas residenciais, lazer e 
assistência social e de saúde, sendo, no âm-
bito governamental, uma das principais ações 
o asfaltamento da Rodovia Transamazônica 
outro fator decisivo e inevitável de promoção 
do desenvolvimento da região. Também os 
movimentos sociais precisam ter assegurada 
a defesa de seus legítimos interesses, desde 
que o façam com respeito à propriedade pú-
blica e privada, à lei e à ordem.

Sr. Presidente, como o meu tempo está se esgo-
tando, deixo de ler outros trechos importantes dessa 
decisão.

Quero aqui dizer ao meu querido povo do Pará 
que esta decisão do Dr. Herculano Martins Nacif abre 
uma expectativa para que agora, efetivamente, se pos-
sa fazer a discussão real da implementação da hidre-
létrica de Belo Monte, que, como disse, é uma notícia 
alvissareira para a Nação brasileira, não somente para 
o Estado do Pará.

Se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, concederei 
um aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. V. Exª disse 
que não iria prorrogar o meu tempo, e já fiz um corte 
no pronunciamento que ia fazer.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Se-
rei breve.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Concedo 
trinta segundos à Senadora Ana Júlia, e peço trinta 
segundos para concluir o meu pronunciamento.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Se-
nador, eu até havia me inscrito também para comentar 
isso, porque ainda hoje, nós, na audiência pública – e 
V. Exª estava junto comigo na Comissão de Agricultura 
– comentamos isso. Eu não poderia deixar de fazer um 
registro exatamente porque esse é um fato importan-
te. Tínhamos aprovado aqui no Congresso Nacional a 
autorização para se fazerem os estudos, e o Ministério 
Público Federal foi contra. Quero parabenizar a decisão 
do juiz e dar votos de congratulações pela peça que S. 
Exª fez, que hoje estava nos jornais – eu a li no jornal 
O Liberal –, mas quero também parabenizar a Eletro-
norte e o Ibama. Esses órgãos do Governo tiveram a 
capacidade e a competência de recorrer para que se 
possam fazer os estudos. O Governo está preocupa-
do com esses estudos para que não aconteça, de for-
ma alguma, nenhum tipo de “apagão”. Então, por isso 
mesmo, quero solidarizar-me e somar-me...

(Interrupção do som.)

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – ... a 
essas felicitações ao juiz, mas não poderia também dei-
xar de felicitar a postura da Eletronorte, da Eletrobrás 
e do Ibama por terem recorrido da decisão para que 
se permitam os estudos. O juiz foi claro com relação 
às áreas indígenas. Ora, como se fará uma audiência 
pública se não existem as informações corretas? As 
pessoas precisam das informações para decidir se é ou 
não viável. O que o juiz está permitindo são os estudos, 
porque isso ninguém pode impedir. Obrigada.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agra-
deço o aparte à nobre Senadora Ana Júlia. Evidente-
mente, os recursos do Ibama e da Eletronorte eram 
necessários até por dever de ofício. Ex officio teriam 
que recorrer. 

Quero, em vez de parabenizar, por terem cumpri-
do o seu dever, o Ibama e a Eletronorte, parabenizo o 
povo do Pará. Este, sim, merece os parabéns, porque, 
efetivamente, agora poderemos discutir a implemen-
tação da Hidrelétrica de Belo Monte.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 5 DE JUNHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Obrigado, 
Senador Gilvam Borges. 

Srs. telespectadores da TV Senado, infelizmente, 
hoje não temos o contraditório no plenário do Senado 
Federal, nesta segunda-feira de pré-campanha eleito-
ral. Mas creio que este momento acentua a indigna-
ção da população quanto à desfaçatez. A palavra do 

político, sempre desvalorizada, desvaloriza-se ainda 
mais quando chega o processo eleitoral.

Em entrevista publicada hoje pelo jornal Folha 
de S.Paulo – competente jornal que ainda ontem 
trouxe notável matéria sobre a conclusão das inves-
tigações referentes ao “valerioduto”, ao “mensalão”, 
enfim, aos escândalos de corrupção que sacudiram o 
Brasil – o Sr. Ricardo Berzoini, Presidente do Partido 
dos Trabalhadores, classificou o mensalão de engodo 
e afirmou que as denúncias não passam de ficção. 
Um colega seu, há algum tempo, fizera afirmação 
semelhante: que as denúncias se transformariam em 
piadas de salão.
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Desfaçatez, Sr. Presidente! São declarações que 
considero prenúncio da campanha que teremos. O ci-
nismo que campeou durante inúmeros depoimentos às 
CPIs será o mesmo instrumento utilizado por alguns 
durante a campanha eleitoral, na esperança – imagi-
no que vã – de iludir o povo brasileiro, enganando-o 
mais uma vez.

O próprio Presidente da República é artífice de 
afirmações descabidas, sobretudo para quem deve-
ria exercer a função com a dignidade que o cargo 
impõe. O Presidente abandona a liturgia do cargo, 
utiliza o gabinete presidencial como palanque elei-
toral, transacionando com outros Partidos a aliança 
que deseja, na tentativa de reeleger-se e faz afir-
mativas absurdas que, lamentavelmente, provocam 
desesperança. Sem qualquer constrangimento, ele 
afirmou: “Quero que eles (a Oposição) coloquem a 
CPI na televisão o dia todo, a toda hora. Quero que 
eles coloquem as torturas que fizeram com muitas 
pessoas lá.” 

Somos torturadores agora. Nós, que integramos 
a CPMI dos Correios, a juízo do Presidente da Repú-
blica, somos torturadores. Inversão de valores! A meu 
ver, à tortura foi submetido o povo brasileiro, diante 
da desfaçatez de depoentes que silenciaram diante de 
acusações as mais graves possíveis e imagináveis ou 
que escamotearam a verdade, mistificaram e mentiram. 
E é um povo explorado, um povo assaltado na verdade, 
uma vez que o valerioduto se constitui no grande assal-
to aos cofres públicos na história do Brasil. Esse povo, 
sim, é torturado diante desse espetáculo de cinismo 
avalizado pelo próprio Presidente da República.

E é bom lembrar, senhores, que o Presidente, 
de início, tentou impedir a instalação das CPI’s. Eu 
ouvi há pouco, daquela tribuna, que o Presidente esti-
mulou a investigação. Ao contrário! Não é verdade. O 
Presidente estimulou coisa alguma a investigação. O 
Presidente tentou impedir a instalação das CPI’s com 
a operação “abafa”, utilizando-se dos instrumentos 
de que dispunha no Congresso Nacional para evitar 
a instalação.

Por que a CPI se instalou? Porque o Supremo 
Tribunal Federal exigiu; porque, naquela oportunida-
de, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação 
direta de inconstitucionalidade, ou seja, julgando um 
mandado de segurança da Oposição, decidiu que 
CPI é um direito da Minoria e não pode a Maioria 
sobrepor-se a esse direito, impedindo a Oposição 
de exercitar sua função fiscalizatória. A partir daí, 
o Presidente do Congresso Nacional, Senador Re-
nan Calheiros, determinou a instalação da CPI dos 

Bingos e da CPMI dos Correios. Portanto, o Presi-
dente da República não queria CPI e não desejava 
investigação.

Em nome da Oposição, eu gostaria também de 
declarar, em resposta ao que ouvi há pouco, que não 
vamos discutir se o Presidente sabia ou não. Essa 
discussão é desnecessária. Temos convicção de que 
o Presidente não somente sabia como participou da 
arquitetura de um projeto de poder de longo prazo que 
implicou corrupção. Ora, o objetivo era a permanên-
cia do Presidente Lula inicialmente e, na seqüência, 
do seu Partido, por muito tempo no poder, de forma 
autoritária. Esse esquema sofisticado de corrupção 
que envolveu muita gente e muito dinheiro foi a par-
te escabrosa desse projeto de poder autoritário de 
longo prazo.

Além da operacionalização desse esquema de 
corrupção, houve tentativas de amordaçar segmentos 
importantes da sociedade. Cito, rapidamente, algumas: 
a “Lei da Mordaça” para o Ministério Público.

A tentativa parou na frustração; o Governo não 
teve êxito. O Concine, um conselho que tinha por obje-
tivo estabelecer rigor em matéria de censura no mun-
do artístico e cultural, evidentemente impediria a livre 
manifestação cultural e artística. Não digo que impe-
diria essa livre manifestação, mas criaria obstáculos 
para que a manifestação artística e cultural se desse 
com criatividade e liberdade plena. Houve reação da 
sociedade, e o Governo viu essa tentativa frustrar-se. 
A outra tentativa referia-se à imprensa. Dificultar, ob-
viamente, a ação livre, desimpedida e competente da 
imprensa, sobretudo no plano da investigação jorna-
lística. Outra frustração do Governo. São elementos 
que rememoro para definir o projeto de poder de lon-
go prazo arquitetado no Palácio do Planalto como um 
projeto autoritário de poder que levou pessoas a uma 
organização criminosa.

Não fala mais agora a Oposição; fala o Procura-
dor-Geral da República, Dr. Antônio Fernando, esco-
lhido pelo Presidente Lula para a função. É ele quem 
define desta forma: “Uma organização criminosa ins-
talou-se no Governo da República e operacionalizou 
esse sofisticado esquema de corrupção”. Ora, vamos 
ficar discutindo se o Presidente sabia ou não sabia? 
Não! Não vamos discutir isso.

Quando eu estava na Presidência desta sessão, 
ouvi daquela tribuna que o povo já julgou. Ora, o povo 
não teve oportunidade de julgar. O povo está recolhendo 
informações, avaliando, refletindo, e vai se transformar 
no mais poderoso tribunal no dia 1º de outubro deste 
ano para julgar – espero – impiedosamente afastan-
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do da vida pública aqueles que desonraram os seus 
compromissos, sobretudo no plano da ética porque 
a corrupção enoja, infelicita; a corrupção afasta dos 
benefícios do progresso econômico milhões de bra-
sileiros; a corrupção rouba o salário, o emprego, as 
oportunidades, enfim, as possibilidades do exercício 
pleno da cidadania.

Sr. Presidente, o povo vai julgar, visto que ain-
da não teve oportunidade de fazê-lo. Até aqui a po-
pulação apenas manifesta ansiedade em relação ao 
julgamento político, que decepciona na Câmara dos 
Deputados, e ao julgamento na esfera do Judiciário, 
que demora.

Até aqui o povo brasileiro teve oportunidade de 
aplaudir o Procurador-Geral da República, que, cum-
prindo o seu dever e registrando uma página de ex-
celência na história política brasileira, denuncia os 40 
principais responsáveis pelos escândalos de corrupção 
investigados no Congresso Nacional.

É evidente que faltou um. Digo que faltou um 
dos principais porque, certamente, serão mais de 
100 quando os trabalhos de investigação do Ministé-
rio Público estiverem concluídos. Entre os principais, 
quase que um Ministério inteiro do Presidente Lula. O 
que temos hoje é o segundo Ministério, desconhecido. 
Aquele, o primeiro, se tornou conhecido negativamen-
te, pela repercussão dos escândalos de corrupção. 
Aquele está denunciado quase que inteiramente. Ou 
parcela essencial dele, a que se sobrepunha às ou-
tras, a que tinha relevância no plano decisório. Essa 
parcela do primeiro Ministério está denunciada por 
formação de quadrilha, corrupção e vários outros 
crimes tipificados no Código Penal brasileiro. O povo 
não julgou, o Poder Judiciário não julgou, a Câmara 
dos Deputados julgou parcialmente, porque julgou 
mal. Muitos foram absolvidos quando deveriam ter 
sido condenados. Condenada foi a instituição Par-
lamentar; condenado foi o Congresso Nacional sob 
os olhos implacáveis da população, que não se es-
quecerá, no dia 1º de outubro, certamente, de julgar 
impiedosamente aqueles que não souberam julgar 
politicamente, cumprindo o seu dever, na Câmara 
dos Deputados.

Sr. Presidente, o Presidente da República não 
deveria fazer ameaças. A liturgia do cargo exige o 
respeito do Presidente à Oposição, mas sobretudo à 
população do País.

Nesta segunda-feira, a Ordem dos Advogados 
do Brasil encaminha notícia crime contra o Presiden-
te Lula à Procuradoria Geral da República. Portanto, é 
mais um lance, mais um capítulo, é mais um indicativo 

de que o Presidente Lula não está equivocado, está 
mal intencionado ao insistir na defesa daqueles que, 
no seu Governo, ao seu lado, sob as suas vistas, pra-
ticaram corrupção. 

A decisão é do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que vê indícios de envolvimen-
to do Presidente Lula no escândalo do mensalão, que 
envolveu dezenas de pessoas do seu Partido e do seu 
Governo.

O Presidente da OAB, Dr. Roberto Busato, é de 
uma família de advogados. Sua mãe e sua irmã mi-
litam no Paraná. O Presidente da OAB, Dr. Roberto 
Busato, é uma pessoa honrada, digna e corajosa. Ele 
diz o seguinte: 

O Presidente Lula é um homem absolutamente 
político, um animal político por excelência, foi criado 
dentro da política, é calejado nesse aspecto e não sa-
ber do que ocorria na ante-sala do seu gabinete deixou 
a população com o sabor amargo na boca. Um sabor 
amargo daquele que foi também traído por parte do 
próprio Presidente da República.

A denúncia apresentada pela OAB tem funda-
mento técnico-jurídico e será analisada pelo Procu-
rador-Geral da República, com os critérios da juri-
dicidade e da tecnicidade. O Presidente Lula não 
pode vir a público tentar desqualificar a CPI porque 
desqualifica também o Ministério Público, especial-
mente o Procurador-Geral da República, que age com 
competência e, sobretudo, responsabilidade pública. 
Sr. Presidente, creio que é nosso dever lutar pela re-
cuperação da nossa credibilidade, pois estamos no 
chão em matéria de conceito e respeitabilidade. Não 
há como a população brasileira nos respeitar como 
homens públicos. Fico feliz quando sinto que há um 
esforço enorme do povo brasileiro em distinguir uns 
dos outros, evitando a generalização, que é sempre 
injusta e desestimuladora. 

Quando se fala em renovação na política é pre-
ciso que se atente para a necessidade de se renovar 
substituindo os maus, os incompetentes, os que de-
sonram compromissos, os que não cumprem a palavra 
empenhada, os que corrompem e são corrompidos. 
Esses devem ser substituídos. Esta é a verdadeira re-
novação que se deseja para o País: a valorização da 
ética e da competência, o estímulo aos que resistem 
às tentações da corrupção, que são tantas na vida 
pública, e a condenação, pela substituição renovado-
ra, daqueles que se corromperam e não honraram os 
votos recebidos da população.

Veja como o Palácio do Planalto continua aberto 
aos escândalos de corrupção, avalizando-os de todas 
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as formas. Chega às minhas mãos, neste momento, 
uma informação que lerei:

Um dos acusados pelo Ministério Público de inte-
grar a “quadrilha” do mensalão, o ex-deputado petista 
Paulo Rocha, participou da solenidade do Dia do Meio 
Ambiente no Palácio do Planalto sentado na primeira 
fila de convidados. Ele ouviu os discursos do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Marina Silva 
numa das duas fileiras da frente, reservadas a ministros 
de Estado. Nem Lula nem Marina, no entanto, citaram 
o nome dele nos pronunciamentos.

Em entrevista após a solenidade em que Lula 
assinou atos de criação de parques e reservas extra-
tivistas no Pará, na Amazônia e na Bahia, Marina Silva 
disse que os convites das solenidades no palácio são 
feitos pelo próprio Planalto.

Não preciso dizer nada além do que o jorna-
lista Leonencio Nossa, do Estadão, escreveu no 
portal Estadão. Convidado pelo Palácio do Planalto 
– e, portanto, pelo Presidente Lula –, “mensaleiro” 
comparece à solenidade com status de Ministro. 
Estamos, portanto, diante da desfaçatez absoluta 
que brota do Palácio do Planalto e, obviamente, 
encontra seguidores nas palavras do Presidente do 
PT, em entrevista concedida à Folha de S.Paulo e 
divulgada no dia de hoje.

Esta é a nossa palavra de indignação, Sr. Presi-
dente, mas imagino que não basta a palavra fluir da 
boca dos políticos brasileiros. É preciso que muito além, 
acima e à frente de qualquer pronunciamento, esteja 
o comportamento ético e de respeitabilidade que é 
exigência maior da sociedade brasileira. 

Muito obrigado. 

AGENDA DO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

7-6-2006 
quarta-feira

11:00 – Reunião com Líderes de Partidos 
no Senado e na Câmara

para tratar de assuntos da pauta do congresso 
Nacional

Sala de Audiências da Presidência do Senado 
Federal

15:00 – Deputado Osmar Serraglio, Relator da CPMI 
dos Correios, acompanhado do Deputado Onyx 
Lorenzon

para trazer as proposições apresentadas pela 
Comissão  Sala de Audiências da Presidência do Se-
nado Federal

15:30 – Senhor Carlos Arthur Nuzman, Presi-
dente do Comitê Olímpico Brasileiro, acompa-
nhado do

Senhor João Ghizoni, Secretário Nacional de 
Esporte Educacional

Senhora Rejane Penna, Secretária Nacional de 
Desenvolvimento de Esporte e Lazer

Senhor André Arantes, Secretário Nacional de 
Esporte de Alto Rendimento

Senhora Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, 
Presidente Comitê Brasileiro de Desportos Aquáti-
cos 

Senhor Paulo Wanderley Teixeira, Presidente da 
Confederação Brasileira Judô

Senhor Walcles Figueiredo de Alencar Osório, 
Presidente da Federação Brasileira de Vela e Motor

Senhor Gerasime Nicolas Bozinis – Grego, 
Presidente da Confederação Brasileira de Basketbol

Senhor Vital Severino Neto, Presidente do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro

Senhor José Mário Tranquilini, Representante da 
Comissão Nacional de Atleta

Senhora Carla Ribeiro Testa, Representante da 
Comissão Nacional de Atletas

Senhor Antonio Delfino, Atleta Paraolímpico 
de Atletismo

Senhor Jordan, Atleta Parolímpico de Tênis
Senhor Joca, Atleta Parolímpico de Hipismo
Senhor Bernard Rajzman, Ex-Atleta de Vôlei
Senhor Edson, Ex-Atleta de Vôlei
Senhor Edson, Ex-Atleta de Remo
Senhor Paulinho Vilas Boas, Ex-Atleta Basketbol
Senhor Leandro Macedo, Triatleta
Sala de Audiências da Presidência do Senado 

Federal

16:00 – Reunião de Líderes de Partido no Senado
Sala de Audiências da Presidência do Senado 

Federal

16:00 – Ordem do Dia – Sessão Deliberativa – pau-
ta sobrestada

Plenário do Senado Federal

18:00 – Abertura da Mostra Fotográfica Imagens 
da Inclusão

Salão Nobre do Senado Federal
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Bom 
dia, queridos amigos do Conselho de Comunicação 
Social.

Declaro aberta a 38ª Reunião, de 2006, do Con-
selho de Comunicação Social.

Saúdo os Conselheiros e demais presentes.
Pediria ao amigo Raimundo, que aqui estará 

representando o meu amigo Phelippe Daou, Conse-
lheiro também, que fique mais próximo, na segunda 
fila, pelo menos. Agradeço muito a presença de V. Sª 
entre nós.

Informo que a Secretaria recebeu comunicação 
dos Conselheiros Luiz Flávio Borges D’Urso e Bereni-
ce Bezerra de que não poderiam participar da reunião. 
Convidados os respectivos suplentes, o Conselheiro 
Phelippe Daou informou que também não poderia 
comparecer e o Conselheiro Stepan Nercessian não 
se manifestou.

O Conselheiro Celso Augusto Schröder, suplen-
te da representação da categoria profissional dos 
jornalistas e um dos palestrantes da nossa audiência 
pública de hoje, apesar de ter inicialmente confirma-
do sua presença, na tarde de sexta-feira comunicou 
que, por motivos profissionais, não poderia participar 
desta reunião.

Lembro aos presentes que as reuniões do nosso 
Conselho são transmitidas pela TV Senado às sextas-
feiras à tarde e às segundas-feiras pela manhã.

As Atas já aprovadas estão à disposição da so-
ciedade civil na página eletrônica do Conselho e são 
publicadas no Diário do Senado Federal.

Informo que as notas taquigráficas relativas à 1ª 
Reunião, realizada no dia 6 de março de 2006, e à 2ª 
Reunião, realizada no dia 3 de abril de 2006, foram en-
viadas, por meio eletrônico, aos Srs. Conselheiros.

Indago aos colegas se haveria algum registro ou 
correção a ser feita. (Pausa.)

Tomo o silêncio como aprovação.
As Atas estão aprovadas.
Autorizo publicação no Diário do Senado Fe-

deral e disponibilização na pagina eletrônica do 
Conselho.

Comunico que recebemos Ofício nº 436/06 – MJ/
ASPAR, datado de 18 de abril de 2006, do Assessor 
Especial do Ministro da Justiça, Sr. Paulo Pires de 
Campos, que, em resposta ao Ofício CCS nº 23/06, 
de 12 de abril de 2006, confirmou a presença da Se-
cretária Nacional de Justiça, Drª Cláudia Chagas, do 
Diretor do Departamento de Justiça, Dr. José Eduardo 
Elias Romão, e do Secretário de Direito Econômico, 
Dr. Daniel Goldberg, para participarem dos trabalhos 

da Comissão do Marco Regulatório do Conselho de 
Comunicação Social.

A indicação em questão foi realizada em aten-
ção ao pedido do Coordenador da Comissão do 
Marco Regulatório, Dr. Roberto Wagner Monteiro, 
que encaminhamos ao Ministro de Estado da Justi-
ça por meio do Ofício CCS nº 23/06, de 12 de abril 
de 2006.

Ainda sobre os trabalhos da Comissão do Mar-
co Regulatório, comunico também o recebimento na 
Secretaria deste Conselho, do Ofício nº 281/2006/MC, 
datado de 19 de abril de 2006, do Ministro de Estado 
das Comunicações, Hélio Costa, indicando os Srs. 
Joanilson Laércio Barbosa Ferreira, Secretário de 
Serviços de Comunicação Eletrônica; Roberto Pinto 
Martins, Secretário de Telecomunicações; e Marcelo 
Bechara de Souza Hobaika, Consultor Jurídico; para 
participarem dos trabalhos da Comissão do Marco 
Regulatório do Conselho de Comunicação Social do 
Congresso Nacional.

A indicação em questão foi realizada em atenção 
ao pedido do Coordenador da Comissão do Marco 
Regulatório, Dr. Roberto Wagner Monteiro, que enca-
minhamos ao Ministro Hélio Costa, por meio do Ofício 
CCS nº 24/06, de 12 de abril de 2006.

Comunico o recebimento na Secretaria deste 
Conselho, por meio eletrônico, de correspondência 
do Sr. Steve Solot, Vice-Presidente de Operações 
da América Latina da MPA – Motion Picture Asso-
ciation, datado de 17 de abril de 2006, solicitando 
participar de uma reunião deste Conselho para de-
bater o tema “proteção do conteúdo audiovisual na 
televisão digital”.

Informo que o pedido em questão foi deferido por 
esta Presidência, sendo que o tema citado será um 
dos itens da reunião do Conselho de Comunicação 
Social de junho.

Dentro das minhas prerrogativas, entendi que, 
como viria aqui o Sr. Steve Solot, representante de 
uma organização internacional,  S. Sª deveria ter ao 
seu lado, debatendo o tema, o cineasta e grande ator 
brasileiro Roberto Farias, que é Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Cinema. No mês de junho, então, 
o debate se travará, naturalmente com a participação 
do Plenário, entre o Sr. Steve Solot, defendendo a sua 
posição, e, para estabelecermos o contraditório, o ci-
neasta Roberto Farias.

Passaremos a nossa pauta de trabalhos, que 
dispõe que o período da manhã seja reservado para 
os Itens 1 e 2. Faremos um intervalo para o almoço e 
retornaremos às 14h30min para a audiência pública 
sobre o tema: “Ética nos Meios de Comunicação”, in-
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felizmente com a ausência anunciada do Conselheiro 
Celso Augusto Schröder. (Pausa.)

Não havendo objeção, seguiremos a seqüência 
proposta.

Item 1. Apresentação do relatório do Conselheiro 
Geraldo Pereira dos Santos sobre o Of. nº 12/06-GSP-
SIM, de 15 de maior de 2006, do Senador Pedro Simon, 
que solicita ao Conselho estudo sobre a viabilidade da 
implantação de legenda em programas infantis.

Passo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira 
dos Santos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Pergun-
to a V. Sª já foram distribuídas cópias do seu parecer 
ao Plenário.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – A 
Secretaria já providenciou.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Assi-
nalo o orgulho de ter ao meu lado o Vice-Presidente 
efetivo, Sr. João Monteiro de Barros Filho, que ajudará 
a Presidência em tudo e por tudo.

Com a palavra o Conselheiro Geraldo Pereira 
dos Santos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – 
Muito obrigado.

Bom dia a todos.
Vamos tentar contribuir com a demanda que nos 

foi encaminhada pelo Senador Pedro Simon.
Inicialmente, gostaria de dizer que esse tema, 

que pode parecer confuso ou complexo, carrega em 
si algo que pode nos dar uma grande oportunidade de 
complementar a educação de nossas crianças e ado-
lescentes. E verdade que poderá haver observações 
discordantes e questionamentos, o que é natural. Por 
isso, pedimos a continuidade desse estudo.

Esclarecemos também de antemão que alguns 
documentos importantes serão encaminhados aos 
Conselheiros. Falo especificamente de uma planilha 
de custo do estúdio Herbert Richers, que, em razão 
de viagem ao exterior, não pôde ser encaminhada com 
antecedência, mas, oportunamente, a Secretaria, a 
nosso pedido, enviará a todos os Conselheiros. É um 
ponto concreto e importante, mesmo que preliminar 
ao nosso estudo.

Também citamos a legislação sobre acessibi-
lidade e a nossa participação na Conferência sobre 
Liberdade de Imprensa, que aconteceu no auditório 
da TV Câmara, na semana passada.

Agradecemos a confiança do nosso Presiden-
te em nos conceder a honra de preparar este tra-
balho:

PARECER PRELIMINAR

Legenda em Programas Infantis

Conselheiro Geraldo Pereira do Santos Representan-
te da Categoria Profissional dos Técnicos de Cinema 
e Vídeo
Ref. DF. nº. 12/06 – GSPIM
Gabinete do Senador
Pedro Simon

Sr. Presidente do Conselho de Comunicação 
Social, professor Arnaldo Niskier, demais Conselhei-
ros (a), segue anexo nosso parecer preliminar sobre a 
oportuna demanda oferecida pelo ilustre Senador da 
República Pedro Simon. Explicitamos “Preliminar”, por 
tal demanda necessitar, no mais breve tempo possí-
vel, de um verdadeiro exercício conjunto, entre todos 
os atores envolvidos nesta questão, que, aliás, é de 
relevância singular.

Nosso Senador ofereceu ao Conselho de Comu-
nicação uma provocação que requer de nossa parte a 
maior atenção e dedicação e em medida correspon-
dente a sua importância. E como resposta a esta per-
cepção, solicito desde já, a aprovação, pelo conjunto 
deste Conselho, da continuidade dos trabalhos a respei-
to deste tema. Nossa intenção com esta propositura é 
tão-somente procurar, de modo mais próximo do ideal, 
corresponder ao estudo solicitado pelo Ilustre Senador. 
E mais, colaborar afirmativa e positivamente, para a 
implantação do recurso complementar de legenda em 
programas infantis, inicialmente.

Para tanto, será fundamental e decisiva, a parti-
cipação de representantes dos Ministérios da Educa-
ção, Cultura e Comunicações, além de organizações 
sociais envolvidas com o assunto, todos, num esforço 
conjunto com a representação dos empresários do se-
tor, aliados aos educadores, produtores de conteúdo 
e técnicos especializados, na busca da construção de 
uma espécie de “pacto social” que ultrapasse os limites 
e conflitos da obrigatoriedade legal. Tal compromisso 
social teria o objetivo de contribuir especificamente, 
como em outras nações, para a redução gradativa 
dos índices negativos do conjunto da formação edu-
cacional no Brasil.

Considerando que questões técnicas e econômi-
cas serão, neste caso em tela, razão de observação e 
questionamento, apelo de antemão para o Pleno des-
te Conselho, que a continuidade da análise detalhada 
nos apresente o melhor e mais exato quadro possível. 
E só depois disto será, o nosso pronunciamento, mais 
isento e justo.
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Considerações Iniciais

O estudo solicitado pelo Senador Pedro Simon 
nos possibilita uma profunda oportunidade de reflexão 
sobre um tema recorrente em nossos debates: a res-
ponsabilidade social dos meios de comunicação.

Em diversas ocasiões esta temática tomou conta 
de nossa pauta de trabalho, por vezes, com debates 
não tão amenos, mas sempre na busca constante do 
melhor juízo e tratamento adequado para a respectiva 
situação. A questão atual não é diferente, ou melhor, 
trata diretamente da responsabilidade social dos meios 
de comunicação, especificamente, a radiodifusão e, 
detalhadamente, a televisão, ou seja, a utilização de 
legenda em programas infantis como instrumento com-
plementar na formação educacional de nossas crianças 
e adolescentes, com ênfase no aprimoramento da prá-
tica da leitura, tão importante na formação de qualquer 
sociedade. Estamos, pois, diante de um desafio.

O texto constitucional é contundente, não deixan-
do dúvida quando, no Capítulo que trata da Comuni-
cação Social, expressa a previsão da observância da 
responsabilidade social.

Porém, que fique claro aqui, não se está afir-
mando, nem de forma indireta ou subjetivamente, em 
transferência e/ou substituição das responsabilidades 
do Estado em sua forma plena, mas exatamente e, sim, 
afirmativa e diretamente, na perspectiva da recíproca 
complementaridade tão contributiva entre Estado e 
sociedade, o que já está presente em diversas áreas 
e setores mostrando sua eficácia em todo o mundo e 
no Brasil.

Sob esta perspectiva, transmito aos senhores e 
senhoras, o sentimento que testemunhei durante as 
entrevistas para este singelo trabalho.

Os agentes, profissionais, técnicos e educadores 
sondados, esperam deste Conselho uma contribuição 
à altura para que o Senador Pedro Simon, interessado 
direto no assunto, possa, a partir disto, conseguir mo-
ver o Congresso Nacional na direção da construção 
da implantação deste recurso técnico complementar. 
Pode-se até, admitir algum tipo de interesse direto na 
implantação compulsória deste recurso técnico. Mas, 
de forma alguma, isso tomará a interpretação que 
determinará uma provável definição favorável, como 
algum tipo de favorecimento específico. Ao contrário, 
vários atores da cadeia produtiva terão algum tipo re-
lação direta ou indireta com o aumento da demanda 
por este novo serviço.

Legislação

Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000.
Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004.
Decreto nº 5.645 de 28 de dezembro de 2005.

(estabelecem normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas por-
tadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e 
dá outras providências)

Em nossa apresentação inicial falamos em “pacto 
social”, a construção conjunta de comportamentos e 
determinações essenciais ao bom e melhor convívio 
entre uma sociedade minimamente equilibrada, inde-
pendente dos limites e conflitos da obrigatoriedade 
legal. Uma utopia? Pode ser.

Pode ainda surgir a indagação de por que a ci-
tação dos textos legais acima.

Eis a justificativa:
O princípio da acessibilidade. Pode parecer uma 

descontextualização. Mas não o é. Um dos interlocu-
tores que colaborou conosco afirmou: “Basta o cum-
primento da lei de acessibilidade que estará resolvido 
o problema”.

É evidente que a simplificação pode não ser a 
equação exata para a solução do problema, mas, de 
qualquer forma, a correlação entre as diferentes si-
tuações é real, e pode ser o início do exercício, um 
bom início.

As cópias em anexo de parte dos textos legais 
citados podem esclarecer a afirmação.

A aplicação de legendas e de outros recursos 
técnicos para atender a essencial necessidade de 
acesso à informação aos portadores de deficiência 
visual ou auditiva, de alguma medida alcançaria o 
nosso original propósito. O público infantil, em geral, 
estaria atendido?

A interrogação acima é uma das equações a se-
rem solucionadas. A princípio pode-se entender que 
sim, mas existem contradições.

Experiências e Testemunhos

O processo de aplicação de legenda em progra-
mação televisiva vem sendo praticado há muitos anos 
em vários países e de variados modos e formas, no 
Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo.

O resultado positivo destas experiências, tanto 
para os portadores de deficiência como para os te-
lespectadores em geral, é constatado em pesquisas 
específicas. Essa foi uma das informações prestadas 
pela colaboradora deste trabalho, Helena Dale, da CPL 
– Central de Produção de Legendas, que há mais de 
onze anos acompanha a evolução deste processo. 
Segundo Helena, no Canadá, o índice de semi-anal-
fabetos chegou a um patamar insignificante. Naquele 
país até anúncios são legendados. Helena, inclusive, 
colocou-se a disposição para colaborar com o Conse-
lho neste estudo específico.
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Quanto às possibilidades de no Brasil serem al-
cançados os mesmos resultados positivos que Índia, 
Canadá e outros países, para Helena não há dúvida 
a respeito, temos todas as possibilidades.

Na TVE, do Rio de Janeiro, emissora da Rede 
Brasil, fomos recebidos por Paulo Carneiro da área 
de comunicação. Hoje está em curso, naquela TV, um 
projeto patrocinado pela Petrobras em que a legenda 
já é uma realidade em alguns programas. Segundo 
Paulo, hoje, a TVE/RJ não teria condições de viabili-
zar a aplicabilidade deste processo na programação 
infantil, em face às condições financeiras restritas da 
TV, e em programas ao vivo as dificuldades seriam 
ainda maiores, em face aos recursos tecnológicos 
exigentes para tanto.

O CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil do 
Rio de Janeiro, tem há vários anos programação dedi-
cada ao público infantil, inclusive cinematográfica. No 
momento está em sua grade de programação a série 
Cinema Nacional Legendado, série que permite que 
brasileiros surdos ou com alguma deficiência auditiva 
entendam os filmes produzidos no Brasil, e seus títu-
los em cartaz têm a classificação indicativa para 12 
anos de idade, ou seja, também atendem ao público 
alvo em questão.

Fizemos referência ao cinema pela simples ra-
zão de que a concretização deste processo também 
passará pelo diálogo e participação dos produtores de 
conteúdo independentes, inclusive e inicialmente de 
programas e peças audiovisuais infanto-juvenis.

Custos Operacionais

Esse é um dos aspectos que neste estudo pre-
liminar não está totalmente contemplado. Embora as 
informações iniciais, mesmo que superficiais em seu 
conteúdo, apontem para uma avaliação de que os cus-
tos operacionais não representam impacto significativo, 
faz-se necessário um levantamento mais profundo.

A Srª Helena Dale do CPL, por exemplo, consi-
dera que este custo, dentro do total de um orçamento 
para uma peça audiovisual, é algo que de forma algu-
ma comprometeria ou inviabilizaria sua realização. E 
mais, declarou ser o resultado em médio e longo prazo 
deste investimento, infinitamente superior e compensador 
sob a ótica social.

O Sr. Paulo Carneiro da TVE/RJ, informou não ter 
esses dados, mas se colocou à disposição para cola-
borar, caso haja o prosseguimento do estudo.

No caso do cinema, inicialmente dedicado ao 
público infantil, as informações preliminares obtidas 
no Laboratório Labo Cine, do Rio de Janeiro, são de 
que a partir de um determinado número de cópias a 

legenda estaria embutida no custo total, com isenção 
de acréscimo.

O Sr. Herbert Richers Jr., do estúdio Herbert Ri-
chers, atendendo a nossa solícitação. encaminhou do-
cumento anexo contendo informações mais detalhadas 
a esse respeito. Embora se trate de uma empresa que 
atua, hoje, basicamente na área de dublagem, mas 
também de legendas, existe um grande acúmulo de 
conhecimento na atividade, sendo importante a con-
sideração desta colaboração. [Apenas faço referência, 
Sr. Presidente, que esse estudo está caminho e será 
enviado a todos os Conselheiros.]

A Rede Brasil, as emissoras de TVs a cabo e 
as TVs comerciais também são fundamentais para a 
construção mais próxima do ideal desta análise. Não 
temos neste momento esta radiografia, dai a neces-
sidade da continuidade do estudo. Mesmo que se en-
tenda que a relevância da aplicação deste dispositivo 
técnico seja superior aos custos para sua operaciona-
lidade, não podem ser descartados os dados econô-
mico-financeiros.

No entanto, como dissemos anteriormente, es-
tamos diante de um desafio. Mais que uma simples 
solicitação de estudo sobre a viabilidade de legenda 
em programas infantis, está se tratando de educa-
ção, inicialmente infantil. Mais que isto, de formação 
educacional em seu sentido mais amplo através do 
aperfeiçoamento da prática da leitura, tão salutar em 
qualquer fase da vida.

Numa realidade capitalista e globalizada, o enten-
dimento e práticas quase sempre estão desconectados 
de valores tão fundamentais em qualquer sociedade, 
como cidadania, por exemplo.

Promover a cidadania não tem preço.

Conferência Legislativa 
sobre Liberdade de Imprensa

Realizada no dia 3 de maio do corrente, esta 
conferência ocorreu no auditório da TV Câmara e tive 
a oportunidade de participar. Aproveito para agra-
decer aqui, o apoio da Secretaria do Conselho e do 
Presidente, Professor Arnaldo Niskier. A conferência, 
realizada pela ANJ – Associação Nacional de Jornais 
e SIP – Sociedade Interamericana de Imprensa, mar-
cou as comemorações do Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa.

O evento contou com a presença do Presidente 
da Câmara, Deputado Aldo Rebelo, da Ministra Ellen 
Gracie, Presidente do STF – Superior Tribunal Federal, 
da Srª Diana Daniels, Presidente da Sociedade Inte-
ramericana de Imprensa, do Sr. Júlio Muños, Diretor 
Executivo da Sociedade Interamericana de Imprensa, 
do Presidente da ANJ, Sr. Nelson Sirotsky, e ainda com 
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a presença de vários Parlamentares, representantes 
dos periódicos nacionais e demais convidados.

O evento foi bastante produtivo, que contou in-
clusive com o compromisso público do Presidente da 
Câmara, Deputado Aldo Rebelo, em somar esforços 
para agilizar o andamento de Projetos de Lei referentes 
à Imprensa há muito tramitando no Congresso.

Mas a razão maior de ter feito referência a esta 
conferência foi a provocação que o Senador Cristovam 
Buarque fez aos empresários do setor. Segundo o Se-
nador, poderíamos ter no Brasil um número muito maior 
de potenciais leitores, não fosse o nosso alto índice 
ainda de semi-analfabetos, o que certamente elevaria, 
também, o número das tiragens de jornais.

A provocação foi para que o empresariado do 
setor dedicasse esforços, através de seus veículos de 
informação, para a erradicação desta realidade, o anal-
fabetismo. A primeira vista, para um interesse próprio. 
Mas, sob outro prisma, por uma causa nobre.

O Senador pode ter parecido simplista. O fato é 
que não podemos desconectar as duas realidades.

Exatamente o exercício da complementaridade 
recíproca, Sociedade e Estado. Sem inversão de res-
ponsabilidades.

E neste sentido nos defrontamos com nossa 
questão original, a formação educacional, inicialmente 
infantil e especificamente no campo do aprimoramento 
da leitura. Cabe aqui outra provocação?

Certamente será de melhor diplomacia a práti-
ca da continuidade do proposto exercício conjunto. E 
depois sim, responder à indagação.

Consideracões Finais
O editorial do jornal norte-americano anexado 

ao ofício do Senador Pedro Simon nos apresenta uma 
amostragem do que ocorreu na Índia nos últimos anos, 
a partir da inclusão do recurso de legenda (anexo o 
texto traduzido). As informações sobre os resultados 
alcançados no Canadá e em outros países também 
são de igual importância. Mesmo que ainda sem dados 
de pesquisas oficiais a sinalização é positiva.

Mais uma vez o Brasil está a passos lentos. E tal-
vez seja este o ponto mais importante neste momento: 
pensar o nosso País.

Como podemos observar nos anexos a respeito 
da Lei de Acessibilidade, que de fato tem alguma cor-
relação com nossa questão, já se vão alguns anos de 
espera para sua implantação.

A legislação é necessária, mas não basta.
É fato que experiências anteriores e atuais estão 

acontecendo neste sentido, tanto na rede público-esta-
tal como nas redes privadas. Mas nossos deficientes, 
cidadãos brasileiros, já esperaram muito.

O princípio da acessibilidade aos portadores de 
algum tipo deficiência, em alguma medida, pode, sim, 
ser ampliado, sem qualquer prejuízo, para o atendi-
mento de nossa questão.

O direito ao acesso a uma ampla formação edu-
cacional é uma previsão constitucional e um direito 
universal.

E, neste sentido, mensurar esforços, custos ope-
racionais e outros tantos quesitos pode ser importante, 
mas não empecilho para a aplicabilidade do recurso 
complementar técnico.

Considero esta uma ótima oportunidade que foi 
dada ao Conselho de Comunicação Social, para con-
cretamente contribuir, com o nosso papel de asses-
soramento junto ao Congresso Nacional. E por isto 
agradeço ao Senador Pedro Simon.

Presidente e demais Conselheiros (a), reitero o 
que já solicitei no início, a aprovação por este plenário 
da continuidade dos estudos a respeito da viabilidade 
da implantação de legenda em programas infantis. E 
só após, teremos melhores condições de emitir um 
melhor e amplo parecer ao Senador.

Espero ter contribuído para este início de tra-
balho.

Senhor Presidente, Professor Arnaldo Niskier, de-
mais Conselheiros (a), era o que tínhamos a relatar.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) � Eu acho 

que cabe, antes de qualquer discussão a respeito, um 
voto de louvor ao Conselheiro Geraldo Pereira dos San-
tos, porque ele não se limitou a analisar o documento 
que originou o seu trabalho, de autoria do Senador 
Pedro Simon, mas foi buscar elementos em laborató-
rios, em educadoras, em pessoas especializadas. E 
isso vai enriquecer o nosso debate.

Se V. Exª me permite, usando a prerrogativa da 
Presidência, eu queria fazer duas ou três observações 
bem objetivas para conduzir a discussão em torno da 
matéria.

A primeira observação é em relação a uma defi-
nição clara do público-alvo a que se destina essa pro-
vidência. Aqui há referências que foram feitas inclusi-
ve com a citação de especialistas quanto à existência 
de um público infantil, um público infanto-juvenil, um 
público infantil e adolescente. E isso causa, no meu 
espírito de educador, uma certa confusão, porque em 
nenhum momento se define no trabalho qual é o nos-
so público-alvo.

Considero muito importante, sobretudo porque 
estamos tratando de educação, definir a que públi-
co nós estamos nos dirigindo. E à educação infantil? 
Aquela que termina praticamente quando se inicia a 
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educação fundamental, aos seis ou sete anos, como 
manda a lei?

Da parte do Relator, primeiro, uma excelente 
idéia que está embutida aqui no seu trabalho, que é a 
continuidade da discussão em torno do assunto. Sou 
inteiramente favorável a isso.

Então, partindo desse pressuposto, nós deverí-
amos definir, conforme eu disse, com a objetividade 
devida, a faixa etária estamos nos destinando.

A segunda observação se refere ao exemplo de 
países como o Canadá e a Índia.

O Canadá tem uma experiência que conheço 
pessoalmente. Lá estive e estudei como funciona o 
sistema, inclusive, de educação à distância. Há na-
quele país um satélite doméstico de telecomunicações 
exclusivamente para isso, onde opera a SchoolNet, 
que age não só sobre o Canadá, mas também sobre 
as Antilhas e o México. Enfim, é um canal de enormes 
potencialidades.

Então a minha preocupação é a seguinte: o Ca-
nadá é um país bilíngüe. Há obrigatoriedade de se 
ensinar inglês e francês.

Ora, se existe apenas a fala, o sentido será utili-
zado para uma das duas línguas. Não há como existir 
essa dualidade.

Se se utilizar, então, o inglês, será natural que 
a legenda seja em francês, porque se trata de uma 
dublagem, como fazemos aqui comumente. Inclusive 
o Herbert Richards, aqui citado, é um dos maiores da 
América Latina.

Outra coisa é a Índia, onde também existe o hin-
du, que é uma das línguas mais faladas do mundo, e o 
inglês, que é outra das línguas mais faladas do mundo. 
Então, na Índia, esse exemplo também não serve ao 
Brasil, onde só temos a Língua Portuguesa para ser 
falada e compreendida através de um processo de lei-
tura que pode ser a legenda nos filmes infantis – tenho 
a impressão de que a intenção é essa.

Então nós temos que refletir sobre isso, porque 
os exemplos que foram trazidos à colação não por V. 
Exª, mas pela especialista a que se refere não se apli-
cam à realidade brasileira.

Por outro lado, num país que tem 60 milhões de 
semi-alfabetizados – V. Exª cita o fenômeno e eu cito 
os números, porque são os números do referido Se-
nador Cristovam Buarque –, nós temos realmente que 
pensar muito em que forma poderemos colocar essa 
gente no mercado leitor do nosso País. Quantos mi-
lhões de jornais e de empregos poderiam ser obtidos? 
Quantas revistas poderiam ser lidas? Quantos livros 
a mais poderiam ser lidos se não houvesse esse bru-
tal nicho de exclusão que se traduz em 60 milhões de 
semi-analfabetos? São pessoas que mal escrevem o 

próprio nome. Elas são incapazes de uma leitura autô-
noma de qualquer texto de qualquer veículo.

Vejam a exclusão a que se atende – aliás, de 
uma forma equivocada: as crianças e os adultos com 
a mesma idéia da legenda. A educação para a criança 
é uma, para o adulto é outra.

Durante muitos anos, trabalhamos equivoca-
damente, fazendo com que a educação de adultos 
fosse uma decorrência da educação infantil, como se 
elas pudessem ser harmoniosas. Não são, porque os 
públicos-alvos são distintos, de idades e interesses 
completamente diferentes. E o próprio Ministério da 
Educação, durante anos a fio, distribuiu materiais de 
criança para adultos, o que evidentemente, não tem 
cabimento nem lógica alguma.

Então, Conselheiro, insisto em felicitá-lo, porque 
a provocação – V. Exª se refere algumas vezes a pro-
vocações – foi muito bem feita.

Ao concluir, considero que devemos definir com 
clareza a que faixa etária estamos nos reportando, 
tomar, evidentemente, cuidados com os exemplos de 
países bilíngües oficialmente, o que não é o caso do 
Brasil, e, a partir daí, oferecer uma contribuição mais 
do que merecida a esse homem extraordinário da vida 
pública brasileira que é o Senador Pedro Simon.

Eram essas as observações.
V. Exª deveria fazer os registros que entendesse, 

porque há outros oradores inscritos, e depois dar uma 
resposta apenas em relação a tudo isso.

Com a palavra o Conselheiro Paulo Machado de 
Carvalho Neto.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, concordo plena-
mente com a sua observação, Sr. Presidente, até por-
que, mais do que ninguém, o senhor é um especialista 
no assunto. Porém, em termos práticos, tenho notado 
dois aspectos que me fazem considerar este assunto 
com uma certa apreensão.

No aspecto das legendas de filmes, por exemplo, 
tenho visto que existem discrepâncias redacionais en-
tre aquilo que se ouve, para quem conhece a língua 
original com a qual o filme foi feito, e a legenda.

O SR. PRESIDENTE (Amaldo Niskier) – Se V. Exª 
me permite, além de muitos erros de Português.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– É exatamente esse o aspecto que eu salientaria, Sr. 
Presidente, com aspectos redacionais e de acentua-
ção realmente bastante graves.

E tenho uma preocupação adicional, Sr. Presiden-
te, que talvez seja oportuna no encaminhamento deste 
assunto, no sentido de também se incluir a Internet.

Creio que aqueles que têm de alguma forma 
acompanhado a Internet têm visto traduções de textos 
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que seguem, no meu ponto de vista, as raias do ab-
surdo, porque não são Português, mas urna linguagem 
“computadorística” em que se abreviam palavras mui-
to mais em função de seus pronúncias, o que acaba 
criando um enorme problema para quem as lê.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Isso 
deveria ser proibido, na minha opinião. Agora, é cópia 
norte-americana. Sabe V. Exª que a CNN faz isso o 
tempo todo.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– Isso, lamentavelmente, Sr. Presidente, tem se trans-
formado numa realidade.

Então, se este assunto prosseguir, esses dois 
aspectos deverão ser muito bem considerados para 
que isso não se transforme numa deseducação.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito 

obrigado, Conselheiro Paulo Machado de Carvalho 
Neto.

Conselheiro Dom Orani Tempesta.
O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – Sr. 

Presidente, Srs. Conselheiros, o assunto é interessan-
tíssimo, mesmo porque, neste ano, a CNBB fez uma 
campanha da fraternidade sobre pessoas com defici-
ência. E uma das coisas que nós notamos é a grande 
dificuldade que essas pessoas enfrentam em termos 
de acessibilidade. Há uma certa ligação. Inclusive a 
legislação citada aqui leva em consideração a questão 
da acessibilidade das pessoas com deficiência.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Se V. Exª 
me permitir mais um aparte, este assunto é formidável. 
O Brasil tem mais de três milhões de deficientes audi-
tivos, tem mais de dez milhões de deficientes visuais. 
Ora, três milhões são muita gente.

Se V. Exª me permitir ainda mais um minutinho, 
quero informar que tenho em mãos um estudo que 
providenciei e se encontra concluído, segundo o qual, 
nos CIEP criados no Rio de Janeiro – são mais de 500 
–, a média de audição das crianças é de 15%. Procu-
ramos causas que expliquem por que as crianças não 
aprendem. Será que é a cartilha? Será que é o método 
construtivista em lugar do método fônico? Será que é 
a subnutrição?

Provavelmente é tudo isso, mas também a falta 
de salas adequadas para que as crianças possam, 
sem interferência, ouvir o que diz o professor ou ou-
vir uma mensagem através da televisão ou de algum 
aparelho ali existente.

É clamorosa a indicação de que somente 15% 
têm audição perfeita num CIEP, por causa daquelas 
salas abertas que têm intercomunicação pela parte de 
cima. Ou seja, é uma babel. E ninguém ainda tomou 
uma providência quanto a isso.

Agradeço e peço-lhe desculpas.
O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – V. Exª 

enriquece ainda mais a questão ao lembrar como a 
pessoa aprende e apreende os conteúdos dessa for-
ma. Sabemos que a porcentagem nacional de pesso-
as com deficiência corresponde a 14,5%, o que não é 
diferente do resto do mundo.

É um assunto que também se relaciona muito 
com os meios de comunicação, porque, de uma certa 
forma, eles poderiam comunicar-se mais com essas 
pessoas que apresentam deficiências.

Junto com essa questão da acessibilidade das 
pessoas com deficiência, vem outra questão, um outro 
tipo de deficiência, relativa à alfabetização, à compre-
ensão da língua e tudo mais.

Concordo com V. Exª quanto à importância de 
se saber para que público ela se dirige e com o nos-
so Conselheiro Paulo Machado de Carvalho em rela-
ção às traduções péssimas e ao Português ruim que 
são empregados, mas seria o caso de se pensar se 
realmente os pedagogos, psicólogos e pessoas que 
se interessam realmente pela questão da educação 
acreditam que esse método traria bons resultados em 
termos de aumento do interesse pela leitura ou não. É 
uma pergunta a ser feita.

O artigo do The New York Times citado aqui não 
menciona duas línguas; dá a entender que se trata de 
colocar legendas em seu próprio idioma, em clipes 
musicais, a serem mostradas na TV. Parece que é para 
a própria língua.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Kara-
okê.

Eles só não tiveram coragem de dizer que fazem 
um karaokê oficial, que é isso, não é outra coisa. Vejam 
que é só na música. Mas na música o Brasil também 
faz. Quando se apresenta a Xuxa e canta uma música, 
eles colocam a legenda.

O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – Seria 
interessante verificar se realmente essas questões 
para nós, no Brasil, seriam uma motivação a mais, 
porque nós sabemos que uma das reclamações dos 
professores é que hoje, devido à linguagem audiovi-
sual, que todos acessam. A dificuldade nas escolas, 
nas salas de aula, para prender a atenção dos alunos 
é muito grande e a dificuldade para ler algum tipo de 
livro, também.

Não sei se isso daria algum resultado. É uma coi-
sa a ser estudada. Seria bom consultar mais pessoas, 
como sugere o Conselheiro Geraldo, porque o meio 
de comunicação é poderoso, pode chegar a todos os 
lugares. Se ajudasse a leitura, a alfabetização, seria 
uma grande coisa. Então seria bom aprofundar mais 
ainda esse assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Dom 
Orani, estão ensinando uma outra língua, que não é a 
Língua Portuguesa, às nossas crianças. Isso é quase 
um crime de lesa-pátria.

Nós temos de ensinar às nossas crianças a lín-
gua portuguesa, de preferência a norma culta, para 
que elas, em relação ao mercado de trabalho, não 
tenham dificuldades.

Já está ocorrendo, por via do karaokê, essa sim-
plificação absurda. As crianças que têm computadores 
no Brasil, que correspondem a 3% do total da popula-
ção, predominam e estão influenciando as demais a 
adotar uma linguagem que não é a nossa e que não 
existe oficialmente, nem existirá.

O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – Concor-
do com V. Exª. A questão dos blogs principalmente...

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Coisas 
de momento.

O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – Os e-
mails e tudo o mais. Precisa-se de uma tradução ao 
lado para se saber o que estão dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Exata-
mente. É que nem discurso do Cândido Mendes: tem 
que ter dicionário do lado.

O SR. DOM ORAM JOÃO TEMPESTA – Mas, 
na realidade, quando se pensa nisso, pretende-se pro-
mover o aprendizado da língua culta.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Com a 
palavra o Conselheiro Gilberto, depois o Conselheiro 
Paulo Ionet.

O SR. GILBERTO LEIFERT – Bom dia, Sr. Pre-
sidente, companheiros do Conselho.

Eu queria me congratular com o Conselheiro 
Geraldo Pereira dos Santos pelo trabalho realizado. 
Como ele, entendo que convém mesmo o prossegui-
mento dos estudos.

Nessa primeira abordagem, eu gostaria de assi-
nalar que a matéria que provocou o interesse do nobre 
Senador Pedro Simon é de dezembro de 2003. De lá 
para cá, talvez anda tenha resultados a comunicar, de 
modo que esse estudo poderia inclusive verificar quais 
foram os resultados alcançados pela Índia e noticiados 
pelo The New York Times.

O segundo aspecto é que, corno bem lembrou o 
nosso Presidente, 60 milhões de brasileiros não têm 
pleno domínio da nossa língua escrita e da comuni-
cação verbal, de modo que provavelmente o primeiro 
esforço não deveria se dirigir propriamente às crianças, 
que podem obter, por meio do ensino formal tradicio-
nal, o acesso ao conhecimento.

Entendo que usar desses artifícios ou desses re-
cursos técnicos em programas infantis pouco ajudaria 

os 60 milhões de brasileiros que carecem nesse mo-
mento de acesso ao conhecimento e à informação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Lembro 
a V. Exª que há uma dicotomia. A preocupação do no-
bre Senador é com as crianças. E nós aqui temos que 
definir até que idade. Mas a realidade é que existem os 
60 milhões de semi-analfabetos de quinze anos para 
cima. E assim que se considera. A esses, o que se vai 
oferecer? Nada. Mas eles merecem uma consideração 
especialíssima talvez prioritária.

O Brasil jacta-se de ter universalizado o atendi-
mento do ensino fundamental. Não é bem verdade, mas 
melhorou muito. Então nós vamos proteger a universa-
lização que já aconteceu e deixar de lado aqueles que 
estão marginalizados, os que estão fora da chamada 
inclusão social, que se faz pela educação também?

Creio, então, que falta o complemento. E pode-
mos, dentro das prerrogativas do Conselho, trabalhar 
muito bem nessa matéria e provocar, com o Conse-
lheiro Geraldo, um documento histórico defendendo 
direitos que estão hoje subtraídos de boa parte da 
população, sobretudo da população infradotada, que 
não dispõe de recursos.

O SR. GILBERTO LEIFERT – Em conclusão, Sr. 
Presidente, ao mesmo tempo em que encorajo o pros-
seguimento dos estudos, já me dirijo à rede pública, 
que tem condições de fazer experimentos que serão 
de grande valor para a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Com a 
palavra o Conselheiro Paulo Tonet Camargo.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Em primeiro 
lugar, quero me juntar aos demais Conselheiros, congratu-
lando-me com o Geraldo pelo excelente trabalho feito.

O tema é palpitante e instigante para todos nós, 
trata, no fundo, de educação. Falar em educação neste 
Conselho, sob a presidência do Sr. Arnaldo Niskier, que 
é um especialista na matéria, eu nem me atrevo. Quero 
apenas dizer o seguinte: eu estava na Conferência Le-
gislativa sobre Liberdade de Imprensa, onde também 
estava o Conselheiro Geraldo, e assisti à provocação 
do Senador Cristovam Buarque. E há uma coisa muito 
interessante. S Exª tem muita razão no que diz.

Infelizmente, Presidente Niskier, a educação não 
é prioridade de ninguém no País. Nunca foi. Nem de 
Governo nem da família de ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – É ver-
dade.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – No momen-
to em que ela passar a ser prioridade de todos, nós 
revolucionaremos este País. Mas a constatação é de 
que não se trata de prioridade.

Nós, da imprensa escrita, temos um programa 
funcionando há bastante tempo em 50 jornais brasi-
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leiros, chamado Programa Jornal na Educação, cujo 
objetivo é colocar o jornal na sala de aula como um 
instrumento pedagógico. Isso funciona em várias par-
tes do País não só entregando o jornal nas escolas, 
mas dando assistência pedagógica aos professores 
para fazer daquele jornal uma ferramenta efetiva para 
a educação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Isso é 
feito também no Ceará, pelo jornal O Povo.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sim, o jornal 
O Povo, do Demócrito Dummar.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Isso, 
exatamente. São dois exemplos extraordinários o da 
Zero Hora e o do jornal O Povo.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – O maior exem-
plo, inclusive, é do Jornal O Globo e do Jornal A Gazeta 
do Povo, no Paraná. São dois exemplos fantásticos...

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Então 
se acrescentam.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – ...desse 
Projeto Jornal na Educação.

E a Associação Nacional de Jornais está em con-
versações com o Ministério da Educação, já bastante 
avançadas, para que esse programa passe a ser uma 
política pública.

Nós temos condições, Sr. Presidente, de colo-
car 300 mil jornais por dia na rede pública brasileira 
de escolas do ensino médio. Isso significa um grande 
avanço. E nós podemos revolucionar a educação. Esse 
projeto está em andamento, com um apoio enorme do 
Ministério da Educação com quem estamos ultimando 
as tratativas. E me parece que isso será o marco em 
relação à nossa responsabilidade na educação.

Agora, volto a dizer: por mais que adotemos esse 
tipo de atitude, se a educação não for prioridade de 
todos, a começar pela família, pouco conseguiremos 
mudar.

É realmente triste ver o que estão fazendo com a 
nossa “Última Flor do Lácio”, com o perdão do poeta, 
culta e bela. E terrível.

Há alguns métodos de tradução e de legenda 
atualmente que devem ser algum método de compu-
tador que produz algo absolutamente truncado. Vemos 
alguns filmes com legendas nessa linguagem que os 
computadores trazem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – E o 
“internetês”.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Que é mui-
to feio por sinal.

Realmente essa deve ser uma preocupação de 
todos nós.

Finalmente, essa Conferência Legislativa sobre 
Liberdade de Imprensa que aconteceu aqui culminou 

com a assinatura pelo Presidente Luiz lnácio Lula da 
Silva da Declaração de Chapultepec, que em 1994 foi 
celebrada no Castelo de Chapultepec, no México, e dita 
princípios sobre a liberdade de imprensa universal.

O Presidente da República firmou essa declara-
ção, que é um compromisso não de Estado, mas de 
chefes de governo, comprometendo-se com os seus 
princípios, o que foi algo muito importante, na pre-
sença da Presidente da Sociedade Interamericana de 
Imprensa, a Srª Diana Daniels, do Washington Post, 
que esteve aqui conosco.

Para encerrar, Presidente, mais uma vez con-
gratulo-me com o Geraldo, concordando que esses 
estudos precisam continuar, vou retomar um assunto 
que venho abordando neste Conselho desde que aqui 
cheguei: quando se fala em educação, temos que estu-
dar e repensar o que a plataforma brasileira concedida 
de televisões educativas vem fazendo.

Temos alguns exemplos, como a TVE do Rio de 
Janeiro, a TV Cultura de São Paulo e outras que fazem 
um trabalho espetacular em prol da educação. Não 
sei se toda essa plataforma que existe hoje, de TVs 
educativas concedidas pelo Governo Federal a várias 
instituições, vem cumprindo...

O SR. PRESIDENTE (Amaldo Niskier) – São 
mais de 120.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – ...se vêm 
cumprindo esse papel de educação para o qual fo-
ram eleitas. Mais uma vez falo neste assunto, porque 
talvez, Geraldo, fosse um tema a ser incluído nesse 
estudo, urna vez que se trata de um papel muito im-
portante que essa plataforma pode dar a essa ques-
tão da educação, para salvar, Sr. Presidente, a nossa 
“Última Flor do Lácio”.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Obriga-

do, Conselheiro Paulo Tonet.
Bem, a propósito, agora é a vez do Conselheiro 

Fernando Bittencourt, que já expôs aqui, com muita 
clareza e sucesso, o seu pensamento sobre a próxima 
revolução nas comunicações que o Brasil vai viver com 
a TV digital. E S. Exª reiterou que com a pletora de ca-
nais, com a oferta que virá por aí, inclusive qualitativa, 
será possível trabalhar por uma educação melhor, mais 
farta e generosa. E a opinião dele, como foi dito aqui, 
nesta cadeira, neste recinto, pelo Ministro Hélio Costa, 
quando estava em negociação em Tóquio o tal sistema 
nipobrasileiro. Ele falou em educação à distância. Tudo 
isso não pode ser desconhecido.

V. Exª exalta os projetos de jornais. E eu incluiria 
a revista da Editora Abril chamada Nossa Escola, que 
parece que distribui mais de 200 mil exemplares pelas 
escolas. Então essa é a rnídia impressa.
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Mas nós aqui somos um Conselho de Comunica-
ção Social. Nós temos que operar nessa sinergia en-
tre a rnídia impressa e a rnídia eletrônica. A partir do 
parecer do Conselheiro Geraldo, aparentemente uma 
coisa simples, a respeito de legenda em cinema para 
crianças, vejam onde nós fomos parar.

Na verdade, tudo isso compõe um quadro de 
carências que nós temos que tentar corrigir. Tanto 
que, se V. Exª me permite, eu lhe pediria que acres-
centasse na relação dos ministérios o Ministério das 
Comunicações. E faltou o Ministério da Justiça, que é 
classificatório. Se estamos reclamando da ausência de 
limites para a designação do que entendemos que seja 
infantil, seria interessante que o Ministério da Justiça 
fosse também ouvido.

Com a palavra o Conselheiro Fernando Bitten-
court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT – Sr. Pre-
sidente, tenho algumas contribuições a fazer para o 
nosso Conselheiro Geraldo, porque é um trabalho 
muito interessante.

Já estudo o assunto há algum tempo. Esse de-
creto que está em vigor, no meu entender, tem algu-
mas falhas e ausências, digamos assim. Primeiro, 
ele considera a TV analógica, e não considera a TV 
digital, portanto deveria ser atualizado; segundo, ele 
não define percentuais de programação com closed 
captions, ou legenda oculta, e, pior, não define que 
tipo de programação deveria ser considerada como 
prioridade para a legenda oculta.

Essas são algumas críticas que podem enriquecer 
não sei se o decreto ou a continuidade dele, porque não 
entendi bem quem teria que promover a regulamenta-
ção. Seria o Ministério das Comunicações, não é?

Esses percentuais na programação e a prioridade 
deveriam ser definidos, já que se entende que a pro-
gramação infantil é prioritária, na regulamentação.

Este assunto, tecnicamente, não é trivial, mas 
complexo, especialmente quando se trata de progra-
mação ao vivo. Dai por que as diversas falhas que 
existem no ar, porque não existe ainda uma tecnolo-
gia absolutamente dominada para fazer o texto com 
qualidade na programação ao vivo.

Emissoras como o SBT e a Rede Globo já produ-
zem programação de muitas horas por dia com closed 
captions. E sabemos que ainda há muita dificuldade 
para se fazer esse trabalho com qualidade.

Imagino que este Conselho tenha a oportunida-
de de evoluir num projeto que preveja uma empresa 
que seja capaz de fazer esse trabalho para todas as 
emissoras. Talvez o Conselho pudesse coordenar esse 
trabalho...

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – E uma 
boa idéia.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT – Talvez com 
a ajuda do próprio Estado, no sentido de subsidiar esse 
trabalho. Ou seja, um trabalho em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Quanto 
à Academia Brasileira de Letras, eu posso já lhe dizer 
que, dentro desse projeto, é certo que a Academia 
Brasileira de Letras, que é responsável pelo Portu-
guês castiço que se pratica no nosso País, como quis 
Machado de Assis no Estatuto, que não foi alterado 
até hoje, certamente colaboraria. Marcos Vilaça gos-
taria de fazê-lo.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT – Talvez 
seja uma oportunidade para o Conselho coordenar 
essa iniciativa.

Por exemplo: nesse decreto que está em vigor, 
menciona-se a janela para intérprete libra, ou seja, da 
linguagem dos sinais. Isso é praticamente impossível. 
Abrir uma janela na programação inteira das emissoras 
para colocar essa informação, no caso da TV analógi-
ca, significa sacrificar demais as emissoras. No caso 
da TV digital, seria possível, sob comando do usuário. 
Então, para a TV digital, seria fácil fazer isso; para a 
TV analógica, isso significaria um ônus muito grande 
para as emissoras.

Então há muito a fazer. E o nosso Conselho pode 
contribuir muito nessa questão da implementação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Antes 
de devolver a palavra ao autor da provocação, Con-
selheiro Geraldo Pereira dos Santos, informo que o 
Conselheiro Eurípedes acabou de telefonar, dizendo 
da impossibilidade de comparecer a esta reunião.

Gostaria ainda de informar ao Plenário que soli-
citei uma audiência ao Presidente do Senado, que po-
derá acontecer a qualquer momento. De sorte que, se 
eu sair rapidamente, é porque fui chamado para uma 
conversa sobre o Conselho, naturalmente, atendendo 
a um pedido dele, que, quando me encontrou da últi-
ma vez, cobrou a minha ida até lá para tomar um café. 
Bem eu que só tomo chá. Então eu irei e vocês terão o 
privilégio de serem presididos pelo Conselheiro João 
Monteiro de Barros Filho.

Com a palavra, então, o Conselheiro Geraldo 
Pereira dos Santos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – Pre-
sidente, fico feliz pela recepção do trabalho, embora 
singelo e ainda inconcluso e, de antemão, peço des-
culpas se por alguma razão houve alguma frustração 
na expectativa.

O SR. PRESIDENTE (Amaldo Niskier) – Nós não 
aceitamos o seu pedido de desculpas oficialmente, 
porque o seu trabalho está à altura do que nós gos-
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taríamos. E foi ele o responsável pelo entusiasmo do 
Plenário, quando praticamente todos falaram. Inclusi-
ve o Conselheiro João Monteiro cochichou para mim 
duas ou três vezes, dando razão a quem estava com 
a palavra. De sorte que V. Exª só tem méritos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – 
Obrigado a todos.

Fiz algumas anotações com referência ao que foi 
observado pelos Conselheiros, inclusive pelo Presiden-
te, que considero interessantes e oportunas, sobre as 
quais gostaria de fazer breves comentários.

O primeiro é que, salvo engano, ainda sem uma 
definição concreta, entendi a importância da continui-
dade dos trabalhos pelas observações de todos, em 
face da relevância do tema indicado pelo Senador.

Quando o Presidente fala na diferente realidade e 
na complexidade que envolve outros países em relação 
ao Brasil, eu concordo. Inclusive, no texto, explicitamos 
bem que devemos pensar o Brasil. Os exemplos são 
importantes, assim como as observações e os dados, 
mas deve-se analisar a realidade do Brasil para saber 
se será possível aplicar isso no Brasil com os resultados 
que esperamos que sejam os melhores possíveis.

Como foi observado pelo Presidente e por outros 
Conselheiros, é necessário que se adotem cuidados, 
porque a intenção é colaborar e não atrapalhar. Então, 
realmente, a qualidade e a eficiência desse recurso 
têm que ser cuidadas: a legendagem, a tradução. Con-
cordo plenamente, porque, caso contrário, estaríamos 
no caminho errado; em vez de ajudar, atrapalharíamos 
ainda mais.

Quanto às observações feitas pelo nosso colega 
Fernando, que são oportunas, relativas às questões 
técnicas mais específicas, precisamos dedicar atenção 
a isso, até para que não haja uma desconexão entre a 
importância e o resultado final desse trabalho.

O Arcebispo fez observações importantes, re-
forçando o que tentamos apresentar. Realmente, a 
participação de especialistas: psicólogos, educadores 
e representantes dessas empresas que há décadas 
trabalham com isso, técnicos, engenheiros, no que for 
possível esse trabalho em conjunto, com o apoio dos 
demais Conselheiros, será importante para apresentar 
um melhor resultado ao Senador Pedro Simon.

Agradeço a todos os comentários e felicitações 
e concluo, Presidente, dizendo que o binômio educa-
ção/comunicação, neste caso, em tela, não tem como 
se desconectar. O exercício da comunicação, a melhor 
possível, a mais plena possível, só vem a colaborar com 
o processo de formação educacional do nosso brasi-
leiro, principalmente das crianças, como foi colocado 
inicialmente pelo Senador. Porque, numa perspectiva 
a médio e longo prazo, a idéia, segundo eu imagino, 

salvo outro juízo, é que tenhamos um outro Brasil, um 
Brasil melhor, um Brasil mais capacitado, um Brasil 
com mais leitores, com pessoas mais bem formadas, 
educadas e preparadas para os desafios que estão aí 
à nossa frente, para o Brasil.

E fecho, Sr. Presidente, citando o Item 2, dos prin-
cípios da Declaração de Chapultepec, que foi lembrado 
pelo nobre colega Paulo, que aliás declara princípios 
dessa Declaração que são interessantíssimos. Eu cito 
o nº 2 para fechar.

‘Toda pessoa tem o direito de buscar e receber 
informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. 
Ninguém pode restringir ou negar esses direitos.”

Então, encerramos com essas palavras, ima-
ginando que os 60 milhões citados pelo Presidente, 
e as nossas crianças, de algum modo, passem a ter 
plenos direitos de comunicação, educação e informa-
ção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito 
bem. Um belo trabalho do Conselheiro Geraldo, a quem 
eu solicito que empreste à Drª Amália a Declaração 
de Chapultepec para fazer uma cópia para cada um 
de nós. Isso é muito importante.

Para fechar esse assunto, penso que sou distraí-
do em relação ao horário, e eu vou lhes propor alguma 
coisa sobre o Item 2. Concluir, porque acho que vale a 
pena, pois tivemos uma reunião muito rica.

O Brasil vive uma dinâmica de alfabetização que 
mistura o Método Construtivista, baseado na Teoria de 
Piaget, que não fez método, ele criou uma teoria na 
Europa. O Brasil vive essa dualidade estranha entre 
um Método Construtivista, criado aqui, baseado numa 
teoria de fora, e que foi apreendido na totalidade dos 
sistemas estaduais e municipais de educação. E o Mé-
todo Fônico, tradicional, por exemplo, vovó viu a uva, 
ba-be-bi-bo-bu. Mas esse método, quando substituído, 
aprendeu-se menos e mais devagar. Portanto, o Mé-
todo Fônico é consagrado no mundo inteiro. E como 
o próprio nome diz, ele depende de sons, sons que 
são absolvidos pelas crianças que são os educandos. 
Então, vamos para a televisão, queremos fazer o uso 
da televisão também em educação, e oferecemos na 
televisão filmes legendados para crianças que estão 
aprendendo a ler, a escrever e ter um raciocínio críti-
co na sua idade apropriada. Ora, isso cria um proble-
ma na educação propriamente dita. Que problema é 
esse? Se a criança que já tem as condições, e hoje 
4/5 anos elas já lêem, se a criança prestar atenção 
na legenda, ela, automaticamente se prejudicará na 
parte, vamos dizer assim sonora, na audição, porque 
ela não tem capacidade de ser ambivalente. Não tem. 
Isso depois se adquire quando o sujeito treina para ser 
tradutor/intérprete, aí põe metade do cérebro funcio-
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nando numa coisa e a outra na outra. Mas a criança, 
ela precisa daquela atenção, eu diria, exagerando, dos 
cinco sentidos. Mas vamos simplificar, falando na fala, 
na audição e, portanto, da necessidade que ela tem da 
plenitude do Método Fônico estar sendo apresentado 
para ela e que não pode, vamos dizer assim, a ele ser 
acrescentado ainda a visão. Porque vai ter que operar, 
ao mesmo tempo, concomitantemente, com visão e 
audição, coisa que na idade dela é impraticável. En-
tão, essa história toda que estamos conversando, que 
serviu de pretexto para tanta coisa bonita, que foi dita 
e proposta aqui, a partir do seu parecer, Conselheiro 
Geraldo, temos que levar para um campo ainda mais 
complexo, que é o do aprendizado, propriamente dito, 
e da maneira como ele se faz e como ele se processa. 
O Brasil, com seus equívocos, querendo adotar mode-
los estrangeiros, que é uma mania de transplantação 
de cultura, que vem desde o Séc. XIX. Isso aí, eu te-
ria uma longa história para contar aos Conselheiros, 
mas não é o momento e nem é o local, mas eu vejo 
a preocupação que se deve ter, a partir do momento 
que vamos dar um salto tecnológico com a vinda da 
TV Digital, de que forma nós vamos poder operar ou 
operacionalizar essa realidade. Não podemos misturar 
esses sentidos sob pena de sacrificarmos a qualidade 
do aprendizado ou da apreensão de conhecimento, 
que é o que se deve desejar a essas crianças todas. 
Então, émuito bonito o que V. Sª provocou aqui, eu não 
consegui me conter, tendo dito mais algumas palavri-
nhas a respeito, encerrando o assunto.

Agora, nós haviamos programado, no item 2, que 
o Conselheiro Roberto Wagner, que não veio simples-
mente, falaria sobre os trabalhos que estão realizados 
pela Comissão do Marco Regulatório. Tenho uma pro-
posta para o Plenário. Como eu senti, pela Ata, que 
houve uma presença muito e muito ativa do Conselheiro 
Paulo Tonet, na segunda reunião havida da Comissão, 
eu pergunto se ele poderia fazer um sumo a respei-
to do que se está discutindo ali, e, ao mesmo tempo, 
eu faculto ao Conselheiro Roberto Wagner, em junho, 
na próxima reunião, pela manhã, o item 1, para que 
então dê a sua versão como Relator que e, o Coorde-
nador da Comissão. Mas hoje, como dispomos ainda 
de uns 40 minutos, eu pediria, se o Plenário estiver 
de acordo, o Conselheiro Paulo já fez a anuência com 
cabeça, que ele nos dê uma panorâmica do que está 
acontecendo, como era previsto que ocorreria pelo 
próprio Coordenador. Eu lhe dou a palavra por uns 30 
minutos, se quiser menos, menos. Mas só para dar 
uma idéia ao Plenário, porque eu sinto muita falta dis-
so. Tenho a impressão, como é desejo nosso, que as 
Comissões operem com sua autonomia, vamos dizer 
assim, relativa, mas devem operar para apresentarem 

aqui resultados concretos. E a Comissão do Marco 
Regulatório, louve-se o Conselheiro Roberto Wagner, 
ela andou bastante. Eu, apenas faço uma confissão de 
uma preocupação que tenho, como Presidente, com 
relação às audiências públicas. Eu sinto que isso é uma 
prerrogativa do Plenário. As audiências públicas devem 
acontecer aqui no plenário, para que todos tomem co-
nhecimento do que se está dizendo e pensando por ai. 
Então, quando as audiências públicas se transferem 
para uma Comissão, de uma certa forma, eu acho 
que subverte um pouco a ordem natural das coisas, 
e eu fico na dúvida se esse é um bom procedimento. 
Falarei isso pessoalmente com o Conselheiro Roberto 
Wagner, porque estou falando o que diria se ele aqui 
estivesse. Vamos fazer o que é o papel da Comissão, 
produzir um relatório. Audiências públicas serão feitas 
sempre aqui. Eu jamais recusei qualquer sugestão vin-
da do Plenário para ouvir quem quer que fosse. Penso 
que melhor seria para o Conselho, melhor seria para o 
andamento dos nossos trabalhos, nós, que já ouvimos, 
durante um ano e meio, instituições, pessoas, todas 
de bem, todas bem intencionadas, que nós agora nos 
concentrássemos um pouco na representatividade das 
pessoas que forem convidadas. Porque facilita o nosso 
trabalho operar com instituições, e não com pessoas 
físicas. As pessoas físicas, salvo uma ou outra exceção 
de quem viva a vida universitária, não vão representar 
a sua universidade se vierem aqui dizer alguma, como 
ocorreu com o Sr. Denis Rosenfield. Que maravilha de 
apresentação. E ele é um professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, todo o respeito. Mas eu 
prefiro que isso seja uma exceção e não passe ser a 
regra, Que nós ouçamos as associações. São muitas. 
Nem todas foram ouvidas e elas reclamam que a gente 
não está dando espaço para as entidades representa-
tivas. Sindicatos também que estão aqui representa-
dos de uma certa forma, mas que podem voltar com 
a representação do próprio sindicato e são entidades. 
Quer dizer, eu tenho a impressão que não estou ex-
cluindo a possibilidade de convidar “A” ou “B”, mas eu 
queria que houvesse uma prioridade nas sugestões 
que vêm do Plenário e nas minhas mesmo também, 
que protegêssemos um pouco mais as associações, 
porque elas são representativas como tal. Eu acho que 
teremos maior produtividade no andamento dos nossos 
trabalhos. Se estiverem de acordo, eu tomo isso como 
uma recomendação de prioridade, sem exclusões. Não 
trabalhamos com exclusões. Mas vamos operar, daqui 
para frente, com essa idéia.

Com a palavra o meu querido Conselheiro, des-
culpe o querido, saiu sem querer, mas é verdadeiro, 
Paulo Tonet Camargo.
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O SR. PAULO TONET CAMARGO – Meu que-
rido Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Obriga-
do amigo. Falou a verdade.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Falei a ver-
dade.

Quanto à questão das audiências públicas na 
Comissão, Presidente, como não sou eu que conduzo, 
fica para o nosso Coordenador, que é o Conselheiro 
Roberto Wagner, tratar desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Já lhes 
disse que falarei com ele.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Muito embora 
eu queira adiantar aqui, V. Srª tem razão. Eu assisti na 
Comissão a ricos depoimentos de ricas apresentações, 
que deverão, oportunamente, ser repetidas aqui no 
plenário, para todos possam dela tomar conhecimento. 
Concordo inteiramente, com V. Exª.

Já fizemos, na Comissão, duas audiências públi-
cas. A primeira, como os publicitários gostam de cha-
mar, de brainstorm, em que muitas opiniões vieram. 
Chegamos à conclusão que, se formos atacar e exa-
minar ponto por ponto do marco regulatório da comu-
nicação social no Brasil, esse é um trabalho que talvez 
não consiga se esgotar, tal a sua complexidade, em 
um mandato deste Conselho de Comunicação Social. 
Resolvemos, então, focalizar alguns pontos concei-
tuais, porque o objetivo deste Conselho é apresentar 
uma proposta ao plenário de um estudo, até porque 
não há texto remetido às Casas Legislativas. Não po-
demos trabalhar sobre um texto legal.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Pode-
mos avançar em relação a nossas prerrogativas e as 
prerrogativas do Congresso. Somos um órgão auxiliar 
do Congresso, não o contrário.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Exatamente.
Pode ser muito rico esse estudo, mas deve ser 

feito com base em conceitos. O primeiro problema 
com que nos deparamos foi com relação aos con-
ceitos. O conceito do que seria comunicação social, 
o conceito do que seria radiodifusão e o conceito do 
que é telecomunicações. Apenas sobre esse ponto já 
houve uma enorme discussão. Várias manifestações 
e estudos foram remetidos a mim, que fui designado 
Relator da matéria.

Gostaria, desde já, de tornar público a todos os 
Srs. Conselheiros e ao Presidente que estamos em 
fase de coleta das contribuições. Já temos sugestões 
apresentadas por diversas entidades e até mesmo por 
pessoas físicas, como é o caso do nosso conselheiro 
ad hoc, Sr. Francisco Araújo Lima, que apresentou 
um importante levantamento legislativo sobre o tema. 
Recebemos contribuições da Abrafix, da TeleBrasil, da 

ABTA, enfim, várias contribuições, e outras ainda es-
tão chegando. Vamos compilar tudo isso, produzir uma 
minuta, que será discutida e polida em sede ainda de 
comissão, e trazê-la à consideração do Plenário.

Inclusive disse ao nosso coordenador Roberto 
Wagner, que insistiu, na última reunião da Comissão, 
na apresentação do relatório em 30 dias, o que é hu-
manamente impossível. Ainda que pudesse eu, como 
Relator, ter dedicação exclusiva, que não a tenho, a 
esse trabalho do Conselho – a menos que o Senado 
Federal queira me remunerar por isso, tenho que sus-
tentar minha família – não temos condições de, em 30 
dias, produzir uma minuta de um documento de tal com-
plexidade. Precisamos de um pouco mais de tempo. A 
cada contribuição que recebo, vejo quão complexo é o 
tema e quanto temos que nos aprofundar para produzir 
um documento que talvez aí sim seja importante, que 
seja uma referência em discussões posteriores.

Estamos nos reunindo, coletando material e, en-
carecidamente, peço que todos os conselheiros que 
tenham contribuições a remeter que o façam para que 
possamos acalentar esse trabalho que deve ainda ser 
apresentado ao Plenário.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Manten-

do o assunto, pergunto ao Plenário se não seria uma 
boa idéia que a próxima reunião do Marco Regulatório 
fosse estritamente sobre a coleta que V. Exª está fa-
zendo, sobre as contribuições prometidas. Acho que a 
Comissão ainda não se reuniu sozinha. É a opinião da 
Comissão que vai gerar um documento que virá para 
o Plenário. V. Exª já citou aqui um número grande de 
contribuições e ainda solicita outras. Enquanto isso 
ocorre, penso que seria altamente recomendável, e 
gostaria de registrar isso em Ata, também falarei ao 
conselheiro Wagner, que a próxima reunião, quando 
for marcada, seja estritamente da Comissão do Marco 
Regulatório para que a Comissão tenha tempo de traba-
lhar esse assunto e trazer, quando entender que deva, 
esse trabalho ao Plenário. De toda forma, asseguro, 
como Presidente, que, na reunião do dia 5 de junho, 
às 10h30min, o item 1 da pauta será a apresentação 
do conselheiro Roberto Wagner sobre os trabalhos da 
Comissão do Marco Regulatório.

O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sr. Presi-
dente, V. Sª me permite uma colocação?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Claro!
O SR. PAULO TONET CAMARGO – O Conse-

lheiro Paulito e o Conselheiro Eurípedes, que aqui 
não está, são membros da Comissão também. Como 
Relator, queria deixar registrado que, não só aos Srs. 
Conselheiros, mas a qualquer pessoa ou entidade que 
queira aportar a mim como Relator, as contribuições, 
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as idéias serão extraordinariamente bem-vindas. Pre-
cisamos que essa discussão seja a mais ampla pos-
sível. Sei que isso será feito opportune tempore pelo 
Presidente, em sede de Plenário do Conselho, mas 
até lá, enquanto estamos concebendo o documento, 
estou inteiramente aberto a qualquer conversação, a 
qualquer sugestão, a qualquer sugestão, a qualquer 
setor da sociedade civil que queira discutir, que queira 
debater, que queira apresentar as suas opiniões.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Este é 
o apelo que faço à imprensa que está aqui presente, 
aos meus colegas: Divulguem esse oferecimento de-
mocrático de uma participação ampla e sem restrições. 
Queremos sugestões para o aperfeiçoamento daquilo 
que ainda será um documento, por enquanto é uma 
posição preliminar, como gosta de dizer o conselheiro 
Geraldo Pereira dos Santos. Aceitamos todo tipo de 
contribuição. Também no Plenário, quando falar o nos-
so conselheiro Roberto Wagner, com a autoridade que 
tem, estaremos novamente abrindo prazo para contri-
buições. Além desses momentos já citados, quando V. 
Sª, provavelmente julho ou agosto, entender que está 
em condições de apresentar seu relatório, que terá 
que ser aprovado e vir para aprovação do Plenário, 
certamente abrirá ainda tempo para manifestações. 
Não vamos atropelar nada. Em sendo assim, estare-
mos cumprindo zelosamente a nossa obrigação em 
relação ao órgão auxiliar do Congresso Nacional que 
é o Conselho de Comunicação Social.

Hão de estranhar, uns e outros, porque essa po-
sição está sendo tomada na ausência do Conselheiro 
Wagner, uma ausência que não nos foi comunicada. 
Explico: já tive sinais, sobretudo do Senado, daí a pres-
sa em conversar com o Presidente do Senado, de que 
estaríamos avançando celeremente em uma matéria 
que ainda não está sendo examinada pelo Congresso. 
A recomendação que recebi é pertinente, daí porque, 
com habilidade, estou conciliando as situações de tal 
forma que possamos produzir, como sempre aconte-
ceu, um documento à altura e afinado com a nossa 
obrigação constitucional de ser um órgão de auxílio ao 
Congresso Nacional. Não quero conduzir a questão 
com outro ritmo ou de outra forma, sob pena de estar 
exorbitando, que não é a forma de atuação adequada 
nesse momento delicado em que estamos vivendo. 
Assim, tudo se concilia e tudo dará certo.

Concedo a palavra ao conselheiro Paulo Macha-
do de Carvalho.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– Sr. Presidente, pelo cronograma estabelecido pelo 
coordenador conselheiro Roberto Wagner, na última 
reunião, temos em princípio uma reunião agendada 
para a próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Não sei 

se o Coordenador convidou pessoas para essa reunião 
para que houvesse novas audiências públicas.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Conse-
lheiro Paulo Machado apresentei aqui a sugestão, e 
senti que o Plenário apoiou a posição da Presidência, 
de que a próxima reunião seja estritarnente da própria 
Comissão. Essa é a idéia. Isso foi recomendado. A Se-
cretária não tem autorízação para produzir convites.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– Esta era a minha preocupação: que não cometêsse-
mos nenhuma indelicadeza com as pessoas eventu-
almente convidadas.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Estou 
desde das 8h conversando com a Srª Amália Figuei-
redo sobre assuntos administrativos, inclusive sobre 
o nosso livro.

Vamos ter um livro muito bonito. Ele já está sendo 
impresso na gráfica do Senado, e é quase certo que, 
em meados de junho, vamos ter o livro pronto. Esse 
livro tem uma qualidade de conteúdo de que nós nos 
orgulharemos. E fácil prever porque foram proferidos 
excelentes pareceres aqui, alguns épicos, considero 
assim. Não vou criar prioridades agora aqui, nem hie-
rarquias, mas me orgulhei muito pela seleção final, feita 
com a ajuda da Srª Maristela de Fátima G. M. Figueire-
do e com a supervisão total da Srª Amália Figueiredo. 
Esse livro será realmente um marco para nos.

A idéia seria a seguinte: na nossa próxima reunião, 
no dia 3 de julho, pela manhã, daríamos prosseguimen-
to aos nossos trabalhos, que não podem parar, e, pela 
tarde, às 15h, teríamos apenas o lançamento do nosso 
livro, no Salão Negro, do Congresso Nacional.

O SR. GILBERTO LEIFERT – Sr. Presidente, in-
felizmente, coincide com o recesso da Casa, do Con-
gresso. (Pausa.)

Vejo no Regimento Interno que a data de inicio 
do recesso foi alterada. Perdoem-me.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Essa 
data foi definida por mim e pela Secretária do Conse-
lho. Como S. Sª não apresentou objeções, entendi que 
ainda haveria trabalho aqui.

Nossos convidados serão todos os Deputados 
e Senadores, o Supremo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União e 
os amigos da área, que, aliás, já os considero convi-
dados.

A informação que tenho da Secretaria é que ne-
nhum convite formal foi feito para a reunião da Comis-
são do Marco Regulatórío.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– A reunião está mantida?
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Não 
sei. O Dr. Wagner solicitou reunião no dia 15 de maio? 
(Pausa.)

S. Sª não confirmou.
No dia 3 de julho, teremos, às l0h30min, o Con-

selho; às l4h30min, apenas emergências; e, às 15h, 
o lançamento do livro, no Salão Negro. Cada convi-
dado terá direito a um livro. Ninguém sairá com cinco 
livros, mas também ninguém sairá sem livro. Solicita-
rei uma tiragem de 1.500 exemplares. A idéia anterior 
era 1.000, mas com 1.500 exemplares podemos fazer 
alguns oferecimentos. Vamos convidar as televisões, 
as emissoras de rádio, enfim, as pessoas que fazem 
parte da nossa vida, da vida do Conselho.

Pergunto se alguém deseja fazer uso da pala-
vra. (Pausa.)

Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – Sr. 

Presidente, a respeito do assunto envolvendo a Comis-
são do Marco Regulatário, houve algumas observações 
a respeito de oitivas e audiências. Quero esclarecer 
que, para o bom e melhor desempenho das Comissões, 
inclusive a do Marco Regulatório, são importantes co-
laborações específicas, presenciais, que não precisam 
se traduzir na forma de audiências públicas. A audiência 
pública, concordo plenamente com o Presidente, é uma 
prerrogativa do Pleno, mas, se a Comissão precisar, 
e não houver problema, convidar algum colaborador 
de uma entidade ou associação para esclarecer uma 
questão técnica mais específica, vejo como interes-
sante e contributiva essa situação, desde que isso não 
se configure por intermédio de uma audiência pública. 
Essa é a minha observação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Vou 
reiterar, para que fique claro, que não estou sugerin-
do meios e modos de trabalho à Comissão, mesmo 
porque não fiz isso com nenhuma das outras. Apenas 
considero que, como houve um avanço no sentido da 
audiência pública, este tipo de reunião deve ocorrer 
diante do Plenário, com a participação de todos, inclu-
sive do Presidente. As pessoas comentam que fize-
ram um pronunciamento em uma audiência pública de 
uma comissão, e acaba se configurando uma situação 
constrangedora, porque audiência pública é aqui. A 
Comissão cumprirá o seu papel, aliás, deu uma par-
tida muito boa. Há muitos interessados em contribuir, 
era isso que queríamos. Precisamos apenas colocar 
cada coisa no seu lugar. É só isso.

Com a palavra o conselheiro Gilberto Carlos 
Leifert.

O SR. GILBERTO LEIFERT – Sr. Presidente, 
gostaria de propor aos companheiros que coordenam 
as demais Comissões, sou responsável pela coorde-

nação da Comissão de Liberdade de Expressão, que 
também adotassem o princípio que V. Sª acaba de ex-
por. Isso seria de alta conveniência para uniformizar 
os trabalhos. De minha parte, V. Sª pode contar com 
total adesão.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) –  Um 
aparte bastante oportuno. Esses critérios são para as 
Comissões. Não há casuísmos. Vamos adotar esses 
princípios para todas as Comissões. Como esse ponto, 
em parte, não consta do Regimento, o que é uma pena, 
e em uma próxima revisão isso deve ser clareado de 
forma objetiva, fica valendo a vontade do Plenário, que 
aprovou esse andamento, e assim se fará.

Meus amigos, está suspensa a primeira parte 
da reunião de hoje. Bom almoço a todos. Voltaremos 
às l4h30min.

Muito obrigado.

(Suspende-se a reunião às 12 horas e 
11 minutos.)

(Reabre-se a reunião às 14 horas e 30 
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Está 
reaberta a reunião.

Contamos, nesta parte da reunião, com a parti-
cipação do nosso VicePresidente, Dr. João Monteiro 
de Barros Filho.

Meus amigos, se houver necessidade de algu-
ma comunicação, façam agora ou aguardem às 17h. 
(Pausa.)

Passemos à audiência pública com o tema Ética 
nos Meios de Comunicação.

Pela ordem que se estabeleceu, convido o pro-
fessor Carlos Alberto Di Franco para ser o primeiro 
palestrante.

O jornalista Carlos Alberto Di Franco é bacharel 
em Direito, especialista em Jornalismo Brasileiro e Com-
parado; doutor em Comunicação, pela Universidade de 
Navarra (Espanha); diretor do Master em Jomalismo 
do Centro de Extensão Universitária e da Faculdade 
de Comunicação da Universidade de Navarra; repre-
sentante no Brasil da Faculdade de Comunicação da 
Universidade de Navarra, diretor do Departamento de 
Comunicação do Centro de Extensão Universitária; pro-
fessor convidado da Facoltá di Comunicazione Social 
e lstituzionale (Roma); professor do curso de Jorna-
lismo Aplicado do Grupo Estado; diretor da Di Franco 
– Consultoria em Estratégia de M[dia; consultor de 
empresas informativas; colunista e consultor do grupo 
O Estado de S.Paulo; colunista de O Globo (Rio de 
Janeiro), Gazeta do Povo (Curitiba), Estado de Mi-
nas (Belo Horizonte), O Popular (Goiânia), A Tarde 
(Salvador) e de diversos jomais brasileiros; membro 
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do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária (CONAR), do Comitê Editorial da Associação 
nacional de Jomais (ANJ), do Conselho Editorial da 
Revista Comunicación y Sociedad (Pamplona, Espa-
nha), da Academia Cristã de Letras; comentarista da 
Rádio Eldorado de São Paulo; autor de Jornalismo, 
Ética e Qualidade (Editora Vozes, São Paulo); La No-
ticia Sembrada (Editora Istmo, México); Jornalismo 
como Poligrafia (Porto, Portugal); O Futuro da Infor-
mação na América Latina (Buenos Aires); co-autor de 
O Papel da Polícia na Sociedade Democrática (Ed. 
Mageart, São Paulo); e coordenador do livro Agenda 
Brasil – Perspectivas para a Próxima Década (Ed. 
Manole, São Paulo).

Passo, então, a palavra, com muito prazer, ao 
jornalista Carlos Alberto Di Franco. V. sa dispõe de 20 
mm para seu pronunciamento.

O SR. CARLOS ALBERTO Dl FRANCO – É um 
prazer enorme estar com os senhores neste começo 
de tarde. Agradeço muito o convite do Presidente Ar-
naldo Niskier. Com grande alegria vejo ao meu lado os 
Srs. João Monteiro de Barros e Gilberto Carlos Leifert. 
Sinto-me em casa. Vejo uma sala com muitos conhe-
cidos e amigos.

Minha idéia é brevemente levantar alguns temas 
que possam suscitar uma reflexão sobre esse impor-
tante e relevante tema. A qualidade da democracia de 
um país está intimamente relacionada à qualidade ética 
dos meios de comunicação social deste País. Não se 
constrói uma democracia sem meios de comunicação 
social livres e, simultaneamente, bem preparados sob 
o ponto de vista técnico e, sobretudo, ético.

A idéia, em uma casa e em uma comissão tão 
importante como esta, ésuscitar simplesmente algumas 
reflexões que possam despertar algumas conclusões 
para todos nós.

Gostaria de iniciar minhas reflexões abordando 
as relações entre dois direitos humanos fundamentais, 
pilares da sociedade democrática e da dignidade da 
pessoa humana: o direito à informação e o direito à 
privacidade ou àintimidade, como preferem alguns. As 
relações entre o direito à informação e o direito à pri-
vacidade não são simples. Grandes batalhas jurídicas 
se travam, grandes desacertos se estabelecem nos 
meios de comunicação social, em função precisamen-
te de relações de confronto que se estabelecem entre 
esses dois direitos fundamentais.

Boa parte da dificuldade, contudo, nasce de uma 
premissa falsa:

Freqüentemente se estabelece uma relação não 
de harmonia, mas de confronto ao tratar desses dois 
direitos humanos fundamentais, quando, na verdade, 
informação e privacidade reclamam mecanismos de 

harmonização, e não de confronto, porque, insisto, 
ambos são fundamentais para a sociedade democrá-
tica e incidem bastante diretamente na dignidade da 
pessoa.

Duas exigências fundamentam qualquer socie-
dade democrática: de um lado, o direito à informação 
e, de outro, o direito à privacidade.

Comecemos pela análise do direito à privacidade: 
Se qualquer ação humana, se qualquer um de nós, ci-
dadãos ou homens públicos, estivéssemos submetidos 
aos holofotes permanentes da mídia, submetidos a um 
clima e a um ambiente de absoluto desnudamento e 
de invasão de nossa privacidade, já não poderíamos 
falar de liberdade. Todos os seres humanos reclamam, 
para o seu próprio desenvolvimento e para o amadu-
recimento de sua personalidade, um mínimo de pre-
servação de sua vida íntima.

Não obstante o strip-tease voluntário da intimi-
dade, que é um fenômeno moderno a que assistimos 
em uma sociedade frívola, superficial e dominada 
freqüentemente pelo símbolo dos quinze segundos 
de glória, pela paixão dos quinze segundos de glória, 
concordo com o estudioso italiano Norberto Gaitano, 
professor da Faculdade Comunicação Institucional de 
Roma, para quem “a total dissolução da intimidade su-
poria a despersonalização da vida pública e da vida 
privada.” Mais do que isso, estou convencido de que 
a exposição abusiva da intimidade acaba num autên-
tico processo de desumanização. As pessoas são pro-
gressivamente engolidas pelo mundo do espetáculo. 
Acabem sendo peças descartáveis na engrenagem 
do entretenimento.

Sou contrário a certos abusos de um tipo de tele-
jornalismo popular, aquele jomalismo que é produzido 
quase que em parceria, em co-produção com a polícia. 
A presença de câmeras em situações de dor e de so-
frimento, sobretudo no caso de pessoas mais simples, 
pode atentar gravemente contra a dignidade humana. 
Há momentos na vida de um homem, de qualquer ho-
mem, de qualquer classe social a que pertença, que 
pertencem à intimidade, como o são, por exemplo, o 
amor, a oração, a morte. Dar caráter público a essas 
experiências, pessoalissimas, equivale a desumanizá-
las, a roubar o seu valor mais íntimo.

Nesse sentido, entendo a afirmação do intelectu-
al britânico, jornalista e colunista do The Expectator 
Paul Johnson, que, sem dúvida, merece uma reflexão 
de todos nós. “A invasão da privacidade é o pecado 
mais pernicioso da mídia de nossos tempos.”

O jornalismo de escândalo está percorrendo um 
perigoso itinerário. A passionalização da informação, 
festejada em um primeiro momento, acaba produzindo 
cicatrizes irreparáveis na credibilidade. Uma matéria 
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não é informação apenas por ter sido elaborada por um 
jornalista, por ter sido difundida por um meio de comu-
nicação ou por ter a aparência externa de informação. 
A informação, o noticiário, além da qualidade técnica, 
exige fundamentalmente qualidade ética.

Vamos, agora, ao estudo do direito à informação, 
ao outro lado desses dois direitos humanos fundamen-
tais que às vezes entram em confronto.

Dizia no início, e reafirmo agora, que não há 
sociedade democrática sem informação ampla, livre, 
transparente, completa. O direito à privacidade não 
pode jamais ser um escudo protetor, sobretudo no 
caso de figuras públicas. O direito à privacidade não 
é intocável. Pode cessar quando a ação praticada tem 
transcendência pública. É o caso de governantes ou 
candidatos a cargos públicos. Os aspectos da vida 
privada de um homem público que possam afetar o 
interesse público não devem ser omitidos em nome do 
direito à privacidade, O direito à intimidade do homem 
público é relativo. O homem público não tem o mes-
mo direito à intimidade do cidadão comum. O ônus do 
cargo limita de alguma maneira a amplitude do direito 
à privacidade.

A famosa conferência de Rui Barbosa A Impren-
sa e o Dever da Verdade, reeditada recentemente 
reforça o que estou dizendo: “A imprensa é a vista da 
nação. Por ela, é que a nação acompanha o que lhe 
passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfa-
zem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que 
lhe sonegam, ou roubam. (...) O poder não é um antro: 
é um tablado. A autoridade não é uma capa, mas um 
farol. A política não é uma maçonaria, e sim uma liça. 
Queiram, ou não queiram, os que se consagraram à 
vida pública, até a sua vida particular deram paredes 
de vidro. Agrade, ou não agrade, as constituições que 
abraçaram o governo da nação pela nação têm por 
suprema esta norma: para a nação não há segredos; 
na sua administração não se toleram escaninhos; no 
procedimento dos seus servidores não cabe mistério; e 
toda encoberta sonegação ou reserva, em matéria de 
seus interesses, importa, nos homens públicos, traição 
ou deslealdade aos mais altos deveres do funcionário, 
para com o cargo, e do cidadão, para com o país.”

O texto, brilhante, de Rui Barbosa põe o dedo 
nas chagas de ontem e de hoje. Estabelece de uma 
maneira extraordinariamente clara, o limite da intimi-
dade do homem público.

Não pode existir uma separação esquizofrênica, 
patológica, entre vida privada e vida pública. Há atitu-
des na vida privada que prenunciam comportamentos 
na vida pública. E o leitor, o ouvinte, o telespectador, 
e o eleitor têm o direito de conhecê-las. Se assim não 
fosse, tudo o que teríamos para ler na imprensa seriam 

amontoados de declarações emitidas pelas próprias 
fontes interessadas.

Há uma linha divisória clara entre o direito à in-
formação e o direito àprivacidade: o bem comum, o 
interesse público.

Paul Johnson desenvolveu uma interessante fór-
mula, quase uma equação ética, para enfrentar o tema. 
O editor, dizia Paul Johnson, antes de ultrapassar a 
linha que separa a vida privada da pública, deve sem-
pre fazer a pergunta: esta revelação é feita claramente 
no interesse público? Notem bem: não “interessante 
para o público”, mas feita “no interesse público”, o que 
é completamente bem diferente, e a palavra-chave é 
“claramente”, não “marginalmente”, nem “ambigua-
mente”, nem “possivelmente”.

O direito à informação pode supor, portanto, a 
legítima invasão da privacidade, mas o direito à infor-
mação jamais poderá estar a serviço da maledicência, 
da difamação, do boato, da fofoca. Essas não são de-
mandas que mereçam ser satisfeitas pelos informado-
res corretos e éticos.

Para finalizar, gostaria, brevemente, de apontar 
as principais armadilhas no caminho da qualidade in-
formativa.

1 – O protagonismo dos repórteres. Carl 
Bemstein, repórter do The Washington Post 
responsável, quando denunciou os escândalos 
do caso Watergate, pela renúncia de Nixon, 
dizia que o bom repórter ilumina a cena, o jor-
nalista engajado constrói a história, O nosso 
papel é de iluminador da cena e não de cons-
trutor da história.

O importante é saber escutar. As respostas são 
sempre mais importantes que as perguntas que fa-
zemos. A grande surpresa no jornalismo é descobrir 
que quase nunca uma história corresponde àquilo 
que imaginávamos. A reportagem de qualidade não 
é o empenho de confirmação de uma hipótese, mas 
sim a tentativa limpa e honesta de descobrir a verda-
de dos fatos.

2 – A passividade dos repórteres. A over-
dose de pautas a cumprir – hoje cada vez mais 
brutal, em função do enxugamento das reda-
ções –, a falta de especialização e a escassa 
e a má utilização dos bancos de dados trans-
formam repórteres em coadjuvantes de um 
espetáculo conduzido pelos entrevistados.

Lembro-me que um dos candidatos de uma elei-
ção ao governo do Estado de São Paulo, anunciou, em 
uma época recessiva, em uma reunião em que estavam 
presentes muitos repórteres, que, se eleito, criaria no 
primeiro mês 600 mil empregos. Sabem o que acon-
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teceu? No dia seguinte, os jornais publicaram que o 
candidato fulano criaria 600 mil empregos. Um horror! 
Nenhum repórter fez a única pergunta obrigatória: Sr. 
Candidato, como, em uma época recessiva, o senhor 
vai criar 600 mil empregos? Essa pergunta desnudaria 
a demagogia, a falsidade. Falta de preparação, falta 
de profundidade, falta de domínio de documentação, 
problemas gravíssimos da formação do jornalismo no 
Brasil. Muitas vezes os repórteres vão para uma entre-
vista mal sabendo o tema e que é a figura central da 
entrevista. Isso acaba, involuntariamente, muitas vezes, 
levando à manipulação da própria imprensa.

3 – O jornalismo de registro. A cobertura 
política está dominada pela síndrome declara-
tória. Sobra neste País Brasília e falta o país 
real. Sobram declarações e falta apuração. Na 
verdade, um jornalismo de qualidade exige uma 
guinada de 180 graus. A agenda não pode ser 
determinada pelo poder, mas pela cidadania. 
O jornalista tem que assumir essa bandeira da 
cidadania: o que a sociedade espera, o que 
preocupa a sociedade. É preciso que os re-
presentantes do poder dêem resposta a isso, 
e não pautem e determinem de maneira fatal 
a agenda pública.

4 – Jornalismo de dossiê. O dossiê não é 
matéria para publicação. É matéria para apura-
ção. É pauta. Não é ponto de chegada. É ponto 
de partida. A precipitação pode ser, em médio 
prazo, um tiro de morte na credibilidade dos 
veículos. O jornalismo investigativo tem cedido 
espaço a uma compulsiva e freqüentemente 
acritica transcrição de fitas. A opinião pública 
começa a ficar cansada com o clima de espe-
táculo que tomou conta de certas coberturas. 
Quer menos estardalhaço e mais criminoso 
na cadeia. É preciso, por isso, revalorizar as 
clássicas perguntas que devem ser feitas a 
qualquer repórter que cumpre pauta inves-
tigativa: Você checou? Você tem provas? A 
quem interessa essa informação? Essas três 
perguntas feitas com seriedade e comprome-
timento ético resolvem 70% dos problemas, 
mas é preciso fazê-las.

5 – Prejulgamento. O jornalismo pode 
ser, dizia Paul Johnson, uma arma carrega-
da quando dirigido com intenção hostil contra 
alguém. E é assim. Por isso, é preciso por a 
mão na consciência antes de apertar o gatilho; 
caso contrário, é assassinato moral. A moda 
agora, em todos os seminários sobre impren-
sa, e analisar o caso da Escola Base, em que 
houve o assassinato moral e patrimonial de 

uma pessoa. Devemos perguntar se não es-
tão ocorrendo outras escolas bases, em razão 
da precipitação, em razão da obsessão com o 
furo. Qual tem sido o comportamento da mídia 
ao informar coisas que dizem respeito à honra 
das pessoas e de empresas?

6 – Editorialização do noticiário. O leitor 
não compra pacote informativo. O leitor quer 
informação. A imparcialidade não é neutra-
lidade. Não existe jornalismo neutro, isso é 
uma falácia, uma ilusão. A imparcialidade é 
uma meta a ser perseguida. O jornalismo é a 
busca da verdade possível, da verdade, como 
dizia Cláudio Abramo, camuflada atrás da ver-
dade aparente. Jornalismo não é transcrição 
de versões. Não é só ouvir o outro lado, mas 
buscar, efetivamente, a verdade.

Resumindo tudo que disse, desejo dominante de 
descobrir a verdade, coragem moral para denunciar o 
que a corrupção quer ocultar e respeito a dignidade 
humana, são os pré-requisitos do jornalismo de qua-
lidade. Uma imprensa investigativa, não partidária, 
independente e fiel à verdade dos fatos: esses são 
os desafios fascinantes do jornalismo moderno. Muito 
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Felicito, 
em nome do Plenário do Conselho de Comunicação 
Social do Congresso Nacional, a excelente apresenta-
ção do professor Carlos Alberto Di Franco.

Uma das armadilhas citadas pelo Professor re-
mete a minha memória para uma entrevista coletiva 
do benfeitor da humanidade Albert Sabin, no Rio de 
Janeiro, há alguns anos. S.Sª  solicitou uma entrevis-
ta coletiva porque não queria atender um a um. No 
dia marcado, havia por volta de 30 representantes de 
rádio, televisão e imprensa escrita. Fez-se uma mesa 
bonita, grande. Ficaram algumas pessoas em pé. Fiz 
a apresentação. Era um prazer receber no prédio da 
Manchete aquela figura extraordinária que salvou mi-
lhões de crianças com a sua gotinha mágica. A primeira 
repórter foi de um conceituado jornal do Rio, que ainda 
existe – o jornal não sei –: Dr. Sabin, para começar, 
o senhor poderia nos dizer seu local de nascimento 
e sua idade? O Sabin bateu com as duas mãos na 
mesa e disse “está encerrada a entrevista coletiva.”, 
e foi embora.

V. Sª quis dizer mais ou menos isso quando se re-
feriu, em uma das armadilhas, ao fato de que repórteres, 
ainda hoje, e hoje mais do que ontem, comparecem às 
entrevistas coletivas sem o mínimo conhecimento da 
pessoa que vão entrevistar ou do fato que está sendo 
apurado. Além disso, em geral, os repórteres já têm as 
respostas antes de fazer as perguntas, já sabem o que 
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querem ouvir de resposta. Isso merece do ponto de 
vista ético uma consideração toda especial, daí minha 
solidariedade com sua excelente apresentação.

Vamos ouvir agora o Dr. Francisco Karam.
S. Sª é professor do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina desde 1984. 
Graduou-se em Jornalismo na PUC/RS. É doutor em 
Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e mestre em 
Ciências da Comunicação pela Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade de São Paulo. Trabalhou 
para a Companhia Jornalística Caldas Júnior, Rádio 
Guaíba e Fundação Landell de Moura, em Porto Ale-
gre, e foi correspondente da revista Nova Escola, em 
Florianópolis. Foi freelancer, em Santa Catarina, para 
as revistas Isto É e Veja e para o jornal Diário do Sul, 
de Porto Alegre. Foi, ainda, correspondente, no Brasil, 
da Rádio Musical Nacional de Havana, rádio CMBF.

Concedo a palavra ao Dr. Francisco Karam.
O SR. FRANCISCO KARAM – Boa tarde. Agra-

deço o convite do Conselho e, especialmente ao Sr. 
Presidente Arnaldo Niskier.

A minha abordagem, nesses 20 minutos, parte 
da comunicação em geral até chegarmos à questão 
específica do jornalismo.

Vou lembrar uma frase do renomado psicanalis-
ta Jurandir Freire Costa, que, em 1988, foi Homem de 
Idéias, e, em 1989, publicou o livro Psicanálise e Moral. 
Várias entrevistas foram feitas com esse Psicanalista 
a partir da outorga da premiação do Homem de Idéias 
de 1988. O que ele dizia à época, e isso faz 17 ou 18 
anos? Que o Brasil estava chegando a um perigoso 
ponto de não retorno – O que é esse não-retorno? 
– em que os valores do cinismo, da delinqüência, da 
violência e do narcisismo poderiam triunfar. Nesses 
últimos 17 ou 18 anos, apesar dos enormes avanços 
pós-constitucionais, a realidade está assumindo, em 
termos de aspectos negativos, sob o ponto de vista 
desses valores, proporções gigantescas em diversas 
camadas, em diversos níveis de poder, em diversos 
níveis de organizações, que vão de movimentos po-
pulares a representações gerais da nação.

No meio de tudo isso, há também um conjunto 
de méritos, de bem comum, de propostas boas que 
vêm sendo desenvolvidos, mas não se pode fechar os 
olhos para aspectos que dizem respeito à ordem ética 
e à cobertura imediata. Por isso, o tema da tarde de 
hoje, Ética nos Meios de Comunicação, pode ser a éti-
ca específica de uma atividade jornalística, mas pode 
ser também dentro do campo da publicidade, pode ser 
no campo da produção dos negócios, etc. Por meio da 
mídia ou dos meios de comunicação social transparece 
a cada dia não apenas a informação jornalística nem 
apenas a publicidade, mas o programa de auditório, a 

missa, transmitida com a sua mensagem religiosa, o 
campeonato futebolístico, os filmes. Tudo isso envolve 
um conjunto de aspectos, de vertentes, de temas, uma 
diversidade de fontes que dizem respeito à dissemina-
ção do conhecimento e da informação da nossa épo-
ca. Portanto, também de comportamento, permitindo, 
talvez, uma liberdade de escolha.

Por isso a mídia, hoje, retomando algumas dis-
cussões que há, se transformou na grande mediadora 
da história própria e imediata da humanidade a cada 
momento. O jornalismo não faz se não isso. E tem que 
fazer bem e cada vez melhor.

Esse desdobramento da humanidade para si 
mesma, com a sua transparência, em períodos cada 
vez mais curtos, a cada 24 horas, a cada hora, a 
cada segundo, com a Internet, diz respeito ao andar 
humano. Nesse andar humano, carrega-se, eviden-
temente, um conjunto de comportamentos, de fatos, 
de interpretações, de mensagens. Então, de alguma 
forma, os meios de comunicação social se tomaram 
representantes da antiga Agora ateniense, apesar de 
escolher uma série de pessoas que não eram cida-
dãs à época. Pelo menos faz esse papel. Ninguém 
imagina mais que nós tivéssemos, para nos informar 
ou conhecer o entorno, a cada momento, que ligar 
para as pessoas. E preciso haver um testemunho e 
uma mediação.

Então, de alguma forma, os meios de comunica-
ção social se transformaram num grande fator baliza-
dor da modernidade e do comportamento que deriva 
dai. Nesse aspecto, a sua responsabilidade social é 
cada vez maior, porque não há como qualquer cidadão, 
em qualquer região do Planeta, saber do seu entor-
no ou do conjunto de entornos de outros grupos, de 
outras sociedades, se não for por alguma espécie de 
mediação que esteja calcada na comunicação social, 
especialmente com os seus profissionais, no caso do 
jornalismo e da informação do tipo jornalística.

E essa conquista que se dá desde a ampliação 
dos sistemas de transportes e da disseminação dos 
bens simbólicos, incluindo o que se passa nos gabi-
netes, mas não apenas nos gabinetes, no poder, mas 
não apenas no poder, e nas ruas, porque diz respeito 
a esse conceito de cidadania que vem sendo cunhado 
desde a Revolução Francesa e da Declaração da Inde-
pendência norte-americana, e também pelos direitos 
civis, e cujo exercício a informação é preponderante 
para as pessoas se situarem. Quanto mais e melhor 
informação houver, melhor para as pessoas se situa-
rem. Por isso eu queria chamar a atenção para o as-
pecto da responsabilidade social do jornalismo e da 
mídia como um todo.
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É inevitável a convivência com a mídia, assim 
como a informação e o conhecimento por meio dela. 
Por mais que se conheça por meio da Sociologia e da 
Filosofia, nenhuma mídia deve ou pode esperar seis 
meses ou um ano até que se produza um livro ou um 
tratado sobre um problema da terra ou sobre uma 
questão do poder público ou sobre alguma questão re-
lativa a vetas de universidades ou algum problema de 
criminalidade. É preciso que isso seja tratado imedia-
tamente, porque esse é o ritmo da humanidade. Então 
esse calendário precisa ser acompanhado.

É preponderante, portanto, esse papel da mídia 
hoje, no cenário nacional e internacional. Por isso se 
fala tanto em ética no jornalismo e na comunicação, 
em direito à informação e à liberdade de expressão, 
porque são direitos derivados dos direitos civis, que 
se afirmam na modernidade, especialmente em dois 
grandes momentos da história da humanidade, que me 
parece que foram a independência norte-americana e 
a Revolução Francesa. E, não por acaso, nas declara-
ções de direitos, aparece essa noção de liberdade de 
expressão, de direito à informação gradativamente, até 
chegar, nos últimos 200 anos, à constatação disso em 
milhares de documentos, sejam códigos deontológicos, 
sejam constituições, sejam legislações derivadas das 
constituições, sejam documentos supranacionais, se-
jam assinados por trabalhadores ou por empresários 
da área. É um reconhecimento e uma preponderância 
a questão da ética nos meios de comunicação social 
e do direito do cidadão de saber o que se passa de 
forma correta.

Com isso, porque o tema é bastante amplo, abor-
do outro aspecto: o que é preciso fazer?

Não tenho a pretensão de dizer o que é neces-
sário fazer, mas algumas coisas chamam a atenção, 
evidentemente.

Como o Professor Di Franco já falou bastante 
sobre a questão do jornalismo, eu queria comentar 
algumas questões sobre a Constituição Cidadã, como 
é chamada a Constituição de 1988.

Em 5 de outubro de 1988, foi aprovada a Consti-
tuição, que deixou uma série de dispositivos para serem 
regulamentos posteriormente. Um deles dizia respeito 
– finalmente, depois de uma década – à instalação e 
funcionamento do Conselho de Comunicação Social, 
com quatro representantes da categoria dos trabalha-
dores, quatro representantes do setor empresarial de 
mídia e cinco da sociedade civil, como órgão auxiliar 
do Congresso.

Mas, desde 1988, como o Professor Di Franco 
mencionou há pouco, o art. 5º estipula direito de res-
posta no caso de invasão de intimidade, preservação 

de  intimidade. E até hoje não houve um dispositivo 
aprovado nesse sentido.

A Constituição de 1988 propõe a regionalização 
da produção jornalística artística e cultural, o que até 
hoje, apesar de existir projeto nesse sentido, não foi 
aprovado. E já vamos para dezoito anos. Há um reco-
nhecimento e uma necessidade, por isso houve uma 
aprovação nesse sentido, de que dispositivos sejam 
regulamentados posteriormente. Então, os elementos 
legais estão disponíveis e é preciso avançar nessa 
direção.

Quais são os limites que impõem cercas para 
que isso avance? É preciso avançar nessa direção, 
mas em que isso tem a ver com ética na comunica-
ção social?

Quanto ao direito de resposta, parece-me que, 
apesar da existência do Código Penal, a forma pre-
vista no art. 5º talvez permita uma agilidade maior e 
o trabalho específico de algumas questões, como, 
por exemplo, no caso citado: escola-base. Esse é um 
aspecto. E o Professor Di Franco já falou muito bem 
sobre esse tema.

Com relação à regionalização da produção jor-
nalística, artística e cultural, por que isso seria impor-
tante?

Hoje, segundo os dados da Berkeley Invest, nos 
Estados Unidos, circulavam até pouco tempo 550 bi-
lhões de documentos na Internet. Deles, 95% eram de 
acesso público. Mesmo que 1% seja considerado bom, 
sério, qualificado, com critérios de conteúdo muito ra-
zoáveis, seriam cinco bilhões e quinhentos milhões de 
documentos. A taxa crescia à época à razão de 300 
mil páginas por dia.

Isso significa que qualquer mídia, em qualquer 
região, por mais ampla e mais forte que seja, não con-
segue dar conta do universo de produções humanas 
no campo da cultura, das artes, das ciências, da antro-
pologia, da medicina, da biotecnologia, da engenharia, 
embora todas essas áreas devam se expressar com a 
mediação dos meios de comunicação social, para que 
o conjunto da cidadania, isto é, os cidadãos, os habi-
tantes, os indivíduos, tenha acesso e possa interferir, 
escolher e saber o que o atinge.

Também significa que o volume de informações 
que circula atualmente precisa de uma responsabilida-
de maior em termos de produção de conteúdo como 
critério, porque a superabundância de informação vai 
continuar existindo, então haverá também muita por-
caria. Mas deve haver critérios noticiosos, educativos 
e culturais produzidos por empresas e profissionais 
que qualifiquem o conteúdo e o coloque à disposição 
dos indivíduos.
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Portanto, é necessário, do ponto de vista do pró-
prio ethos cultural, do ethos como segunda natureza 
humana, do ethos como tecido cultural da sociedade, 
constituir a disseminação das produções dessas dife-
rentes realidades desses diferentes grupos em dife-
rentes regiões do Planeta.

No Brasil, parece muito importante que se disse-
minem cada vez conteúdos qualificados da realidade, 
que por natureza é contraditória, controversa e palpitan-
te, em todas as regiões do País. Então é importante que 
haja esses processos de regionalização da produção 
jornalística, artística e cultural, especialmente no Bra-
sil, assim como em outros países, por ser tão enorme, 
multifacetado e diverso em todas as suas áreas.

A grande mídia não consegue, a chamada grande 
mídia – e aqui há vários representantes de empresas 
–, evidentemente, por mais diversificada ou forte que 
seja, dar conta do conjunto da realidade. Daí a neces-
sidade da regionalização.

Outro aspecto sobre o qual quero chamar a aten-
ção diz respeito à necessidade de se profissionalizar, 
investir e qualificar a produção em diferentes campos 
que não propriamente o da produção midiática sui ge-
neris. Isto é, quero apenas reafirmar que vejo com mui-
ta satisfação o crescimento de diferentes mídias, como 
é o caso, aqui mesmo, da TV Câmara, da TV Senado, 
da TV Justiça, das TV das assembléias legislativas. E 
não considero que seja posto fora o dinheiro ali inves-
tido porque essas áreas prestam um serviço essencial 
à controvérsia pública, ao conhecimento mais plural e 
diversificado com outras fontes, sem, muitas vezes, al-
guns constrangimentos a que são submetidos tanto o 
setor empresarial quanto os setores profissionais, pela 
natureza própria dos meios de comunicação, que estão 
vinculados à lógica da sobrevivência, portanto, também 
se constituem como negócios legitimamente.

Mas parece-me cada vez mais necessário esta-
belecer e disseminar novas mídias, segmentá-las, ter 
profissionais trabalhando com as linguagens próprias 
da área, porque isso favorece as opções. Ao fazê-lo, 
favorece as escolhas. Ao favorecer as escolhas, apro-
xima-se muito mais daqueles conceitos tão almejado 
de cidadania pelos quais também lutavam os revolu-
cionários da Revolução Francesa. A mídia assentou-se 
nisso, o direito à informação assenta-se nisso, a ética 
jornalística assenta-se nisso e é nesse sentido que 
tanto a regionalização quanto a segmentação por meio 
de TV públicas, TV universitárias, empresas privadas, 
categorias profissionais e sindicais que têm as suas 
diferentes mídias, e com a convergência tecnológica 
isso está ficando cada vez mais fácil, culminando com 
a Internet, favorecem o conceito de cidadania.

Quando vejo que estamos aqui, no Conselho de 
Comunicação Social, órgão que auxilia o Congresso 
Nacional nas políticas de comunicação que favoreçam 
a própria ética cidadã exercida por profissionais cada 
vez mais éticos nessas áreas da comunicação, per-
gunto: por que eles devem exercer eticamente a sua 
atividade? Porque o conjunto de conhecimentos e de 
informação pertence ao conjunto da cidadania. E nes-
se sentido que deve caminhar esse conceito de ética. 
A pluralidade, a diversidade e a controvérsia devem 
se estabelecer.

Então, de um lado existem os meios constituí-
dos legitimamente; de outro, segmentação; de outro, a 
aplicação e o desdobramento daquilo que já está hoje 
previsto na própria Constituição, isto é, confeccionar 
as leis e aprová-las.

É claro que existe uma série de debates, embates 
e interesses e que isso não é muito fácil, mas, se não 
for assim, esse tecido cultural que nos protege, o teci-
do dessa segunda natureza humana que constituiu a 
evolução do ser humano até hoje, tenderá a se esvair 
em alguns procedimentos que estão cunhados concei-
tualmente naquilo de que Jurandir Freire Costa falava: 
cinismo, violência, delinqüência e narcisismo. E isso 
não existe em toda mídia. O que chama a atenção na 
mídia quando há a crítica são os seus aspectos negati-
vos, evidentemente, mas é claro que há muitos acertos 
diários. Ela também é muito correta diariamente, mas 
isso não chama a atenção, porque é o seu dever de 
ofício. O que chama a atenção é a invasão de privaci-
dade, a manutenção ou não do sigilo das fontes, o uso 
de determinado método lícito ou ilícito. O que chama 
a atenção são os possíveis erros da mídia.

Em relação aos erros, a própria Constituição e a 
legislação derivada já estabelecem algumas direções. 
Trata-se apenas de avançar nesse sentido, regulamen-
tando alguns dispositivos constitucionais. Do ponto de 
vista da abertura das versões, do conhecimento de 
mais conteúdos, de ver a sociedade pulsando mais, 
com diferentes fontes e com mais conflito, do ponto de 
vista conceitual, do ponto de vista de argumentos, pa-
rece-me necessário segmentar, diversificar o conjunto 
de mídias existentes. Por isso, acredito que as insti-
tuições públicas e particulares, cada vez mais, estão 
investindo na área da informação, da constituição de 
revistas e jornais, de TV e de rádios.

Para concluir, cito mais um aspecto: por que nos 
últimos anos cresceu tanto a preocupação com a ques-
tão ética em diferentes partes do mundo, a ponto do 
Parlamento europeu, em 1º de julho de 1993, ter ela-
borado um código deontológico para o jornalismo?

Os arts. 37 e 38 dispõem que, tendo em conta o 
anteriormente exposto – que serve tanto para o que eu 
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disse quanto para os artigos anteriores deste Código 
de Deontologia Jornalística, feito pelo Parlamento, em 
1993 –, os meios de comunicação devem comprome-
ter-se à submissão a princípios deontológicos rigoro-
sos que garantam a liberdade de expressão e o direi-
to fundamental dos cidadãos a receber informações 
verazes e opiniões honestas e que, para a vigilância 
do cumprimento desses princípios, é necessário criar 
organismos ou mecanismos de autocontrole formado 
por editores, jornalistas, associações de usuários dos 
meios de comunicação, representantes das universi-
dades e com resoluções sobre o respeito, por parte 
dos jornalistas, aos preceitos deontológicos, que os 
meios de comunicação devem tornar público. Isso aju-
dará o cidadão que tem direito à informação a formar 
um juízo crítico sobre o trabalho do jornalista e sua 
credibilidade.

Por que o Parlamento europeu se preocupou? Por 
que estamos hoje aqui preocupados? Por que existe o 
Conselho de Comunicação Social? Por que estamos 
todos aqui? Porque há uma preocupação com alguma 
coisa que exista. Embora exista um conjunto de méritos 
na mídia, há também problemas, que devem ser su-
perados. O cumprimento dos dispositivos regulatórios 
complementares da Constituição é um dos caminhos; 
a segmentação é outro. O debate precisa tornar mais 
transparente os problemas da mídia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – V. Sª 

tem ainda um minuto.
O SR. FRANCISCO KARAM – Já ultrapassei o 

tempo a mim concedido. Estou controlando o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – V. Sª 

pode ainda pedir a palavra no debate.
Agradeço a participação do Dr. Francisco Karam 

em nosso debate. Foi uma defesa calorosa da vida e 
do desenvolvimento dos trabalhos do Conselho de Co-
municação Social, do Congresso Nacional.

Nosso próximo palestrante é o Dr. Eugênio Bucci, 
Presidente da Radiobrás.

O Dr. Eugênio Bucci nasceu em Orlândia, São 
Paulo, em 1958.

Tem uma idade que Nelson Rodrigues chamava 
de quase indecorosa. (Risos.) É doutor em Ciências da 
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo e graduado em Comu-
nicação Social e em Direito, pela Universidade de São 
Paulo. Atualmente é presidente da Radiobrás e jorna-
lista. Foi colunista do Jornal do Brasil, de A Folha 
de S.Paulo e de O Estado de S. Paulo e das revistas 
Sem Fronteiras, Veja e Nova Escola, entre outras. É 
autor dos livros Brasil em Tempo de TV (Editora Boi-
tempo, 1996), Sobre Ética e Imprensa (Companhia 

das Letras, 2000) e Videologias (Editora Boitempo, 
2004), entre outros. Foi diretor de redação das revistas 
Set (de 1987 a 1991), Superinteressante (de 1994 a 
1998) e Quatro Rodas (entre 1998 e 1999) e Secre-
tário Editorial da Editora Abril (de 1996 a 2001).

Concedo a palavra ao Dr. Eugênio Bucci.
O SR. EUGÊNIO BUCCI – Muito obrigado.
Queria saudar todos os presentes na pessoa de 

Arnaldo Niskier.
É uma honra ser convidado por este Conselho, 

para mim, uma honra especial. Tenho acompanhado 
há muito tempo este tema e as movimentações que 
aqui se dão.

Saúdo também a iniciativa desta discussão.
Farei uma apresentação sucinta não só com re-

lação ao tempo, mas também objetivando concentrar 
a minha colaboração em um ponto bastante proble-
mático quando debatemos a ética nos meios de co-
municação.

O sentido da minha apresentação aqui é proble-
matizar o uso político das instituições de comunicação 
pública, entre elas, a Radiobrás, que presido. A pergun-
ta poderia ser assim resumida: podem os governos, 
segundo critérios partidários, portanto, não públicos, 
orientar o conteúdo editorial de emissoras de rádio e 
TV que, por linhas diretas ou indiretas, estão sob sua 
administração? Todos nós aqui responderemos que 
não. No entanto, a nossa história é pródiga em exem-
plos de que, na prática, a resposta é “sim”.

Recentemente, recebi perguntas do jornalista Luiz 
Egito e do professor Fernando Karam para a edição 
da página do Observatório de Imprensa, que come-
morava dez anos de publicação. Uma das perguntas 
era a seguinte: Que conselhos ou recomendação para 
a busca da isenção no jornalismo?

Quero recuperar quatro pontos que sugeri como 
cuidados nesse tempo, fazendo a ressalva de que 
observei que o termo isenção, assim como o termo 
neutralidade, traz alguns riscos quando empregado 
no jornalismo. O termo isenção, além de uma série de 
outras acepções, pode designar e tende a designar 
uma característica ou uma qualidade ou mesmo uma 
virtude do sujeito, e não do relato, o que é complicado. 
Podemos buscar um relato jornalístico imparcial, em 
bases independentes, que busque objetividade, mas 
isenção e neutralidade são palavras que me parecem 
de mais difícil emprego metodológico e de orientação 
prática.

Feita essa ressalva, lancei quatro cuidados, que 
são antigos, mas no nosso tempo se tornaram dramá-
ticos. Referem-se ao jornalismo, e não aos meios de 
comunicação de uma maneira geral.
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O primeiro deles, não necessariamente nessa 
ordem, era a separação de informação e opinião. A 
fórmula é antiga, mas temos tido demonstração de 
que, se isso fosse mais claramente separado na veicu-
lação de conteúdos, a sociedade ganharia e o debate 
também ganharia em clareza.

O segundo cuidado foi aquele de tentar conter 
um pouco o uso de informações sem origem, a infor-
mação em off. Foi lembrado aqui pelo professor Car-
los Alberto Di Franco, sempre uma referência para to-
dos nós, o exemplo do caso Watergate, e esse é um 
episódio muito famoso pela presença da fonte, que 
não era identificada – recentemente foi apontado, foi 
identificado –, que assoprava ou que passava as in-
formações para os repórteres. É interessante observar 
que os repórteres iam checar essas informações. Não 
publicavam tal como tinham recebido. Iam conferir a 
informação em off. A informação em off é uma boa 
pauta, mas nunca um bom ponto de chegada para a 
publicação. Um controle sobre o uso da informação em 
off poderia gerar mais precisão, mais equilíbrio, mais 
checagem, mais provas e mais exames de consciência 
no momento da publicação.

O terceiro cuidado, importantíssimo para o jor-
nalismo, sobre o qual não vou me deter, é aquele que 
tenho repetido solitariamente: precisamos separar 
institucionalmente no Brasil assessoria de imprensa e 
jornalismo. A manutenção dessas duas atividades sob 
uma mesma instituição e, pior, sob o mesmo código 
de ética confunde a opinião pública acerca da espe-
cificidade de cada uma dessas funções. Confundir a 
opinião pública não contribui para o direito à informa-
ção. O jornalismo, a assessoria de imprensa e as ati-
vidades, em geral, de relações públicas melhorariam 
se os ofícios de cada uma delas fossem explicitados 
dentro das suas especificidades, com códigos de éti-
ca próprios.

Por fim, a quarta recomendação aos senhores 
parecerá estranha: cuidado com as verbas públicas 
comprando anúncios em veículos de comunicação. 
O Brasil é um dos países em que os governos mais 
compram espaços publicitários nos veículos de co-
municação. Isso pode, não necessariamente vai, criar 
relações de independência que ameaçam a qualidade 
editorial ou relações de fustigamento quando da carên-
cia desses recursos, o que desequilibra o espaço de 
debate democrático na mídia. É um alerta para que se 
tenha um cuidado com relação a esse ponto. Em pre-
feituras do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do 
Brasil inteiro, muitas vezes os jornais são inteiramente 
dependentes de verbas públicas, o que pode indicar 
uma captura da atividade jornalística por interesses 
instalados no governo.

São recomendações com impacto ético sobre a 
atividade jornalística, mas, por dever de ofício, cumpre 
a mim, que exerço uma função pública na Presidência 
de uma estatal que opera comunicação social, proble-
matizar também a situação e a natureza da atividade 
que comando, tornando pública essa situação. Uma 
das recomendações essenciais da discussão ética é 
que, quando se trata de interesse público, deve ser 
discutido e resolvido em público.

Volto à minha pergunta inicial: Podem os governos 
exercer influência, segundo critérios partidários, sobre 
o conteúdo editorial das instituições que se encontram 
direta ou diretamente subordinadas a suas administra-
ções. Se for pesquisar na legislação da Radiobrás, não 
vou encontrar. Fiz uma recapitulação de toda a histó-
ria da legislação da Radiobrás e não encontrei uma 
atribuição que ela tenha recebido de fazer propaganda 
de governo ou proselitismo partidário.

Durante alguns anos da ditadura militar, a Ra-
diobrás teve uma incumbência que vinculava o seu 
conteúdo à causa de estimular o espírito nacional de 
desenvolvimento. Isso foi logo revogado por novas 
versões do seu Estatuto, e nada mais chegava perto 
de uma função que pudesse ser entendida como pro-
paganda ou relações públicas.

Não obstante, se recapitularmos os conteúdos 
editoriais da Voz do Brasil, por exemplo, até muito 
recentemente, vamos localizar no horário do Execu-
tivo, sonegação de informação de interesse público, 
proselitismo partidário e, em suma, um desserviço ao 
direito à informação do cidadão. Isso corresponde à 
gestão de uma empresa pública, aos princípios repu-
blicanos que devem nortear a gestão de uma empresa 
pública? Isso é espantoso!

Quando nos detemos um pouco sobre essa maté-
ria, vamos identificar, na nossa cultura, uma tolerância 
e, às vezes, uma negligência com relação a isso. Os 
jornalistas, em conversas informais, costumam admitir 
o seguinte – e sintetizo aqui com, termos sacrificados, 
uma mentalidade –: “Esta emissora é do Governo. É 
natural que ela defenda o Governo.” Isso é espantoso! 
Como essa mentalidade pôde sobreviver por tanto 
tempo na reconstrução da democracia brasileira ou 
mesmo na construção da democracia brasileira?

Eu me pergunto quais as origens éticas dessa 
mentalidade. E talvez seja papel deste Conselho de-
dicar alguns dos seus minutos a investigar as origens 
éticas dessa mentalidade. Será o patrimonialismo? 
Muito provavelmente. Há uma relação entre essa men-
talidade e a perpetuação do vício patrimonialista na 
nossa tradição política, mas talvez haja mais raízes, 
além dessa.
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Eu me detenho um pouco sobre esse ponto. No-
tem os senhores que se alguém comentar que uma 
escola pública adotou critérios partidários para admitir 
matrícula de determinadas crianças e vetar matrícu-
las de outras, nós teríamos um escândalo nacional. 
Se um hospital der preferência para o tratamento e 
para a internação de determinado paciente em razão 
do grau de parentesco desse paciente com o prefeito, 
esse não é um caso tão absurdo, mas seria um fator 
de indignação entre os representantes daquela comu-
nidade, e mesmo de esferas mais amplas.

Por que existe essa indignação moral diante de 
fatos hipotéticos como esse? Porque não se admite 
que a máquina pública, ou que a repartição pública, 
ou que a empresa pública, ou que o serviço público, 
sejam administrados mediante critérios de preferência 
partidários, familiares, e assim por diante. Não obstante, 
toleramos largamente esse tipo de desvio nos nossos 
meios de comunicação públicos.

Vamos buscar nos nossos lugares de origem, 
cada um no seu Estado, na sua cidade, vamos nos 
perguntar sobre a pauta do jornalismo. Se vocês qui-
serem não hoje, mas em um recorte de cinco anos 
atrás. Eu desafio os senhores a me dizer que não há 
instrumentalização política dessas instituições, ou que 
não houve tradicionalmente, para que o debate em que 
mais suportável, uso político dessas máquinas.

E por que aceitamos isso? A saúde, por acaso, 
é um direito mais importante do que a informação? A 
educação, por acaso, é um direito mais importante do 
que informação?

O Karam citou exemplos da TV Senado, da TV 
Câmara, da TV Justiça. Poderíamos citar a Nbr, que 
veicula informações sobre o Poder Executivo. Podem 
prestar um bom serviço público, mas, quando estão 
constrangidas por interesses partidários, prestam um 
anti-serviço público.

Senhores, vou concluir a minha apresentação, 
que eu disse que seria concentrada. Eu trouxe várias 
informações sobre o que estamos fazendo na Radio-
brás contra essa mentalidade.

Concluo lembrando o seguinte: em nosso País, 
não conseguimos, até hoje, prover o contrapeso en-
tre o sistema público de comunicação – aí compreen-
didos os modos de comunicação estatal, educativo, 
comunitário, e assim por diante, todos os modelos 
não comerciais – em relação ao sistema comercial de 
comunicação. Não temos essa balança de dois pratos 
na sociedade brasileira.

Sabemos que, em todas as democracias que 
nos servem de referência, o sistema público convive 
com o sistema comercial. Isso gera um equilíbrio no 
espaço público muito interessante, porque o sistema 

comercial, que é legítimo, necessário e indispensável, 
se estrutura a partir de uma atividade econômica, que 
projeta a mensagem do anúncio publicitário. Isso gera 
um ritmo, uma plástica, um ordenamento das grades, 
uma hierarquização entre programas de acordo com 
preferências dos critérios de audiência, gera um mo-
delo de comunicação, que não é absoluto e nem se 
pretende absoluto.

Em contrapartida, ou em contrapeso, a esse 
modelo, existe, nas democracias que nos servem de 
referência, um outro, que carrega um conteúdo clás-
sico e amplia os debates públicos, por não ter o inte-
resse confinado, ou o interesse dirigido, pelos critérios 
comerciais de audiência, e assim por diante, e pode 
democratizar o acesso a obras de difícil circulação no 
mercado e, portanto, cumpre uma função pública edu-
cativa, e assim por diante.

A coexistência desses dois modelos dá o balanço 
do espaço público. Não temos isso no Brasil, porque 
não temos uma comunicação pública devidamente 
regulamentada, devidamente organizada.

E a resposta para a pergunta “Por que não temos 
uma comunicação pública organizada?” tem a ver com 
o uso político das precárias instituições que temos hoje, 
porque a comunicação pública requer autonomia ad-
ministrativa e editorial da gestão dessas instituições. 
Portanto, requer afastamento dos representantes do 
Governo no que se refere a definir conteúdos, no que 
se refere a estabelecer a reunião de pauta. Portan-
to, requer que os representantes do governo... posso 
avançar dois minutos, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Sim.
O SR. EUGENIO BUCCI – Portanto, requer que 

representantes do Govemo sejam minimamente gene-
rosos ou adotem a iniciativa de compreender essa ne-
cessidade: autonomia editorial e administrativa. Isso, por 
sua vez, requer dirigentes com mandatos definidos.

Indo adiante, outra exigência da comunicação 
pública: que a comunidade, que a sociedade, além do 
Estado, além dos Governos, tenha assento nos con-
selhos de administração.

Ora, no Brasil, mesmo as instituições públicas 
que têm atendido esses requisitos são vulneráveis à 
instrumentalização política. Isso é um problema ético 
nos nossos meios de comunicação atualmente gra-
víssimo.

Passei boa parte da minha vida apontando, e al-
guns dos senhores sabem disso, problemas éticos das 
empresas comerciais de comunicação. Não revogo, não 
renuncio a nada do que escrevi. E mais agora, traba-
lhando na empresa pública, considero ser meu dever 
compartilhar esse tipo de preocupação com a sociedade 
porque temos que amadurecer nesse sentido.

    255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 19643 

Era o que eu tinha dizer. Se houver oportunidade 
no debate, eu gostaria de apontar alguns exemplos do 
que a Radiobrás tem feito, uma vez que a legislação 
não lhe atribui funções de propaganda e relações pú-
blicas para radicalizar o seu compromisso com o direito 
à informação do cidadão acima do seu compromisso 
de veicular o que é conveniente para o Governo.

Essa experiência pode ser interessante para 
aqueles que militam nesse setor. E insisto: isso é um 
problema ético dos mais sérios e talvez dos mais ur-
gentes para a sociedade brasileira neste momento.

Muito obrigado pelo tempo extra. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Felicito 

o jornalista Eugênio Bucci pela provocação que fez 
em relação a uma experiência grande que ele teve na 
área comercial, vamos dizer assim, na mídia privada, 
e hoje pela experiência que vive na Presidência da 
Radiobrás.

Inicio o debate lembrando que vivi muito de perto 
esse fenômeno e gostaria que ele merecesse uma in-
terpretação de alguém da Mesa ou do Plenário. Quan-
do a televisão educativa se iniciou, no Rio de Janeiro, 
isso foi na década de 60, houve uma compreensão 
das autoridades federais de que deveriam empregar, 
na televisão educativa, o canal 2 do Rio de Janeiro, 
pessoas que tivessem, de preferência, uma vinculação 
esquerdista porque assim, entendia o Governo Federal, 
estaria amenizando críticas por ventura existentes. E 
nem eram porventuras, eram efetivas.

E o que aconteceu, objetivamente, como era de 
se prever, é que a equipe que se constituiu na televi-
são educativa era uma equipe naturalmente revoltada 
e naturalmente criticou tudo e todos, até o Governo. 
Então, eu diria que é um doce equivoco imaginar que 
se conquiste o adversário ideológico oferecendo-lhe 
meios porque, na verdade, esses meios foram utili-
zados contra aquilo que o próprio Govemo Federal 
representava.

Essa é uma questão que – tenho a impressão 
– ainda permanece viva porque, dado o empreguismo 
existente nas TVs educativas do País – e posso dar 
alguns exemplos, se for instado a fazê-lo, e não é um 
empreguismo suave, é pesado –, tenho a convicção 
de que essa parte ponderável da comunicação etica-
mente é carente da definição de uma missão objetiva 
que cabe a uma TV educativa em contraponto à TV 
comercial. E exemplifico: as TVs educativas que per-
tenceram, e algumas ainda pertencem, ao âmbito de 
atuação do Ministério da Educação, não se sentem 
nem um pouco obrigadas nem com o Governo e muito 
menos com a política de educação do País, que tem 
o seu Plano Nacional de Educação, tem uma política 
estruturada, tem o Conselho Nacional de Educação, 

que tem sua importância na definição das normas que 
regem a educação brasileira.

Então, é um pouco uma nau sem um rumo por-
que elas não prestam esse serviço, que seria indis-
pensável e obrigatório à educação brasileira, e, por 
outro lado, também não se prestam ao proselitismo, 
que aqui foi muito bem condenado e exposto pelo jor-
nalista Eugênio Bucci.

Eu gostaria de ouvir a palavra do jornalista, que 
tocou no assunto a respeito disso, e, para concluir, se, 
pessoalmente, como profissional, como jornalista, como 
um homem da comunicação, ele entende que a exis-
tência de um departamento de jornalismo, como na TV 
Cultura, dirigido pelo meu amigo Marcos Mendonça, é 
fundamental para os objetivos didático-pedagógicos da 
TV Cultura, e se a existência de um jornal semelhante 
aos jornais que existem nas emissoras comerciais de 
televisão era imprescindível ao êxito da missão da TV 
Cultura de São Paulo.

Essas duas questões podem ser respondidas 
bem objetivamente, embora tenhamos muito tempo, 
mas faço a indagação, com as felicitações à Mesa pelo 
brilhantismo das apresentações, objetivamente ao jor-
nalista Bucci, mas, se os outros também desejarem 
falar a respeito, que o façam. (Pausa.)

O meu papel aqui é de agitador.
O SR. EUGÊNIO BUCCI – Espero que o meu 

não seja de agitado.
O SR. FRANCISCO KARAM – Bom, faço uma 

pergunta também para o Eugênio sobre assessoria 
de imprensa: o jornalismo no serviço público. Eu ti-
nha muitas dúvidas, e ainda as tenho, em relação à 
questão da assessoria porque entendo que, às vezes, 
é assessoria, não é jornalismo, mas, às vezes, é jor-
nalismo. Então o que vejo hoje é que, dado o volume 
de informações, porque há demanda de mais e mais 
informações, porque nenhuma grande mídia pode dar 
conta, essas TVs públicas, ou seja, as TVs universitá-
rias, as TVs educativas, as TVs como a TV Cultura, a 
TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça cumprem – e 
isso é necessário para sociedade –, cada vez mais, 
o papel de ampliar o universo de debates em termos 
de fontes, em termos de debates, sem alguns dos 
constrangimentos, a não ser aquele constrangimento 
apontado pelo Bucci.

Então, a minha pergunta é: a Radiobrás deve ter, 
e creio que este é o momento, alguns projetos que ca-
minhem nessa direção. Isso, então, seria jornalismo, 
diferentemente de assessoria, mas isso moralmente 
precisa ser assim, porque a sociedade precisa des-
se tipo de informação. Eu, pessoalmente, confesso, 
constato, que tenho me informado muito por emissoras 
como a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça e por 
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algumas TV universitárias. Tenho me informado muito 
por alguns sites, às vezes, de ministérios, às vezes, de 
assembléias, e até por emissoras de rádio. As vezes, 
tenho me informado muito mais por essas TVs do que 
por algumas empresas privadas porque assim eu ouço 
pessoas, fontes extremamente qualificadas, leio sobre 
temas que não vejo em outras partes. Então, isso me 
parece muito importante para a cidadania. Eu, cada 
vez mais, tenho buscado também essas alternativas. 
E me parece que esse é um bom caminho.

A minha pergunta para o Bucci é nesse sentido 
– creio que tem que haver investimento, é claro –, sobre 
a distinção desse tipo de jornalismo para assessoria. 
Onde ficaria a assessoria?

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Começo pelas duas 
perguntas do Presidente Arnaldo Niskier.

Sem dúvida, as instituições públicas de comuni-
cação têm o dever de informar o cidadão sobre o an-
damento das políticas públicas, um dever que talvez 
seja, não certamente, mas talvez seja, mais acentuado 
do que em emissoras comerciais. É uma discussão 
que precisa ser aprofundada em termos que não nos 
cabe fazer aqui.

Porém, as instituições públicas de comunicação 
têm naturezas diferentes. A TVE do Rio de Janeiro, por 
exemplo, é uma organização social, assumiu recente-
mente o formato de organização se social vinculada 
ao Governo Federal, que trabalha com dotação certa, 
e esta TV, por ser uma organização social, tem repre-
sentantes da sociedade no seu conselho, cumpre uma 
série de pré-requisitos, que lhe dão uma autonomia 
um pouco maior do que a autonomia que tem, por 
exemplo, a Radiobrás, que não é um órgão da admi-
nistração direta. A Radiobrás é uma empresa pública 
regida pela Lei das S.A., é uma empresa pública de 
direito privado, e todos seus atos da administração não 
carecem de aprovação do Poder Executivo, algumas 
das ações carecem de aprovação do conselho de ad-
ministração. A Radiobrás tem também um grau acen-
tuado de autonomia, que, na minha opinião, deveria 
ser bem maior, mas tem.

A TV Cultura de São Paulo, salvo uma imprecisão 
da minha parte, pela qual antecipadamente eu me des-
culpo, é uma fundação de direito privado, também com 
conselho e com grau de autonomia acentuado.

Ora, temos também entre as TVs públicas, TVs 
universitárias e TVs diretamente vinculadas à máquina 
administrativa de algum Governo. Isso cria uma diver-
sidade de natureza jurídica muito grande. E é difícil, 
para nós, estabelecermos um dever informativo para 
todas da mesma maneira. Algumas são concessões 
comerciais; nós, da Radiobrás, temos algumas conces-
sões que são comerciais, embora não as exploremos 

como comerciais; outras são concessões educativas. 
E isso gera diferenciações.

Devemos responder a essa pergunta – e aí eu 
concluo a resposta – no bojo de uma discussão que 
procurasse solucionar o problema da comunicação 
pública Brasil.

Se é importante um telejornal, ou um departa-
mento de jornalismo na TV Cultura de São Paulo, eu 
posso responder em tese. Eu não posso responder 
analisando o caso específico, até porque me encontro 
um pouco distante e também porque eu gostaria de 
resguardar a minha opinião sobre a administração da 
TV Cultura, que é uma TV parceira da Radiobrás. Eu 
sou Vice-Presidente da Abpec; o Presidente é o Jorge 
da Cunha Lima, Presidente do conselho da TV Cultura. 
Não me cabe opinar sobre movimentos internos da TV 
Cultura, mas, em tese, acredito que o jornalismo é par-
te da sustentação da missão de todas as instituições 
públicas de comunicação. A questão é como deve ser 
esse jornalismo, mas, sem dúvida, sim.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Eu que-
ria lhe pedir um favor...

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Estou 

sendo chamado para uma audiência com o Presiden-
te do Senado. O Senador Renan Calheiros prometeu 
que faria isso, e estávamos na expectativa. Então, 
vou me privar do prazer de ouvi-los, talvez eu volte a 
tempo ainda.

Passo a presidência ao Vice-Presidente João 
Monteiro de Barros Filho.

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 
Filho) – Pode prosseguir.

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Pois bem, continuan-
do. O professor Karam deu um exemplo aqui da ativi-
dade de comunicação de departamentos vinculados 
a poderes da República, além de outros. É claro que 
o dever do Estado de promover a transparência sobre 
as suas atividades culmina com tornar disponíveis in-
formações nos seus sites, nos seus veículos, e assim 
por diante. Isso é um dever do Estado: tornar disponí-
veis as informações sobre o que se passa no âmbito 
daquele poder, com relatos competentes, fidedignos, 
objetivos e passíveis de ser úteis a todos os segmen-
tos da sociedade.

Portanto, tem que preencher requisitos de clare-
za, de precisão, e assim por diante. São informações 
confiáveis muitas vezes, mas, da minha perspectiva... 
O Karam é um professor da matéria, e eu não tenho 
como apresentar a ele uma fórmula, não tenho nada 
a ensinar ao Karam. E isso precisa ficar muito claro 
aqui. Posso falar da minha perspectiva. Na minha pers-
pectiva, o jornalismo é a construção de um relato, ou, 
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se quisermos, de discurso a partir das necessidades 
do cidadão, que se volta para as necessidades do ci-
dadão.

O jornalismo, por definição, é independente do 
Estado, não pode acontecer no âmbito do Estado. Pode 
acontecer no âmbito do Estado a produção de infor-
mação confiável fidedigna, justa, e assim por diante, 
mas não será jornalismo porque não preencherá as 
exigências da produção desse tipo de discurso. O jor-
nalismo olha o poder de fora para dentro. Por melhores 
que sejam os serviços de assessoria dos poderes, eles 
serão serviços de assessoria: são competentes, repi-
to, são éticos, muitas vezes, têm mais informações ou 
do que os jornais ou do que as revistas, muitas vezes, 
em determinados assuntos, isso se verifica e pode ser 
comprovado, mas aquilo não é jornalismo.

Eu posso aprofundar a explicação do porquê 
aquilo não é jornalismo; é uma atividade que relata, 
que informa, mas não é jornalismo.

A Radiobrás está um pouco fora desse modelo 
por não pertencer à administração direta e por estar 
incumbida da exploração de canais de rádio e televi-
são do Governo Federal, por manter uma agência de 
noticias e por não ser fonte de nenhum informação. A 
Radiobrás investiga e ouve fontes e publica o que ouve, 
publica o que apura. Não é uma natureza jurídica ide-
al para o exercício do jornalismo porque, embora seja 
uma empresa pública, e isso estaria condizente com 
o exercício jornalismo, o seu corpo dirigente é nome-
ado diretamente pelo Poder Executivo, podendo ser 
demitido a qualquer tempo. Isso caracteriza um grau 
de dependência que não condiz com as exigências 
da prática do jomalismo. Então, a Radiobrás vive, em 
determinados campos, uma situação de conflito e vive 
algumas contradições, mas tem uma condição dife-
renciada em relação às assessorias de imprensa de 
Câmara, Senado e Poder Judiciário.

Nós somos parceiros: TV Câmara, TV Justiça e 
TV Senado. Temos, em conjunto com essas Casas, a 
TV Brasil que é um canal internacional que já está vei-
culando seu sinal 24 horas por dia, sendo reproduzido 
em alguns países da América do sul, 24 horas por dia 
também. Estamos no caminho de atender o direito à 
informação do cidadão, estamos compartilhando de 
uma série de iniciativas, mas as naturezas jurídicas 
são diferentes e precisam ser compreendidas enquanto 
tal para que possamos exercer a função que nos cabe 
da melhor maneira possível.

Então, não são coisas da mesma natureza.
O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 

Filho) – Professor Karam.
O SR. FRANCISCO KARAM – Não sei como é 

a metodologia de perguntas, mas o Bucci tem um livro 

sobre ética e imprensa – eu quero deixar isso claro –, 
que é utilizado sempre nas minhas disciplinas de legis-
lação e ética de jornalismo. Concordo com o conjunto 
de teses. Mas eu queria polemizar um pouco nesse 
aspecto do ser jornalismo ou não ser jornalismo, e o 
que isso tem a ver com a ética.

Se tomarmos como referência uma estética do 
jornalismo na sua apresentação, o modelo que ele se-
guiu e a sua evolução histórica, posso ver que existe, 
do ponto de vista da estética do jornalismo, um con-
junto de matérias, de entrevistas, de reportagens, que 
eu vejo na TV Senado, na TV Câmara, na TV Justiça, 
nas TV das assembléias legislativas, que eu vejo em 
empresas como nos jornais ou nas revistas da Fiesp, 
como eu vejo nos sindicatos de jornalistas.

Do ponto de vista das técnicas de entrevista, de 
linguagem, desde a construção do leading case até 
as diferentes abordagens, dos relatos por meio de sin-
gularidades, das fontes diversificadas, de um grau de 
controvérsia em torno de fontes, eu posso dizer que, 
do ponto de vista da técnica, esse jornalismo, na sua 
linguagem, aproxima-se mesmo dessas emissoras 
públicas, dessas rádios, dessas TV, desses jornais, 
revistas e portais públicos.

Do ponto de vista de uma teoria do jornalismo, 
e para que ele serve, teríamos que ver, então, se o 
jornalismo é investigação sem limites, ele fustiga o 
tempo inteiro o poder, ou ele é também uma espécie 
de serviço prestado à sociedade para se situar no 
mundo contemporâneo. E, portanto, não é apenas 
denúncia, é também um serviço. E vejo isso em todas 
essas mídias.

Do ponto de vista da ética, creio que seria grande 
problemática. Do ponto de vista ético, é possível exer-
cer na plenitude o jornalismo com aquela autonomia, 
aquela independência, com os rigores dos métodos de 
apuração sobre a área no qual ele está empregado?

A minha problematização nesse caso é a seguinte: 
as empresas privadas conseguem fazer isso o tempo 
inteiro? Elas estão independentes no mundo em que 
crescem os conglomerados da comunicação, em que 
as empresas da área – e aqui há vários representan-
tes – por necessidade de sobrevivência, precisam se 
associar a empresas financeiras, agropecuárias, ao 
setor armamentista, como ocorreu e ocorre na Eu-
ropa? E isso significa que não há nenhuma inflexão 
sobre o trabalho do profissional, que ele tem autono-
mia? E esse profissional não está submetido também 
a pressões em relação ao seu contratador, em relação 
a seu chefe imediato? Ele não pode ser despedido a 
qualquer momento?

Então, essa é uma questão. Vejo hoje uma ten-
dência – eu posso estar errado – de uma diversifi-

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



19646 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

cação diante da infinitude de produção nos campos 
do saber e do poder que a humanidade realiza hoje, 
cada vez mais tem mais disponibilidade. Onde está o 
jornalismo? Qual é a diferenciação? Por alguns des-
ses critérios de autonomia, de liberdade? Posso dizer 
que, em muitos momentos, algumas revistas, e uma 
delas especialmente, já não fazem mais jornalismo, 
eu posso dizer assim. Ela abandonou o jornalismo, 
ela faz outra coisa: faz campanha hoje, não tem mais 
a ver com aqueles ideais do jornalismo, com aquelas 
regras do ponto de vista da ética.

Então, é uma coisa assim. E, nesse momento: tem 
que devolver a carteira também? Tornou-se assessora 
de anúncios dos seus acionistas? E como é que fica? 
Creio que vivemos um dilema muito grande nisso aí. É 
por isso que vejo com bons olhos esse aspecto.

É isso que eu queria saber a respeito dessas 
empresas públicas.

O SR. CARLOS ALBERTO DI FRANCO – Pro-
fessor, principalmente neste momento que estamos 
vivendo no Brasil, a observação do senhor é sobre 
ética na imprensa, na rádio, na televisão e nas revis-
tas também.

O SR. FRANCISCO KARAM – Sim.
O SR. CARLOS ALBERTO DI FRANCO – Eu 

sou otimista. Eu acho que o Brasil está melhorando. 
Apesar de tudo, penso que o Brasil está melhorando, 
que a democracia é um longo caminho, mas creio que, 
talvez no passado, décadas atrás, as chagas sociais, os 
problemas não eram enfrentados como hoje o são.

Então, a percepção que tem a opinião pública em 
geral é como se o País estivesse mergulhado numa 
situação dramática, espantosa, sem retorno. Entendo 
que não. Creio que denunciar o mal é um dever ético. 
É evidente que essa denúncia deve ser feita com serie-
dade, sem sensacionalismo, apurando, não a serviço 
de interesses partidários, mas a serviço do interesse 
público. E penso que a democracia depende tanto de 
empresas de comunicação na área pública como de 
empresas de comunicação na área privada.

Creio que desse leque amplo, aberto, de possi-
bilidades, passa-se para o leitor, para o espectador ou 
para o ouvinte a possibilidade de formar sua opinião 
com muito mais tranqüilidade do que se estivesse na 
presença de monopólios, quer estatais, quer privados. 
A minha visão é positiva, é otimista, e creio que, efeti-
vamente, a crítica que o Professor fez é pertinente.

Porém, é evidente que as regras estabelecidas 
nos princípios de deontologia são caminhos do “deve 
ser, são deontologias; não representam o que efeti-
vamente acontece, mas são sempre uma “aspiração 
de”, são sempre um empurrão para chegarmos a esse 

ideal, a essa meta traçada pelos códigos deontologia, 
pelos códigos de ética.

De modo que eu penso que é a vida real, quer 
dizer, há problemas com o jornalismo de empresas 
privadas? Há. Há problemas no setor público? Há. O 
importante é que exista um esforço...

O Eugênio, por exemplo, falou especificamente 
do caso da Radiobrás. Eu tive oportunidade de conhe-
cer um pouco o trabalho que ele está fazendo. Ele tem 
feito efetivamente um esforço notável, admirável, no 
sentido de dar independência e transparência a uma 
empresa estatal na área de comunicação.

Eu vejo as coisas com otimismo e sem uma visão 
maniqueísta: só a empresa privada está com o bem 
ou está com o mal, ou só a empresa pública está com 
o bem ou com o mal? Existem coisas positivas de um 
lado e de outro. O importante é defender, sobretudo, 
a liberdade de informação, que é o que permite que 
a sociedade forme juízo com liberdade e com inde-
pendência.

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 
Filho) – Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – 
Obrigado, Presidente.

Parabenizamos, acredito que antecipando o que 
todos vão fazer, a brilhante apresentação de todos que 
vieram aqui colaborar com esse tema. O professor Di 
Franco enfocando um pouco mais o jornalismo, a im-
prensa escrita; o professor Karam dando uma amplitude, 
tecendo comentários mais gerais sobre comunicação 
de um modo geral; e o nosso Eugênio, companheiro 
de alguns eventos, dando uma contribuição extraordi-
nária em relação a sua opinião e a sua visão na rede 
pública Radiobrás. Sem divagar e sem demorar mui-
to, farei duas observações para que outros possam 
também falar.

Ontem, Eugênio, assisti a um programa enquan-
to aguardava o sono chegar, por ato falho, não lembro 
o canal e nem o nome do representante da BBC no 
Brasil, mas isso não é difícil checar.

A pergunta é para você, Eugênio, e, é claro, tam-
bém é aberta para todos. Os exemplos e as informações 
que o diretor da BBC no Brasil estava explicando na 
entrevista de ontem, surpreenderam-me. Eu não tinha 
conhecimento da estruturação da BBC. Eu não tinha 
conhecimento. E não o tenho a fundo, mas, superficial-
mente, o que foi apresentado ontem nessa entrevista, 
nesse programa, surpreendeu-me.

Então, a primeira abordagem era: no Brasil, não 
querendo que a BBC ou outros modelos estrangeiros, 
como falamos aqui na parte da manhã em relação a 
outro tema, sejam exatamente espelho para nós. Não 
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é isso. Mas que sejam sinalizadores apenas, que ilus-
trem, de alguma maneira, o nosso caminho.

O que ocorre na formação estrutural da BBC? 
Acredito que você tenha conhecimento disso. As pes-
soas são eleitas... Qualquer cidadão que atenda os 
critérios pré-elaborados pode se candidatar para ser 
o presidente ou o diretor-geral da BBC – qualquer ci-
dadão britânico – como para as demais funções da 
estrutura de conselhos que compõem a BBC. Creio 
que V.Sª tem pleno conhecimento.

Repito, não esse espelho, mas essa sinalização 
poderia servir para resolver, pelo menos em médio pra-
zo, esse caos apontado, que não é de hoje, que vem 
de décadas, nas nossas TV público estatais?

Essa é uma primeira abordagem para os três vi-
sitantes nossos colaboradores.

A segunda é que – que pena que o Toner não está 
aqui –, participando do seminário sobre liberdade de 
imprensa, pois se comemorou o Dia Internacional da 
Liberdade de Imprensa na semana passada, fiz uma 
pergunta e penso que não fui dito bem entendido, que 
tem a ver com o tema aqui.

Na Inglaterra, na França, no Canadá, nos Estados 
Unidos, e em outros países, há conselhos como este 
que têm outro tipo de atuação, que tem outra aborda-
gem, outros limites e outras deliberações, sendo que 
a sua própria composição e construção também são 
diferentes, não são como a nossa.

Para contribuir para a liberdade de imprensa, que 
foi a nossa pergunta no seminário, e, no caso aqui, 
para contribuir para a melhoria, em médio e em longo 
prazo, da ética nos meios de comunicação, na impren-
sa, a reformulação e a elaboração de um conselho, 
não se espelhando, não copiando, mas se adequan-
do à realidade brasileira, ampliando-se a participação, 
por exemplo, do movimento de rádios comunitárias, o 
que foi muito bem lembrado como um dos ramos, as 
verdadeiras rádios comunitárias e TV comunitárias, 
como uma das opções para diversificar e dar uma nova 
abordagem, apresentar uma nova linguagem para a 
sociedade, enfim, ampliando essas representações, 
outros atores da sociedade e com atribuições real-
mente bem concretas – como eu falei no seminário, 
absolutamente, estamos falando em substituição ou 
transferência de responsabilidade do Congresso, do 
Poder Executivo e do Judiciário. Não é nada disso. E 
um órgão que será assessor concreto, mas com atri-
buições muito mais fortes e muito mais presentes do 
que o que temos hoje no Conselho de Comunicação 
Social –, ou seja, uma espécie de reformulação deste 
Conselho também ajudaria?

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 
Filho) – Quem responde a primeira pergunta?

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Eu tive, ao longo 
desses anos, que, para mim, foram anos de grande 
aprendizado – estou há três anos, quatro meses e oito 
dias na minha função –, e tenho tido a oportunidade de 
conhecer outras estruturas. Talvez esta entrevista tenha 
sido com o Américo, que é um interlocutor constante 
para nós. O Lúcio Mesquita também é um brasileiro que 
hoje ocupa um posto importante na BBC em Londres. 
Ele esteve aqui conosco algumas vezes. Fizemos em 
conjunto uma série de atividades. Conheci algumas 
outras instituições também. Eu nunca estive na sede 
da BBC. Fiz viagens, como Presidente da Radiobrás, 
apenas pela América do Sul e uma vez fui a Portugal, 
onde assinamos um acordo importante com a RTP, que 
agora vincula rádio e televisão. Hoje trocamos conteú-
dos com Portugal e também com a Espanha na nossa 
rede de rádios. Estive também na Espanha.

Esse é um tema que pode ter muitas referências 
diferentes, mas, fundamentalmente, o movimento que 
ocorreu na Europa um pouco antes da guerra, no caso 
da BBC, e um pouco depois, em vários outros países, 
tinha como objetivo geral preservar o espaço público 
daquilo que alguns chamaram de “risco de coloniza-
ção” ou do “risco da subordinação desse espaço a 
critérios meramente de mercado”, o que daria um viés 
de mercado para debates que não são de mercado, 
são de interesse público, o que poderia distorcer a re-
presentatividade dos diferentes setores da sociedade 
na mediação do debate público, a que fez referência 
o Karam.

Então, a emergência da comunicação pública 
neste País procurava preservar esse tipo de valor, 
valor que tem a ver com diversidade e com livre con-
corrência.

Nos Estados Unidos, o impulso gerou outro tipo 
de critério que se materializa na FCC, que é a Comis-
são Federal de Comunicação. A comunicação pública, 
basicamente, está representada nas PBS, no public 
broadcasting sistem, que tem algumas centenas de 
emissoras pulverizadas pelas cidades, que se articu-
lam compartilhando alguns conteúdos.

Então, são formas diferentes nos diferentes países 
preservando essas coisas: impedimento ao monopólio 
ou pelo menos alguma restrição ao monopólio; garantia 
de diversidade; garantia de regras que possam fazer 
prevalecer um regime de concorrência. Incide aí um 
pouco a mentalidade antitruste.

No Brasil, infelizmente, não percorremos esse 
caminho. Entendo que podemos ter algumas referên-
cias boas para avançar, até mesmo aqui no Brasil, 
até mesmo com o perfil nacional. Mas teríamos que 
ter rede nacional sobre isso. Estamos, de fato, muito 
atrasados nesse ponto.
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Acredito, no entanto, que temos no Brasil alguns 
modelos. Já fizemos alguns seminários para comparti-
lhar experiências. Há a publicação de anais de um se-
minário muito interessante que foi feito na TVE do Rio 
de Janeiro, sob a presidência da Bete Carmona, em 
que vários representantes dessas instituições estiveram 
presentes. Então, temos para onde avançar.

O que considero importante são os princípios 
que regem o sistema público e que devem ser culti-
vados e resguardados. E não são muitos. Contam-se 
nos dedos de uma mão.

Sobre a reforma do Conselho, eu gostaria de 
ceder a palavra aos outros...

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 
Filho) – Professor Karam, por gentileza, V. Sª gostaria 
de responder a segunda?

O SR. FRANCISCO KARAM – Em relação à 
questão da BBC, é só uma questão de investimentos. 
Eu não conheço muito a origem dos investimentos, mas 
creio que é importante investir porque não se trata de 
investir para fazer a imagem ou a apologia de um go-
verno ou de outro: é na própria transparência social. 
Então, não penso que é dinheiro posto fora – existem 
alguns discursos nesse sentido –, é dinheiro ganho 
para a sociedade.

O SR. EUGENIO BUCCI – Só a título de infor-
mação, muito precariamente, cada lar com TV paga 
anualmente a sustentação da BBC. E cobrado por lar 
com TV. É algo como 160 pounds. Eu não lembro o 
valor. Eu tenho muita preocupação de falar um valor 
que não seja certo, mas isso vem de cada lar.

O SR. FRANCISCO KARAM – Desculpe-me, 
Eugênio, só para colaborar, essa independência fi-
nanceira é conseguida com essa contribuição de todo 
cidadão britânico, como você disse. Não fica na mão 
do Governo britânico a ingerência ou o domínio da 
BBC em razão de que a população sustenta a sobre-
vivência da televisão.

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Isso. É uma fórmula 
muito interessante. A BBC é um valor para cada cida-
dão britânico. Esse é um dado que precisamos levar 
em conta. Corresponde a uma aspiração da sociedade. 
Ela é depositária de uma carga afetiva muito grande. 
Ela é legítima. E se paga em cada lar. O dinheiro não 
é posto pelo Estado no sentido estrito, mas, no senti-
do amplo, é, porque a regra que leva o dinheiro para a 
BBC é a regra pública assegurada pelo Estado. E, de 
outra parte, é importante lembrar o seguinte: vivemos, 
com o episódio da Guerra do lraque, e, anteriormente, 
com a invasão do Afeganistão, uma crise jornalística 
de proporções mundiais, em que ficaram evidenciadas 
falhas interessantes para análise do sistema comercial, 
inclusive do sistema comercial das televisões ameri-

canas. E é interessante também observar que a BBC, 
uma empresa pública, foi capaz de uma independên-
cia na cobertura mais visível, ou mais perceptível, do 
que algumas redes privadas de televisão americana, 
o que, por sua vez, reforça o argumento do Karam, em 
discordância ao que eu tinha dito. Aliás, paradoxalmen-
te, concordo com que ele falou, porque há distorções, 
sim, no sistema privado, mas essas distorções não 
justificam a negligência da nossa parte com distorções 
também no sistema público. Precisamos aperfeiçoá-lo. 
Mas isso é muito interessante sobre a BBC.

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros Fi-
lho) – Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
– Sr. Presidente, Srs. palestrantes, meus colegas de 
Conselho, aproveito a oportunidade para colocar um 
pouquinho mais de pimenta nesse processo.

Em primeiro lugar, vou fazer a consideração de 
que o rádio, no Brasil, nasceu na década de 30, efe-
tivamente como rádio sociedade, quer dizer, num pri-
meiro momento, o rádio implantou se no Brasil por 
meio de um clube, se é que se posso considerá-lo, 
em que as pessoas contribuíam mensalmente para a 
manutenção da rádio.

Vejo isso como uma certa diferenciação do pa-
drão que foi aqui muitas vezes citado pelo Conselheiro 
Geraldo. Não podemos nos esquecer de que a radio-
difusão, principalmente européia, nasceu na mão do 
Estado, diferentemente do que ocorreu no Brasil, que 
nasceu na mão da iniciativa privada.

A privatização dos meios de comunicação na 
Europa é um fato bastante recente, razão pela qual 
existem enormes distorções até no padrão de com-
portamento. Vamos citar um deles. Por exemplo, a 
carga de pagamento de direitos autorais por parte 
das emissoras européias é muito maior do que aquela 
paga no Brasil. E existe uma explicação muito fácil para 
isso: o intérprete, o compositor, sempre foi, de algu-
ma forma, um contestador. E uma das formas que os 
governos, principalmente os ditatoriais, encontravam 
para, de alguma forma, calar ou tapar a boca desses 
intérpretes ou atores, era por meio do pagamento dos 
direitos autorais.

Tenho a impressão de que são coisas que, na 
verdade, não podem ser comparadas ou colocadas 
simultaneamente no mesmo processo porque são vi-
sões diferenciadas.

Quanto à contribuição que até hoje é feita para 
a BBC, e a história assim o diz, durante a guerra, por 
exemplo, a preocupação era tão grande com este fato, 
que o governo britânico possuia veículos equipados 
com antenas móveis que percorriam as ruas de Lon-
dres para captar se aqueles domicílios estavam, ou 
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não, recebendo a BBC de Londres e se, efetivamente, 
contribuíam, ou não, para o pagamento do funciona-
mento dela.

Entendo que são situações que precisamos con-
siderar um pouco à luz da própria história. Entendo 
a posição do meu querido amigo Eugênio, que tem 
feito um trabalho, por sinal, belíssimo aqui na Radio-
brás; ele tem dado à Radiobrás uma independência 
que provavelmente ela nunca tenha tido ao longo da 
sua história.

Então, eu queria ressaltar esse fator porque en-
tendo que, de alguma forma, serve para explicar um 
pouquinho algumas diferenças.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 

Filho) – Eu gostaria de colher também a observação 
do Dom Orani a respeito dos nossos três convidados 
e da exposição que eles fizeram sobre um tema tão 
importante.

O SR. DOM ORANI JOÃO TEMPESTA – Minha 
saudação ao Monteiro, Vice-Presidente exercendo 
agora a Presidência, e aos que falaram também. Acre-
dito que o tema “A ética nos meios de comunicação”, 
embora tenha ido para a questão pública, a questão 
estatal, a questão, às vezes, das empresas privadas, 
sabemos que na Câmara há todo um trabalho com 
relação à ética na TV, por exemplo. Penso que temos 
tido alguns exemplos na história do Brasil recente 
com dificuldades do poder que tem em questão da 
exploração da notícia, daquilo que é falado, sem ter 
conseqüências de resolução para a fama ou difama-
ção da pessoa.

A legislação, embora exista, nem sempre é muito 
eficiente. Os conselhos de regulamentação que existem 
também, ao interno, deixam as coisas acontecerem, 
e esses conselhos acabaram não sendo utilizados, 
não agindo.

Então, neste mundo que é tão plural, onde todos 
querem ter a sua opinião, querem influenciar, querem 
fazer com que as coisas aconteçam com certo poder 
na sociedade, essa questão da comunicação hoje, 
quanto à liberdade de imprensa, acabamos de assi-
nar um tratado. Para nós que vivemos há pouco tem-
po, em médio tempo atrás, essa questão da censura, 
falar de qualquer coisa de regulamentação ressoa de 
novo como uma questão de censura nos ouvidos do 
brasileiro.

No entanto, há essas dificuldades todas que temos 
sentido na questão da notícia, em revistas ou jornais, 
que toma, digamos assim, certo partido e vai colocan-
do as noticias. Neste Conselho foi dito isso.

Acredito que cada um tem que andar com suas 
próprias pernas e se defender. Penso que não existe 

lei possível para resolver a questão. Não existe nenhu-
ma norma externa. A questão é que cada um tem o 
direito de dizer o que quer, e a pessoa que se defen-
da, se o desejar.

Como ficaria isso?
O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 

Filho) – Professor.
O SR. CARLOS ALBERTO DI FRANCO – En-

tendo a sua preocupação. A mim me parece o seguin-
te: por um lado, separo duas coisas que – parece-me 
– estão em dois patamares um pouco diferentes. Por 
um lado, o jornalismo. Entendo que o jornalismo bra-
sileiro, em média, é bom. Se fizermos uma análise 
objetiva, tirando o caso da escola base, não se tem 
tantos episódios em que o jornalismo, e sua informa-
ção, tenha produzido algo extremamente negativo, que 
dizer, denúncias abordadas pela imprensa, em regra, 
têm-se demonstrado, posteriormente, como verdadei-
ras. Por outro lado, a imprensa não é o Poder Judiciá-
rio. O papel da imprensa, evidentemente, é, como eu 
dizia, com prudência, com seriedade, etc, fazer uma 
denúncia fundamentada, etc, e o papel do Poder Ju-
diciário é, efetivamente, dar o passo além, quer dizer, 
o Ministério Público proceder à denúncia, e a magis-
tratura dar a sua decisão.

O que me preocupa – e acredito que esse seja um 
problema sério no Brasil e no mundo – é a crescente 
confusão que se está estabelecendo entre informação 
e entretenimento. Cada vez mais, as coisas não são 
importantes pelo seu valor objetivo, mas, sim, pelo seu 
poder, pela sua capacidade de despertar emoções das 
pessoas. E isso, sim, vai gerando um problema, quer 
dizer, a verdade se dilui; o que importa é, muitas vezes, 
chocar ou o que importa é que emocionar, etc.

Entendo que, no fundo, em sua pergunta, deve 
haver algo disso. Temos, na área do entretenimento, 
no Brasil e em todo o mundo, uma preocupação, um 
pudor, de suscitar questões que possam remotamente 
se aproximar de qualquer tipo de atitude de censura.

Evidentemente, com isso, tem se um processo 
de dissolução da sociedade num clima de desvalor, de 
questionamento, muitas vezes, abusivo, excessivo, de 
valores fundamentais como a família, de uma exposi-
ção excessiva de violência, que são problemas que 
têm que ser analisados com seriedade.

Entendo que este Conselho tem, nos seus prin-
cípios, um papel importante para tratar desses temas. 
Nesse sentido, creio que, mais do que reformar, diga-
mos, o Conselho, o importante é efetivamente fazer com 
que o Conselho vá até as últimas conseqüências. No 
Brasil, temos uma tendência muito grande de mudar 
as leis e terminamos não tendo nenhuma legislação 
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efetiva, consistente, etc. O Conselho tem um papel 
muito importante.

Defendo muito também o exercício da cidadania. 
Creio que a sociedade tem que se manifestar com se-
riedade, com intensidade. As pessoas não têm noção de 
que, às vezes, uma carta encaminhada a um jornal pode 
parecer uma providência absolutamente insignificante. E 
não é. Uma carta, mesmo que não seja publicada, para 
o diretor da comunicação, é uma amostragem de opinião 
pública. Por trás daquele leitor, existem centenas de pes-
soas que não escreveram, mas pensam como ele.

Então, esse é um exercício de cidadania, que 
pode estar dizendo: “Olha, não estamos contente com 
o tipo de entretenimento que a televisão tem oferecido 
à sociedade.”

Para a sociedade, é um caminho interessante, 
prático, e democrático de encaminhar o assunto.

O SR. CARLOS ALBERTO DI FRANCO – Só um 
exemplo sobre a questão de cartas. Quando saiu uma 
revista com uma capa com problemas com relação a 
questões de Igreja, a CNBB, pelo seu Presidente, di-
rigiu uma carta à revista, a qual nunca foi publicada. 
Depois, entrou no Poder Judiciário para ter assegurar 
seus direitos. Eles até já se esqueceram do assunto.

O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 
Filho) – Com a palavra o Fernando Bittencourt.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT –  Eu faria 
apenas uma reflexão a partir das excelentes apresenta-
ções que ouvimos aqui. Este Conselho, historicamente, 
tem-se debruçado quase exclusivamente sobre empre-
sas privadas e comerciais. Parece-me que, a partir do 
que ouvi hoje aqui, temos que refletir também sobre 
os assuntos relativos às empresas públicas e educa-
tivas porque talvez tenhamos muito a contribuir com 
a ação dessas entidades.

Esse é um ponto.
Em segundo lugar, eu queria solicitar ao jornalista 

Eugênio, que mencionou, durante sua apresentação, 
que ira apresentar alguns exemplos da Radiobrás. 
Talvez S. Sª pudesse expor um ou dois agora, neste 
momento, aproveitando um tempinho e falar sobre es-
ses dois exemplos.

O SR. EUGÊNIO BUCCI – Posso, com o maior 
prazer, e agradeço a oportunidade. Quero dizer a to-
dos os Conselheiros que, para nós, seria um prazer 
recebê-los para uma exposição mais longa do que tem 
acontecido por lá.

Começo com um exemplo de uma parceria com 
a TV Câmara. Inauguramos, Radiobrás e TV Câma-
ra, um programa chamado “Ver TV”, que é conduzido 
pelo Laurindo Leal Filho, Professor da Escola de Co-
municação de Artes de São Paulo, já aposentado, que, 
aliás, escreveu o livro “A Melhor Televisão do Mundo”, 

sobre a BBC. Recentemente, fiz uma piada maldosa 
com ele, sobre um certo país, dizendo: “Você deveria 
ir lá e escrever agora a outra parte do livro “A Pior Te-
levisão do Mundo.”

Trata-se de um programa que tem aberto um es-
paço que não existia na IV, de discussão cidadã – com 
o perdão do adjetivo gasto – sobre televisão. Por que 
discussão cidadã sobre televisão? Porque é a discus-
são que busca iluminações vindas da legislação, da 
distribuição desse veículo pelo Brasil, das iniciativas 
comparadas com iniciativas de outros países, enfim, 
hoje existe, todas as quintas-feiras, às l0h30min da 
noite, TV Câmara, TV Nacional de Brasília, já sendo 
exibido por algumas outras emissoras, um programa 
que debate esse meio de comunicação com várias 
contribuições dos mais diversos setores.

A Radiobrás está viabilizando a recuperação da 
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que estava em ruí-
nas, e, numa parceria, porque não temos recursos, com 
a Radiobrás, os transmissores foram reconstruidos, o 
velho auditório Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi 
reconstituído. Ali hoje são exibidos programas infantis 
todos os sábados de manhã. E já estão pensando em 
transformar esse programa infantil em um programa de 
TV. Há também um programa com o grupo “Época de 
Ouro” toda sexta-feira à tarde, além de shows com al-
guns dos mais importantes nomes da música brasileira. 
O auditório voltou a ser uma coisa viva. E o que é im-
portante: sob uma gestão comprometida com a cidade 
do Rio de Janeiro. Não se encontra, na Rádio Nacional 
do Rio de Janeiro, aquele tipo de comunicação “chapa 
branca” de promoção de governante, embora o nosso 
comprometimento com as pautas de cobrir processos de 
políticas públicas seja uma preocupação constante.

Temos vários outros exemplos. Estamos inauguran-
do agora uma rádio na cidade de Tabatinga, no oeste do 
Amazonas, onde, no passado, existiam emissoras; hoje 
a população daquela cidade ouve rádio da Colômbia. É 
um lugar de exploração comercial de rádio muito difí-
cil. Ali o poder público pode entrar para sustentar uma 
emissora de rádio, com uma particularidade: a gestão 
dessa emissora é feita por um conselho da comunidade. 
É uma parceria entre Radiobrás, Ministério da Integra-
ção e Governo do Estado do Amazonas.

Existem inúmeros exemplos. Criamos uma agên-
cia de notícias na internet para emissoras de rádio. 
Existe uma carência de conteúdo jornalístico de qua-
lidade em várias regiões do Brasil. As pessoas de rá-
dio sabem disso. O jornalismo é uma atividade cara. É 
chocante quando deixamos de prestar atenção a esse 
assunto. Sustentar reportagem, redação, é uma coisa 
difícil para muitas emissoras de rádio no Brasil.
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Estamos tornando disponíveis conteúdos para 
uma série de emissoras: 1.500 emissoras baixam con-
teúdos desse site que abrimos, todos os dias, com 
informações não propagandísticas. Tomamos o maior 
cuidado com isso. Informações que atendem o direito 
à informação do cidadão.

Então, uma nova agência de notícias está dispo-
nível na internet.

Vou parar por aqui. Já dei três exemplos, mas 
talvez não tenha dado os principais.

Na Radiobrás, aumentamos proporcionalmente, 
em grande escala, a presença de funcionários concur-
sados, e diminuímos, em grande escala, a presença 
de funcionários de livre nomeação. Atenção: sem au-
mentar o número total de funcionários.

Há uma série de atitudes ali que não são méritos 
da gestão da Radiobrás, mas, sim, das pessoas que 
trabalham na Radiobrás e da compreensão do Governo 
Federal da importância de se atender o direito à infor-
mação do cidadão. Contamos com a compreensão do 
Governo Federal para desenvolver esse trabalho.

Muito obrigado por esta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (João Monteiro de Barros 

Filho) – Com a palavra o Conselheiro Gilberto.
O SR. GILBERTO LEIFERT – Sr. Presidente, eu 

gostaria de cumprimentar a todos pela qualidade das 
exposições e de felicitar o Presidente Arnaldo Niskier 
pelas escolhas. São pessoas de grande qualidade 
profissional, intelectual, e reconhecidas também pela 
integridade no meio profissional. Fiquei muito feliz de 
ter assistido a V. Sª.

Aproveito para fazer uma consideração: o pro-
fessor Karam, ao abordar amplamente o tema de que 
estamos tratando esta tarde, falou exatamente que a 
ética também se aplica à atividade comercial dos meios 
de comunicação. Ele disse muito bem.

Eu gostaria aqui de invocar o meu testemunho em 
torno da regulamentação da publicidade brasileira, um 
País que é conhecido por leis que pegam e por leis que 
não pegam, em que os próprios veículos de comunica-
ção são signatários de um código voluntário e fiadores 
da execução das decisões adotadas por um Conselho 
de Ética integrado por representantes de anunciantes, 
agências de publicidade, veículos de comunicação e 
representantes da sociedade civil. Um desses repre-
sentantes, aliás, é o Professor Carlos Alberto di Franco, 
membro do Conselho de Ética do Conar.

Isso reforça a minha crença. Eu, como ele, sou 
muito otimista em relação à qualidade do jornalismo 
brasileiro. Talvez S. Sa, por modéstia, tenha se situ-
ado no ponto médio de qualidade. Eu sou um entu-
siasta do trabalho realizado pelo jornalismo no Brasil. 
Quando comparamos, ou quando nos dispusemos a 

estabelecer uma comparação entre a qualidade ética 
de instituições públicas, privadas, e a imprensa brasi-
leira, temos de reconhecer que a imprensa brasileira, 
pela relevância dos serviços que vem prestando, pela 
sua independência, sobretudo, em se tratando de um 
País, do ponto de vista de mercado, muito fraco para 
sustentar a pluralidade de veículos, e tudo, vem pres-
tando um excelente serviço aos cidadãos.

Como foi lembrando aqui que a BBC é sustentada 
pelos telespectadores, que ela não é gratuita como a 
brasileira, tenho uma pergunta ao Presidente Eugênio 
Bucci: Presidente, qual é o orçamento da Radiobrás, 
uma vez que, no caso dos britânicos, os cidadãos que 
possuem televisão pagam diretamente; no caso da Ra-
diobrás, os cidadãos brasileiros, mesmo aqueles que 
não têm televisão, pagam a conta também.

O SR. EUGÊNIO BUCCI – O orçamento da Ra-
diobrás é algo na ordem de R$110 milhões por ano. 
São três emissoras de TV, seis emissoras de rádio, 
duas agências de notícia e mais uma série de serviços 
menores em escalas que são prestados. A Radiobrás 
é responsável, desde a produção do horário do Exe-
cutivo, na Voz do Brasil, até a cobertura em imagens, 
com links ao vivo de atividades do Poder Executivo, 
cobertura essa que abastece a todas as emissoras de 
televisão do Brasil nos seus telejornais habituais.

A Radiobrás presta uma série de serviços, e esse 
cuidado eu tomei logo de início. Para se ter uma idéia 
administrativa básica da instituição, esses serviços, se 
contabilizados, justificam o custo da Radiobrás, que 
é uma empresa cuja existência é condizente com o 
princípio da economicidade no Poder Público. Temos 
exemplos de serviços análogos prestados por terceiros 
contratados por outros órgãos do Poder, e a Radiobrás 
nesse ponto de vista não é uma estrutura cara. Não 
tenho nenhuma razão para enviesar esse debate, por-
que tenho sido inclusive acusado de aumentar o vo-
lume de trabalho da Radiobrás, mas era um espaço 
que existia, e era preciso fazer isso.

Gostaria de lembrar, sem que isso represente 
uma discordância, que não existe televisão gratuita, 
não existe rádio gratuita. É importante estendermos 
um pouco a consideração desta equação. A televisão 
sustentada por publicidade também é paga pelo con-
sumidor, mas por outro caminho. O preço da publici-
dade é pago na linha final do consumo. A publicidade, 
em geral, é um componente do custo ou do valor da 
mercadoria, que, ao realizar o seu valor na ponta da 
linha, inclui também o valor da publicidade. O merca-
do publicitário se fecha, e é saudável exatamente por 
isso. A televisão não é gratuita.

Podemos desdobrar esse raciocínio muito mais 
longe que isso. A noção de que nenhuma televisão, 
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nenhuma comunicação é gratuita não tem o objetivo 
de questionar a televisão aberta. Pelo contrário, no 
Brasil, devemos ter orgulho da nossa televisão aberta. 
Temos verdadeiros achados na nossa televisão aberta, 
verdadeiras proezas. Temos na nossa televisão aberta 
inúmeros motivos para distinção do Brasil no cenário 
internacional. A noção de que não há televisão gratuita é 
importante para que tenhamos uma compreensão mais 
ampla dos sistemas de financiamento da comunicação, 
seja ela privada ou pública. O dinheiro vem de lugares 
diferentes, mas sempre vem da sociedade.

É isso.
Saúdo V. Sª e agradeço sua pergunta.
O SR. FRANCISCO KARAM – Há algumas ob-

servações sobre as últimas perguntas, começando pela 
do conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.

Em linhas gerais, quero referendar um pouco, 
até mais que o Sr. Eugênio Bucci, Presidente da Ra-
diobrás, o fato de que as empresas jornalísticas e das 
empresas de comunicação, que produzem informação 
e outros produtos nos seus meios, também disputam, 
buscam, reivindicam e recebem verbas do governo, 
e bastantes verbas, pelo que vejo no orçamento. Um 
dos argumentos, acredito que não seja o de V. Sª, mas 
que estou vendo em alguns debates, é o desperdício 
no investimento do setor público. Vejo isso, e quero 
reforçar, como um ganho social. O governo, legitima-
mente, distribui verbas e anuncia em empresas priva-
das. Não há motivo para ele não investir dinheiro, não 
gastar em meios de comunicação próprios não para 
fazer propaganda e apologia de si mesmo, mas para 
dar visibilidade social, o que, pela natureza mesmo da 
empresa privada, não pode existir. Aliás, existe, mas é 
limitada, como qualquer mídia é limitada.

Quero reforçar essa idéia de investimentos nes-
ses setores. Por isso, tanto a BBC, com a qual o cida-
dão contribui, e a Radiobrás, e quero cumprimentar o 
Sr. Eugênio Bucci pelos projetos e pelo avanço nesse 
sentido, representam grandes ganhos éticos e morais 
para a sociedade. Essa é a minha posição.

É claro que uma grande parte da mídia tem muitos 
acertos e, evidentemente, muitos erros. Sou jornalis-
ta, antes de tudo, antes de ser professor, e defendo o 
jornalismo. Gosto bastante de muito do que vejo, mas 
também detecto alguns problemas, tanto que o tema de 
hoje é Ética na Comunicação. Por alguma razão, esse 
tema apareceu aqui. O que está havendo? Mesmo que 
acertemos 90% ou 95%, os 5% são muito impactan-
tes para a realidade e para a formação da cidadania. 
Por isso, esse tema chama a atenção. Acerta-se mui-
to. Às vezes, discordo inclusive de quem reclama em 
demasiado de algumas coberturas, porque inclusive 
sei os erros de outras áreas por meio da cobertura 

jornalística, sem a qual não conseguiria saber. Nesse 
momento, está se errando na mídia. Certamente está 
havendo algum erro na escola base ou em algum outro 
ponto, mas também se erra na Medicina, no Direito. Há 
sentenças equivocadas, erros médicos, problemas de 
bastidores em alguma área da realidade, e não tenho 
como saber, se não houver algum investigador da histó-
ria, alguma testemunha da história, algum profissional 
do instantâneo, este jornalista. A centralidade moral do 
jornalismo está calcada nesse ponto, imediatamente, 
mas isso não exclui um conjunto de erros.

Nesse ponto, voltaria à questão levantada pelo 
conselheiro Dom Orani João Tempesta sobre como a 
pessoa se protege. Os dados apontam que há cada vez 
mais processos contra jornalistas e contra empresas. 
Há pouco tempo havia no Superior Tribunal de Justiça 
em torno de 1.500 processos contra jornalistas ou em-
presas. Segundo dados de que disponho, em primeira 
instância, Rio de Janeiro e São Paulo computaram em 
torno de 3 mil processos. Isso significa que os descon-
tentes estão processando. É claro que pode ser um 
programa de auditório, pode ser uma informação jorna-
lística, pode ser algum anúncio etc. Em sendo assim, o 
debate sobre ética objetiva correções. Existe toda uma 
instância jurídica que, em não havendo uma lei de im-
prensa ou um direito de resposta, recorre ao Código 
Penal, o que vem acontecendo de forma crescente. A 
defesa da sociedade contra a mídia encontra no aparato 
jurídico existente um conjunto de dispositivos. É justo? 
É injusto? Atinge a liberdade de expressão? Compro-
mete o direito à informação? Em muitos casos sim, mas 
em outros não há nada a ver com jornalismo. E apenas 
rentabilidade baseada na espetacularização, que expor 
demasiadamente a intimidade de uma personalidade, 
como bem expôs o professor Carlos Alberto Di Franco. 
Para esses casos, há a Justiça.

É suficiente? Temos que fazer uma legislação de 
imprensa especifica? Temos que fazer direito de res-
posta baseado no art. 5º, da Constituição, ou se deixa 
como está? Processos, processos e mais processos. Há 
muitos processos. Há acusações à luz do dia de que tal 
pessoa trafica crianças para o exterior. Um apresenta-
dor fez isso em relação a um juiz. O juiz, porque é juiz, 
tem força e processou, e o apresentador foi condenado. 
Cento e noventa e sete segundos, R$10 mil segundo foi 
o preço do comercial, totalizaram R$1,970 milhão.

É preciso haver um conselho específico? A Cons-
tituição já fornece as bases para isso. Sei que há uma 
grande divisão aqui, entre empresários e trabalhadores, 
se deve ou não haver uma lei de imprensa específica ou 
se a Justiça deve continuar agindo com base no Código 
Penal. Hoje já existe a defesa jurídica para isso.
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Vamos 
ouvir, para concluir, o professor Di Franco.

O SR. CARLOS ALBERTO DI FRANCO – Só, 
como o aeroporto me chama, gostaria de agradecer 
muito o convite e destacar a profundidade dos debates. 
Aprendi muito. Todos conseguimos de alguma manei-
ra, nessa troca, despertar algumas reflexões úteis e 
interessantes para todos.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Aproveito 
dois minutos para agradecer a altura a que chegou o 
nosso debate. Foi tamanha que o Presidente do Sena-
do pediu que me perguntassem como estava o debate. 
S. Exª sabia que estava indo muito bem: ou S. Exª foi 
gentil comigo, que não é o caso, nem havia essa neces-
sidade, ou realmente estava acompanhando, segundo 
S. Exª, pela importância do tema e dos debatedores 
escolhidos. O Presidente do Senado enviou um abra-
ço, inclusive, para o Conselho, em função da felicidade 
pela escolha do tema e dos debatedores.

Agradeço muito ao nosso amigo Eugênio Bucci, 
com a sua larga experiência na matéria, e aos pro-
fessores Carlos Alberto Di Franco e Francisco Karam. 
Tudo foi bastante proveitoso.

Temos ainda um pequeno ponto para discutir que 
é a honra lavada com dinheiro. Delitos de imprensa es-
tão sendo resolvidos, alguns dos quais, de forma absur-
da, com punições feitas na pecúnia. Fica um aspecto, 
se estamos falando de ética, no mínimo, contraditório. 
O juiz determina que o veículo pague R$200 mil ao 
cidadão que se sentiu ofendido e, com isso, a honra 
dele está lavada. Pagando-se uma importância “x” ou 
“y”, está tudo resolvido. Parece-me que esse tema me-
rece uma discussão. Não quero dizer que seja certo ou 
errado. Apenas sinto, pela reação dos meus colegas 
a esse chamado delito de imprensa, que poderíamos 
mais adiante, em algum momento, discutir também o 
que há de ético nesse tipo de decisão judicial.

Fui recebido, conforme desejo de S. Exª expres-
so em um café fortuito que aconteceu no mês passa-
do, pelo Presidente Renan Calheiros. O Presidente 
queria dizer do alto apreço que tem pelos trabalhos 
do Conselho de Comunicação Social e pediu atenção 
especial de todos os conselheiros, e acredito que de 
nossos palestrantes, que são da Casa também pelo 
interesse que têm na matéria, que nos debruçássemos 
em plenário sobre dois aspectos essenciais.

O primeiro deles referente a uma declaração do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a lei geral de 
comunicação de massa. Entende o Presidente Renan 
Calheiros que deveríamos estudar isso aqui. S. Exª fez 
um apelo formal para que isso passasse a ser alvo das 
nossas preocupações. É um apelo na ordem direta da 
nossa subordinação. Esse é o caminho: recebemos 

uma recomendação do Presidente do Senado e vamos 
caminhar nesse sentido, até porque S. Exª vai oficiar a 
respeito do assunto, conforme nos prometeu.

O segundo ponto é sobre o marco regulatório. 
S. Exª entende que isso está na ordem do dia e gos-
taria muito que nos aprofundássemos na discussão 
da matéria. Perguntei se tinha alguma idéia especial 
a respeito disso. S. Exª prometeu pensar no assunto, 
mas disse, claramente, que vai oficiar ao Conselho 
solicitando por escrito, além do que tinha acabado de 
fazer, que tivéssemos atenção especial, nas nossas 
reuniões, com o assunto.

Deixou mais ou menos subentendido que esses 
dois assuntos devessem constar de uma pauta fixa de 
nossas reuniões. Temos reuniões pela manhã e pela 
tarde. Talvez devêssemos realmente repartir o tema 
da melhor maneira possível, incluindo as Comissões, 
e S. Exª sabe da existência delas, para que pudésse-
mos avançar em relação a isso, agora já a pedido do 
Presidente do Senado.

No mais, reiterou a admiração pelo trabalho do Con-
selho e a idéia de que acompanha nossos trabalhos.

Saí da reunião muito satisfeito porque me pare-
ceu que S. Exª está dando toda atenção ao Conse-
lho e tem uma confiança ilimitada no que podemos 
produzir no futuro, não apenas com os subsídios que 
nos são trazidos por pessoas como Carlos Alberto Di 
Franco, como Eugênio Bucci, como Francisco Karam, 
mas prosseguindo na linha que traçamos e que está 
produzindo resultados. O Conselho tem, segundo o 
Presidente Renan Calheiros, apresentado pareceres 
substanciosos, expressão de S. Exª.

Fico muito contente e devo repartir com o Plená-
rio e com os que colaboram conosco a alegria de ver 
que estamos em um bom caminho.

Muito obrigado.
Voltamos no dia 5 de junho de 2006, segunda-

feira, às 10h30min.

Documentos pertinentes à reunião:

– Lista de Presença; (1 folha);
– Lista de Presença dos convidados (1 folha);
– Correspondência do Senhor Steve Solot, Vice-Presi-
dente de Operações da América Latina da MPA – Motion 
Picture Assotiation, datado de 17 de abril de 2006;
– Ofício nº 436/06-MJ/ASPAR, datado de 18 de abril 
de 2006, do Assessor Especial do Ministro da Justiça, 
Sr. Paulo Pires de Campos;
– Ofício nº 281/2006/MC, datado de 19 de abril de 
2006, do Ministro de Estado das Comunicações, Hé-
lio Costa.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 17 horas).
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 77ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 8 de junho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Marcos Guerra, Mão Santa, Sérgio Zambiasi, 
Alberto Silva e Pedro Simon
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Há oradores inscritos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, 
pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
pedir minha inscrição para uma comunicação inadiável 
e conto com a sensibilidade de V. Exª para, se algum 
Senador faltar, inscrever-me no expediente normal.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª terá 
assegurado o uso da palavra por cinco minutos para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, 
§2º, do Regimento Interno da Casa.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Car-
los Magalhães, pela Liderança, por cinco minutos. Em 
seguida, falará o Senador José Jorge, como inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna cobrar providências mais enérgicas do Poder 
Executivo em relação aos criminosos que invadiram 
o Congresso Nacional entrando pela Câmara dos 
Deputados.

Não é possível que, comandados pelo Secre-
tário do PT – ainda bem que ontem foi expurgado do 
Partido –, malandros, mafiosos travestidos de sem-
terra ou de sem-teto venham quebrar as instalações 
do Congresso Nacional, agredir servidores e quase 
matar funcionários.

Enquanto isso, o Líder do PT na Câmara dos 
Deputados... Aliás, cabe aqui um parêntese, Sr. Pre-
sidente: já não se fazem, na Câmara dos Deputados, 
Líderes do PT como antigamente, figuras responsáveis, 
figuras com passado, figuras que podem falar sem ser 
contestadas. Hoje, o Líder do PT não tem essa cate-
goria e, por isso mesmo, ataca-me e apresenta até, 

quem sabe, um processo contra mim. Analfabeto que 
é, esquece-se do art. 55 da Constituição, cuja respos-
ta o Supremo já deu a esta Casa e cuja resposta esta 
Casa também já deu a alguém que a consultou.

Quando alegam que renunciei ao mandato, nin-
guém ousa falar em corrupção. E eu posso dizer que os 
que renunciaram ao mandato – e mesmo os absolvidos 
do PT – fizeram-no por corrupção, por ladroagem! E ele 
ainda não explicou um caso com ele ocorrido. Refiro-
me aos recursos do valerioduto que foram para Porto 
Alegre. Mas isso será assunto para outro dia.

Irresponsável não sou eu; irresponsável é o Líder 
do PT na Câmara dos Deputados, que é o estimulador 
desses movimentos, desses crimes e que depois se 
esconde, pedindo desculpas em nome do Partido dos 
Trabalhadores. É ele que estimula, no Rio Grande do 
Sul, invasões de terras produtivas. Ele que é totalmen-
te desconhecido como homem público no Brasil. Não 
vou dar o seu nome porque não quero que ninguém 
saiba que ele existe, para que fique ignorado. Ignora-
do ele vai ficar. Ele é irresponsável. Ele é incapaz. Ele 
faz parte dos ignorantes que chegam ao Congresso 
para benefício próprio.

Se ele soubesse que o art. 142 – acho que é o 
art. 142 – permite, inclusive, a defesa do Estado e das 
instituições democráticas pelas Forças Armadas, ele 
não faria a heresia que fez. Esta Casa, inclusive, mes-
mo na democracia, sempre foi guarnecida por Forças 
Armadas. Está na Constituição que, entre as atribui-
ções das Forças Armadas, está a de dar garantia aos 
poderes constituídos. E este é um Poder constituído, 
embora o ignorante não o saiba.

Posso dizer que conquistei na minha vida trunfos 
e triunfos que ele jamais conseguirá. Por isso mesmo, 
não há quem não me respeite nesta Casa, e os que 
tentaram desrespeitar se deram mal.

Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que essa 
máfia de criminosos, que esses malandros que estão 
na Papuda – e não devem de lá sair nunca mais, para 
não continuarem perturbando a vida da Nação, seja 
no campo, seja nas cidades, em qualquer desses lu-
gares – são inimigos da lei, protagonistas de atos de 
vandalismo. O vandalismo tem sido uma marca de 
muitos do PT porque o Presidente da República não o 
combate. Quem chefiou? O Secretário da Executiva do 
PT, esse Bruno! Esse Bruno, que, por estar livre, pode 
provocar a morte de pobres funcionários da Câmara 
dos Deputados. Eu queria saber... Provavelmente, ele 
já foi visitar o Bruno na Papuda; se não foi, telefonou, 
porque é covarde, mas não foi visitar o funcionário 
que, gravemente ferido, à morte, está internado no 
Hospital Santa Lúcia.
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O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite 
um aparte, Senador?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– PE) – Com prazer, Excelência. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Eu gostaria, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, de também falar da 
revolta que tomou conta de todos os Parlamentares 
em face daqueles fatos lamentáveis que ali acontece-
ram, daquela violência, que, diga-se de passagem, foi 
divulgada pelas emissoras de televisão para o Brasil e 
para o mundo. As grandes emissoras de televisão de 
todo o mundo, todas elas, transmitiram aqueles fatos 
que envergonharam nosso País. Mas eu acho também 
que mais grave é a questão da premeditação. Com 
a fita encontrada, verificamos que não foi uma coisa 
realizada por acaso. Eles passaram um mês plane-
jando e convocando as pessoas para fazerem aquilo. 
Então, isso é um aspecto que considero gravíssimo, 
e comandando por uma pessoa da Executiva do PT, 
o que mostra que o PT, que antes tinha mensaleiros, 
agora também tem baderneiros - quer dizer, alguém 
que vem, de uma forma irresponsável, atingir o Con-
gresso Nacional. Minha solidariedade a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado, Senador José Jorge, que sem-
pre entra oportunamente nos debates. V. Exª coloca 
um ponto que é o mais grave de todos: tudo foi trama-
do, tudo foi organizado! E onde está a tal Abin, que 
não sabia disso? Onde está a Polícia Federal? Onde 
estão aqueles que deviam zelar e não permitir que 
chegassem até a porta esses malandros arruaceiros 
criminosos? Onde eles estão? Pois não foram lá com 
medo que o Presidente da República se zangasse com 
qualquer interferência para evitar esses crimes. Eles 
temem, porque sabem que o Presidente da República 
é o estimulador dessas arruaças, desses crimes con-
tra as instituições.

Sr. Presidente, não fomos atingidos diretamente, 
mas, quando o Congresso Nacional, numa de suas 
Casas, é atingido, todos nós somos atingidos. O Pre-
sidente desta Casa tomou providências e teve a co-
ragem de dizer o que deveria ser dito em relação aos 
baderneiros. A outra Casa, infelizmente, fica mais nas 
palavras e pede que outro caso fique com a Seguran-
ça, como se a Segurança pudesse conter mil ou mil e 
quinhentos canalhas arruaceiros. Não, Sr. Presidente! 
Tem que se ter a coragem de pedir garantias para o 
poder constituído que é o Congresso Nacional. Se o 
Sr. Lula ou se o Sr. Ministro da Defesa não quiser dar, 
nós devemos intervir, seja na Presidência, seja no 
Ministério da Defesa. Os comandantes militares não 
podem ficar alheios, porque eles são guardiões da 
Constituição do País e não elementos para cumprir 

ordens de um Presidente da República que ordens 
não sabe dar, a não ser a respeito do valerioduto e 
coisas semelhantes.

O Brasil não pode descer ao ponto que está des-
cendo com a Presidência da República!

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao Senador José Jorge, 
pela ordem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– V. Exª está inscrito em terceiro lugar, na prorrogação 
da Hora do Expediente.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
V. Exª dispõe de até dez minutos para o seu pro-

nunciamento, Senador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para uma co-

municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Plenário 
do Tribunal de Contas da União aprovou esta semana, 
com 30 ressalvas, os pareceres prévios das contas do 
Governo Federal – Governo do PT e do Presidente Lula 
– referentes ao exercício financeiro de 2005.

As contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
assim como as do Ministério Público da União, estão 
em condições de serem aprovadas integralmente.

O Ministro Valmir Campelo, Relator da aprecia-
ção das contas, apresentou o “Relatório de Pareceres 
Prévios sobre as Contas do Governo da República – 
Exercício de 2005”, para julgamento do Plenário – há 
até um exemplar aqui, Sr. Presidente.

Segundo registrou em seu relatório, o Ministro fez 
algumas considerações relevantes, que vão ao encon-
tro do que temos denunciado desta tribuna:

(...) começo dizendo que a economia bra-
sileira cresceu menos em 2005 do que no ano 
anterior. [Todos nós sabemos disso.] A taxa de 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a 
preços de mercado foi de 2,3% em 2005, con-
tra 4,9% em 2004. [Portanto, cresceu menos 
da metade.] O crescimento real em 2005 foi 
um dos mais entre os países emergentes. Na 
América do Sul, todas as outras economias 
cresceram mais do que a nossa no período. 
Contribuíram decisivamente para esse baixo 
nível de crescimento o fato de o Brasil prati-
car a maior taxa de juros real do mundo e a 
política de valorização do Real em relação às 
outras moedas.
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Tais palavras não saíram de um político oposicio-
nista – como o Senador Mão Santa ou como eu –, com 
o objetivo de fazer, como o Presidente Lula gosta de 
expressar, “futrica eleitoreira“, mas sim de um membro 
do Tribunal de Contas da União.

No texto que anuncia o exame das contas pelo 
Tribunal, registra-se que “a taxa de juros real brasileira 
foi também a maior do mundo, em 2005: 12,8% a.a. 
Em 2004, a taxa foi de 8,05% a.a. A política de ele-
vação da taxa de juros resultou no descumprimento 
da meta de resultado nominal. Estatais federais e Go-
verno central, em conjunto, apresentaram um déficit 
nominal de R$ 59,0 bilhões, o equivalente a 3,05% do 
PIB, superior à meta fixada para 2005, de 0,64% de 
déficit nominal”.

Quando se fala em déficit, sempre se fala em 
déficit sem incluir o pagamento da dívida. Ora, toda 
vez que se paga a dívida a taxa de juros é muito alta, 
a dívida cresce, então, tem-se um superávit primário, 
mas se tem o déficit, porque o superávit não dá para 
pagar os juros da dívida.

E diz:

Os números comprovam que, apesar de 
toda a austeridade fiscal, com a superação 
da meta de superávit primário, a economia 
gerada não foi suficiente para o pagamento 
dos encargos da dívida pública. [Isto é, o que 
se economizou não deu para pagar os juros, 
faltaram R$ 60 milhões, Senador Mão Santa.] 
Gastou-se mais do que aquilo que se conse-
guiu arrecadar, e essa diferença foi bem maior 
do que a prevista. O tribunal concluiu que a 
classificação de uma ação ou meta como prio-
ritária na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual 
e sua efetiva execução. Concluiu também que 
ações classificadas como prioritárias, ainda 
que incluídas na LOA, não foram executadas 
no Orçamento de 2005.

Na continuação de seu relatório, o Ministro Cam-
pelo criticou a pesada carga tributária, que continua a 
crescer no Governo Lula, apesar da promessa eleitoral 
de que seria reduzida.

Todo mundo lembra da promessa do Presidente 
Lula e do Ministro Palocci de que não haveria aumento 
da carga tributária no Governo Federal.

Disse o Ministro:

A carga tributária nacional continuou a 
sua trajetória de crescimento em 2005, tendo 
representado 37,36% do PIB, consideradas 
as três esferas de governo.

Só para comparar, a carga tributária da Argenti-
na, a carga tributária do Chile, que são Países emer-

gentes da América Latina, está em torno de 20%; aqui 
estamos chegando perto de 40%.

Continuando:

Em relação a 2004, houve um acrésci-
mo de 1,58% ponto percentual em relação 
ao PIB, isto é, 1,60% a mais do PIB foi gas-
to. Quer dizer, um aumento muito grande de 
carga tributária para um ano. A elevação da 
carga tributária, no entanto, não teve como 
contrapartida a melhoria da prestação dos 
serviços ou aumento da aplicação de recursos 
na área social.

Ao se referir ao superávit primário, o TCU registrou 
que, “apesar de toda austeridade fiscal com a supera-
ção da meta de superávit primário a economia gerada 
não foi suficiente para o pagamento dos encargos da 
dívida pública. Gastou-se mais do que aquilo que se 
conseguiu arrecadar, e essa diferença foi bem maior 
do que a prevista”.

Apreciando os gastos com educação, que o Pre-
sidente Lula declarou, recentemente, ser prioritário no 
seu Governo, o Tribunal descobriu mais um engodo da 
administração petista.

Segundo o TCU:

(...) à semelhança do exercício de 2004, 
deixou de ser cumprido o limite mínimo estabe-
lecido no §6º do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, que prescreve a aplicação 
do equivalente a 30% dos recursos a que se 
refere o art. 212 na erradicação do analfabe-
tismo e na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino fundamental. Foram aplicados R$ 
3,1 bilhões, cerca de 29,67%.

Portanto, aproximou-se daquele valor, mas, na 
realidade, não foi cumprido.

De igual modo, ao examinar os gastos em outra 
área dita prioritária para o Governo petista, que é a 
saúde, o Tribunal identificou nova trapaça do Gover-
no Federal.

Segundo o relatório, o investimento mínimo pre-
visto na Constituição Federal só foi alcançado com a 
“mágica” de incluir desembolsos para outras áreas, 
incluídas “a fórceps” nas despesas com saúde.

Todo mundo sabe que o Governo não cumpre 
a determinação constitucional na área de saúde. Ele 
pega recursos que vão ser aplicados em outras ques-
tões e diz que são de saúde, porque, se melhorar a 
alimentação, melhora a saúde. Mas a idéia da emenda 
à Constituição não é essa.

Segundo diz o Ministro-Relator:
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(...) cabe ressaltar que o crescimento dos 
gastos em ações e serviços públicos de saúde 
inclui as transferências de renda do Programa 
Bolsa Família, nas ações de ‘Auxílio à Famí-
lia na Condição de Pobreza Extrema, com 
Crianças de Idade de 0 a 6’. ... Embora tais 
despesas contribuam em alguma medida para 
a melhoria nas condições de saúde da popula-
ção, sua abrangência restringe-se às famílias 
com renda per capita de até R$ 100,00 e sua 
atuação é indireta, via melhoria das condições 
socioeconômicas, por meio de transferência 
de renda condicionada ao cumprimento de 
agenda de compromissos na área de saúde 
e da segurança alimentar por seus benefici-
ários. Portanto, considera-se questionável a 
inclusão de despesas da espécie nos gastos 
em ações e serviços públicos de saúde para 
fins de cumprimento da EC nº 29/2000. Caso 
os recursos do Bolsa Família não tivessem 
sido incluídos no cálculo dos gastos mínimos 
em saúde, haveria descumprimento da EC nº 
29 no exercício de 2005.

Outra demonstração da incompetência gerencial 
desta administração Lulista, e que já tive oportunida-
de de denunciar algumas vezes deste Senado, foi a 
incapacidade de executar os programas previstos no 
orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.

Segundo Valmir Campelo:

Os baixos números referentes à execu-
ção física demonstram que o Governo tem 
sérias dificuldades em executar os seus pro-
gramas... Aproximadamente 61% dos convê-
nios cuja vigência expirou até 2004 ainda não 
tiveram as respectivas prestações de contas 
apresentadas.

Sessenta e um por cento, Senador Mão Santa, 
de convênios encerrados em 2004 ainda não presta-
ram contas!

Outra crítica do Tribunal que contraria frontalmen-
te o discurso recente de Lula é sobre a carência de 
investimentos na área de segurança pública.

Disse o Ministro:

Falando agora de segurança pública, 
percebe-se que os desvios provocados pela 
corrupção [palavras do Ministro] também vêm 
prejudicando esse setor com a falta de investi-
mentos governamentais em nível apropriado. 
Em 2005, por exemplo, os dispêndios federais 
em tal função representaram apenas 0,27% 
do total das despesas da União, menos ainda 
que o percentual de 0,3% observado em 2004 

[quer dizer, gasta-se pouco e esse gasto está 
diminuindo]. Mas aqui também tais desvios 
não justificam plenamente a baixa eficiência 
dos programas correspondentes, conforme se 
demonstra: os programas da função segurança 
pública executaram tão-somente 57% da dota-
ção orçamentária e alcançaram apenas 32% 
das metas físicas previstas para o exercício.

Depois dos fatos metodologicamente comprova-
dos, o Jornal do Brasil estampou em manchete:

“Tribunal enfraquece discurso da ree-
leição”

O Tribunal de Contas da União enfraque-
ceu os principais discursos de campanha do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao aprovar 
com 30 ressalvas as contas do Governo refe-
rentes ao ano passado, o tribunal fez críticas 
graves à execução dos programas sociais, pi-
lares da tentativa de reeleição de Lula.

Eu gostaria de concluir meu pronunciamento, 
com a licença do Ministro Valmir Campelo, citando a 
sua conclusão no relatório, que a meu ver sintetiza o 
que temos denunciado à Nação brasileira:

Concluindo esta apresentação [isto é o 
Ministro falando], retorno, pela sua relevância, 
os assuntos, ‘combate à corrupção’, ‘respon-
sabilidade social’ e ‘segurança pública’, de 
forma a ressaltar aqui três dos mais sérios 
problemas vivenciados pelo povo brasileiro 
neste momento.

No caso da corrupção, inegavelmente, 
estamos diante de uma crise de valores sem 
precedentes na história do País, marcada pelo 
abuso de funções públicas para fins particu-
lares, configurando uma das mais graves e 
urgentes questões que a sociedade brasileira 
deverá enfrentar.

Lamentavelmente, não há como não concordar 
com o Ministro do Tribunal de Contas da União na ava-
liação que faz do Governo Lula, já que conhece muito 
bem o funcionamento da máquina pública, pois tem 
entre suas atribuições constitucionais a fiscalização 
dos órgãos públicos federais.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para concluir, eu gostaria de ressaltar que não somos 
nós da Oposição que estamos fazendo as críticas mais 
veementes contra este Governo do Presidente Lula. 
Em primeiro lugar, foi o Procurador-Geral da Repúbli-
ca que denunciou 40 membros do Governo – ou as-
sociados ao Governo – como corruptos ao Supremo 
Tribunal Federal; em segundo, foi a OAB – Ordem dos 
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Advogados do Brasil, uma instituição secular e das 
mais importantes da sociedade civil brasileira, que fez 
uma notícia-crime contra o Presidente Lula; e, por últi-
mo, o Tribunal de Contas da União coloca 30 ressalvas 
na aprovação das contas do Presidente Lula com um 
crítica veemente.

Então, nós da Oposição, Sr. Presidente, temos 
até sido pouco críticos. A nossa linguagem tem sido 
até mais leve do que a linguagem desses órgãos, que 
são neutros.

Então, esperamos que a população brasileira 
preste mais atenção a esses fatos, para que possa, 
efetivamente, ter uma idéia do que é este Governo.

Muito obrigado.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Com a palavra o Senador Antero Paes de 
Barros, pela ordem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pedi a palavra pela ordem a V. Exª para fazer um apelo 
a todas as Lideranças desta Casa.

É que apresentei hoje um projeto de lei e que-
ro pedir apoio às Lideranças para que o votemos em 
regime de urgência-urgentíssima, em função dos últi-
mos acontecimentos, da quebradeira, na Câmara dos 
Deputados.

O projeto de lei “estabelece proibição para a 
transferência de recursos a entidades privadas e dá 
outras providências”:

Art. 1º O Governo Federal fica proibido 
de transferir qualquer tipo de recurso financei-
ro para entidades privadas, mesmo sem fins 
lucrativos, nos seguintes casos:

I – entidades em que qualquer de seus 
integrantes realize atos que impliquem perda 
ou destruição do Governo Federal;

II – entidades em que qualquer de seus 
integrantes ameace a integridade física e moral 
de autoridades públicas constituídas;

III – entidades em que qualquer de seus 
integrantes promova invasão e ocupação de 
logradouro público.

Parágrafo único. A proibição prevista nes-
te artigo será de no mínimo dois anos.

Sr. Presidente, estou falando pela ordem para 
pedir publicamente o apoio às Lideranças no sentido 
de que isso seja colocado imediatamente em pauta e 
que nós aceleremos essa proibição, porque temos in-
formações de que esses movimentos que vêm quebrar 
o Legislativo e fazem ocupações em prédios públicos 

são financiados inclusive com recursos públicos do 
Governo Federal.

Esse é o apelo que faço à Mesa neste mo-
mento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2006

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Médio Mearim – 
UFEMME, com sede no Município de Pe-
dreiras, Estado do Maranhão.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a Uni-

versidade Federal do Médio Mearirn (UFEMME), no 
Município de Pedreiras, no Estado do Maranhão, bem 
como os cargos, funções e empregos indispensáveis 
ao seu funcionamento.

Art. 2º A UFEMME terá por objetivo ministrar ensino 
superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do 
conhecimento e promover a extensão universitária.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da UFEMME serão definidas segundo 
seu estatuto e as normas legais pertinentes, obser-
vado o princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Art. 4º A instalação da universidade de que dis-
põe esta subordina-se à prévia consignação, no Or-
çamento da União, das dotações necessárias ao seu 
funcionamento.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Na última década, cresceu de modo acentuado 
a procura pelo ensino superior, em razão do grande 
crescimento das matrículas no ensino médio e do au-
mento da percepção social acerca da importância da 
continuidade dos estudos, ante a competição cada vez 
mais acirrada no mercado de trabalho.

A conseqüente expansão das matrículas tem-se 
caracterizado por algumas distorções, entre as quais 
se destaca o fato de que grande contingente de estu-
dantes de baixa renda não consegue dar continuida-
de a seus estudos. Concorre para isso, em primeiro 
lugar, a falta de vagas nas instituições públicas, nas 
quais o ensino é gratuito. Por sua vez, os sistemas 
de financiamento são deficientes. O Fundo de Finan-
ciamento aos Estudantes do Ensino Superior (FIES), 
por exemplo, não atende a todos que o procuram. Já 
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os recentemente criados programas de concessão 
de bolsas atendem apenas a uma parcela reduzida 
de estudantes carentes. Desse modo, os alunos mais 
pobres vêem-se obrigados a fazer imensos esforços 
para pagar anuidades nos estabelecimentos privados, 
ou simplesmente abandonam seus projetos de cursar 
o ensino superior.

Uma das formas de combater essa realidade 
consiste na expansão da rede pública de educação su-
perior, o que se deve fazer mediante atenção especial 
ao interior do País, principalmente às regiões menos 
desenvolvidas, mas de grande potencial.

A Microregião do Médio Mearim, Estado do Mara-
nhão, constituída por treze municípios: Pedreiras, Lima 
Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Lago 
do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Lagoa 
Grande do Maranhão, Poção de Pedras, Esperantinó-
polis, São Roberto e São Raimundo do Doca Bezer-
ra, contava, em 2005, com uma matricula inicial para 
o Ensino Médio, somente na rede pública, de 10.007 
(dez mil e sete) alunos, sendo que, na terceira série 
eram 1.944 (um mil novecentos e quarenta e quatro). 
Alunos estes cuja grande maioria encontra-se, hoje, 
com o Ensino Médio concluído, porém, sem perspec-
tivas de acesso ao Ensino Superior.

Estima-se que, em 2006, mais de 2.500 (dois mil 
e quinhentos) alunos da rede pública concluirão o Ensi-
no Médio. Acrescente-se a esse número as demandas 
dos anos anteriores a 2005, as quais encontram-se 
fora do sistema de ensino. Faz-se, portanto, urgente 
a necessidade de implantação, em Pedreiras, de uma 
universidade, com oferta de cursos de bacharelado e 
licenciatura que venham atender às necessidades da 
comunidade da região.

O Ensino Superior é condição básica para o 
desenvolvimento de uma comunidade em todos os 
aspectos. Somente o saber pode oferecer ao homem 
os instrumentos necessários a operacionalização de 
mudanças concretas na realidade objetiva que o cerca. 
Conforme consta do Capítulo IV, Artigo 43, Inciso I da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
nº 9.394/96, “A educação superior tem por finalidade 
“estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo”, ou seja, 
preparar o indivíduo para o exercício pleno da cidada-
nia, capacitando-lhe a construir uma sociedade onde 
o progresso não seja apenas um sonho.

Implantar uma Universidade Federal em Pedrei-
ras é levar o progresso a uma parcela considerável do 
povo maranhense, visto que se trata de uma região 
geográfica e economicamente estratégica no Estado. 
É disseminar em ampla escala o conhecimento cientí-

fico e tecnológico de que o Brasil tanto necessita para 
crescer e desenvolver-se.

Iniciativas como a contida neste projeto per-
mitirão a interiorização do desenvolvimento aca-
dêmico e socioeconômica, contribuindo, ainda, 
para o cumprimento da meta do Plano Nacional 
de Educação (PNE), aprovado em 2001, de elevar, 
em dez anos, a escolaridade de nível superior de 
menos de 12% para 30% da população com idade 
entre 18 e 24 anos.

Assim, solicito o apoio dos Senhores Congres-
sistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senadora Roseana Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – O Projeto que acaba de ser lido será publi-
cado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e à Comissão de Educação, cabendo à 
última a decisão terminativa.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2006

Estabelece proibição para a transfe-
rência de recursos para entidades privadas 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O governo federal fica proibido de transfe-

rir qualquer tipo de recurso financeiro para entidades 
privadas, mesmo sem fins lucrativos, nos seguintes 
casos:

I – entidades em que qualquer de seus integran-
tes realize atos que impliquem em perda ou destruição 
de patrimônio do governo federal;

II – entidades em que qualquer seus integrantes 
ameacem a integridade física e moral de autoridades 
públicas constituídas;

III – entidades em que qualquer de seus inte-
grantes promova invasão e ocupação de logradouro 
público.

Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo 
será de no mínimo dois anos.

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

Justificação

Os recentes acontecimentos registrados na Câ-
mara dos Deputados demonstram, de forma cabal, 
a necessidade de se estabelecer sanções efetivas 
que punam entidades que violem princípios básicos 
de convivência em qualquer sociedade democrática. 
As instituições não podem ser atacadas de maneira 
a buscar a sua desmoralização, sem que o governo 
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assista a tudo isto de forma passiva e inerte. Além do 
mais, a situação se torna ainda mais grave quando 
tais entidades recebem recursos públicos do próprio 
governo. Ora, o dinheiro dos impostos arrecadado de 
todos os cidadãos brasileiros acaba por ir financiar 
atos de vandalismo e desrespeito contra o patrimônio 
público, bem como as autoridades constituídas. Assim, 
o presente projeto de lei visa a cortar a transferência 
de qualquer tipo de recurso público as entidades que 
participem dos atos que são enumerados.

Sala das Sessões,   – Senador Antero Paes de 
Barros.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – O Projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Intercalando com os oradores inscritos, concedo a 
palavra à Senadora Roseana Sarney, por cinco minu-
tos, para uma comunicação inadiável.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última 
década, cresceu de modo acentuado a procura pelo 
ensino superior, em razão do maior número de matrí-
culas no ensino médio e da percepção social sobre a 
importância da continuidade dos estudos para enfren-
tar a competição, cada vez mais acirrada, no mercado 
de trabalho.

A expansão das matrículas em cursos superiores 
tem-se caracterizado por algumas distorções, entre as 
quais se destaca o fato de que grande contingente de 
estudantes de baixa renda não consegue dar continui-
dade a seus estudos. Há falta de vagas nas instituições 
públicas, nas quais o ensino é gratuito e, embora am-
pliados, os sistemas de financiamento para a formação 
de universitários ainda são deficientes.

Assim, os alunos mais pobres vêem-se obrigados 
a fazer imensos esforços para pagar anuidades nos 
estabelecimentos privados ou simplesmente abando-
nam seus projetos de cursar o Ensino Superior.

É preciso, portanto, trabalhar pela expansão da 
rede pública de educação superior, particularmente no 
interior do País, particularmente também nas regiões 
menos desenvolvidas, onde existe grande potencial e 
igual número de jovens ansiando por melhor formação 
profissional.

É o caso da microrregião do Médio Mearim, no 
Estado do Maranhão, que é constituída por treze Muni-
cípios: Pedreiras, Lima Campos, Bernardo do Mearim, 
Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, 
Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Poção 

de Pedras, Esperantinópolis, São Roberto e São Rai-
mundo do Doca Bezerra.

Em 2005, ali, a matrícula inicial para o Ensino 
Médio, somente na rede pública, foi de dez mil alunos. 
Na terceira série foram matriculados 1.944 alunos. Em 
2006, portanto, a grande maioria desses quase dois 
mil jovens estará com o Ensino Médio concluído e sem 
perspectivas de acesso ao Ensino Superior.

A cada ano esses números se repetirão, permi-
tindo que milhares de nossos jovens fiquem excluídos 
do processo de conhecimento e de melhor qualifica-
ção profissional.

Em favor deles é que venho propor a implanta-
ção, em Pedreiras, de uma universidade com oferta de 
cursos de bacharelado e licenciatura para atender às 
necessidades da comunidade da região.

O Ensino Superior é condição básica para o de-
senvolvimento de uma comunidade em todos os as-
pectos. Somente o saber pode oferecer ao homem os 
instrumentos necessários à operacionalização de mu-
danças concretas na realidade objetiva que o cerca. A 
educação prepara os indivíduos para o exercício pleno 
da cidadania, capacitando-lhes construir uma sociedade 
onde o progresso não seja apenas um sonho.

Implantar uma Universidade Federal em Pedreiras 
é levar o progresso a uma parcela considerável do povo 
maranhense, visto que se trata de uma região geográ-
fica e economicamente estratégica no Estado.

Tenho certeza de que essa Universidade permitirá 
a interiorização do desenvolvimento acadêmico e so-
cioeconômico, contribuindo ainda para o cumprimento 
da meta do Plano Nacional de Educação (PNE), apro-
vado em 2001, de elevar, em dez anos, a escolaridade 
de nível superior para 30% da população com idade 
entre 18 e 24 anos.

Assim, confiando na sensibilidade dos Srs. Con-
gressistas, peço seu apoio para a aprovação deste 
projeto de lei. 

Estou entregando, como acabou de ser lido, o 
projeto de lei à Mesa que solicita ao Poder Executivo 
a criação da Universidade Federal do Médio Mearim.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, 
em permuta com o Senador Cristovam Buarque, que 
permuta com a Senadora Ana Júlia Carepa.

V. Exª dispõe de até dez minutos para o seu pro-
nunciamento, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros 
que nos assistem pelo Sistema de Comunicação do 
Senado; Professor Cristovam Buarque, atentai bem! 
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Vivemos um dos momentos mais difíceis da nossa his-
tória democrática. Atentai bem, Professor Cristovam 
Buarque! Esse negócio de democracia é do povo. De-
mocracia é coisa do povo. O dono da democracia é o 
povo. O Professor Cristovam Buarque ensinou muito 
por aí, Presidente Marcos Guerra: etimologicamente, 
governo do povo. E isso tudo começou – e o mundo 
aceita –, Senadora Roseana Sarney, quando um ho-
mem disse: o homem é um animal político. Aristóteles 
disse, e ninguém contestou, Marcos Guerra. E esse 
animal político buscou formas de governos. Muitas 
delas existiram na história do mundo. A forma que 
prevaleceu pregava que os reis seriam um deus e, 
misticamente, deus seria um rei no céu. E com isso 
governaram a maior parte da história do mundo. Mas 
o povo não estava satisfeito. Estava bom para quem 
estava na corte, no Palácio. O povo estava sofrido, 
José Jorge, amargurado, decepcionado, mas o povo é 
bravo. Enganam-se àqueles que desprezam o povo. O 
povo, enfurecido, foi às ruas e gritou: liberdade, igual-
dade e fraternidade!

Caíram, então, todos os reis do mundo! O nos-
so Brasil passou cem anos para ouvir esse grito, mas 
acabaram caindo. Foram cem anos para caírem os reis 
daqui, José Jorge.

E nós viemos. Olhai a vergonha, Marcos! Desco-
briram este Brasil – era muito chão e muita terra. Os 
portugueses diziam: oh, quintal grande! E mandaram 
para cá, Roseana, muitos bandidos de Portugal, ricos 
e condenados. Eram amigos do rei e foram para aquele 
quintal, que era o Brasil.

Capitania hereditária. Havia pessoas boas, mas 
havia as que não prestavam, ricos – como sempre, o 
rico, por cima. Passava as penas, vai para o Brasil.

Atentai bem, José Jorge, você, que quer ser Pre-
sidente da República! Aquele pernambucano, aquele 
que veio aqui e sujou o nome Maranhão, o Líder, Ro-
seana, é lá de Pernambuco. 

Então, capitania hereditária. Depois, não deu 
certo. Cada um fazia o que queria. Muitos não tinham 
formação moral. Não deu certo. Assim, os portugueses 
unidade comando e unidade direção, governo-geral. 
Todos nós estudamos isso. Tomé de Souza, Duarte 
da Costa... Depois, vieram eles mesmos, os imperado-
res. Ô, Roseana, só houve uma mulher. Ela governou 
por instantes, mas fez a mais bela página, libertando 
os escravos. Todos foram homens, um atrás do outro. 
Capitania Hereditária, Governador-Geral, imperadores. 
Roseana, entramos nesta República.

Dom João VI, uma vez, disse: “Filho, coloque 
essa coroa, antes de um aventureiro...” O aventureiro 
era Simón Bolívar: fazer da República, derrubando reis. 
Quase ele entra aqui.

Atentai bem, Marcos! Estamos nesta Repúbli-
ca. Símbolo dela: Rui Barbosa. Vêm um militar, outro 
militar, quiseram colocar o terceiro militar, Roseana, 
e convidaram-no para votar o Ministério da Fazenda, 
a chave do cofre. Todos são fortes. Vejam o Palocci 
como era forte. Está com a chave do cofre... Aí, Rui 
disse: “Não troco a trouxa de minhas convicções pelo 
Ministério”. Agora, os traquinos estão trocando as con-
vicções por carguinhos... Ninguém tem mais convicção 
democrática.

Professor Cristovam, desligue esse telefone, por-
que o último que você recebeu o demitiu. Atentai bem! 
Ligue-se com o povo. O povo pode fazê-lo Presidente 
da República, Cristovam. Está nada decidido, não.

Não está nada decidido, não. Se você não ganhar 
do Lulinha, vai ganhar de quem? Se você derrotar com 
sabedoria o Jamanta, poderá ser o Presidente. Fique 
atento. Ligue-se ao povo. O povo é que é a força.

Está aí o resultado: o Lula só tem 40%. Não pre-
cisa saber muito, não; até ele entende disso. Eu nunca 
vi, com 40%, ganhar eleição.

A Roseana sabe: eu comecei uma eleição no 
Piauí com 4% – o outro tinha 67%. O povo é sábio, o 
povo é atento, o povo é quem decide. Não vá abdicar, 
não. O povo não está errado, não. Estamos errados 
nós, os políticos.

Está aqui um padre, e minha mãe me ensinou a 
nunca falar de padre. Eu sou Francisco, da Igreja ca-
tólica. Eu não vou comentar se ele está bom. A minha 
mãe está no céu, era Terceira Franciscana. Não fale 
de padre!

Roseana, este é um Congresso hipócrita. O Se-
nador Tasso, que é do São Francisco, é cristão. Apren-
demos lá a não falar de padre. É um padre que está 
dizendo isto aqui, um bispo: Dom Tomás Balduíno – com 
um nome desse, eu não sei se ele é bom, mas o nome 
é de santo. “Congressistas não tem autoridade moral 
para condenar sem-terra que invadiram a Câmara”. Eu 
não falo de padre, estou só lendo. Se quiser, Senador 
Tasso... A mamãe... Este é um Congresso hipócrita, 
sem autoridade moral.

Ô, comunistinha Presidente da Câmara, crie ver-
gonha! Olhe o que o padre está dizendo. Você não 
bota polícia.

E quando houve uma convenção do PMDB aqui 
– olha, Roseana! –, havia até cavalaria! Eu nunca vi 
tanto soldado numa convenção do PMDB. O padre é 
que está dizendo aqui: “Esse é um Congresso hipócrita 
e sem autoridade moral. São pessoas não dignas do 
cargo que ocupam. Insisto: não têm autoridade para 
condenar os pobres.” Isso é para o comunistinha da 
Câmara. Vejam onde ele nos meteu.
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Olha, eu conheço isso, Tasso Jereissatti. Meu 
caminho aqui foi longo e sinuoso. Tasso. Petrônio Por-
tella. O Piauí é para ensinar, sou discípulo dele. No meu 
gabinete só há dois homens: eu, tomando a bênção 
ao Papa – o que está no céu! – e o Petrônio. Eu era 
novinho. Tasso, eu era muito novo, e o Petrônio Por-
tella, Ministro da Justiça. Aprenda, Roseana. Petrônio 
Portella – atentai bem! – pediu a um amigo um carro. 
Era do tipo Galaxie, ditador da moda. Eu ia ao lado de 
Petrônio, que era Ministro da Justiça, com o Dr. Lau-
ro Corrêa e um irmão meu, deputado federal. Íamos 
o Piauí, Parnaíba, Petrônio, e de repente – atentai 
bem! Aprenda, Renan; aprenda, comunista da Câma-
ra! – Petrônio olhou e disse: “Mão Santa, Mão Santa, 
pára, pára, pára!” Eu disse: “Olha, o que é isso? Está 
passando mal?” Ele respondeu: “Tire esse negócio 
de batedor. A autoridade é moral.” Esse povo entrou 
aqui porque vocês não têm moral! Eu fui Governador 
de Estado e enfrentei tudo facilmente. Não havia re-
volta de polícia.

Eu fui lá falar pelo alto-falante. A autoridade é 
moral! Eles fizeram isso aqui porque, como o padre 
disse, são hipócritas, são sem moral!

Eu vi Petrônio dirigir isso aqui. Ele enfrentava era 
os canhões. Fecharam isso aqui, e ele disse: “É o dia 
mais triste da minha vida”. Só essa palavra e os mili-
tares reabriram. Está faltando aqui moral, vergonha, 
dignidade, e digo isso entristecido.

O meu Partido, o maior Partido, o PMDB, Tasso, 
capitanias hereditárias. Esses traquinas querem fazer 
do PMDB capitanias hereditárias: cada um com um 
pouquinho ali e ali. Os portugueses viram que isso não 
deu certo, traquinas ignorantes! Que vergonha eu sin-
to! Que vergonha desse PMDB! Ulysses, encantado 
no fundo do mar, estaria envergonhado. Teotônio, com 
câncer, moribundo, pregando, com coragem. Tancre-
do, que se imolou – era uma cirurgia boba, de diverti-
culite, como dezenas que operei –, retardou para ver 
a transição. Juscelino, que foi cassado, ficava bem aí 
onde está Cristovam Buarque. E agora o nosso Parti-
do grandioso... Ulysses candidatou-se contra Geisel, e 
agora não temos candidato a Presidente da República 
porque não há nomes? Que o raio o parta! Um partido 
que tem um Pedro Simon, vamos e venhamos! Que 
vergonha esse Partido hoje, hein? Eu devia ter voado 
quando o Senador Tasso Jereissati me convidou para 
ir para os Tucanos. O Partido dos pilantras se reúne 
e diz: “Não temos candidato. Vamos ser o rabo do PT, 
o rabo da corrupção”. E Ulysses, o que disse, Sena-
dor José Jorge? Ulysses disse: “Ouça a voz rouca 
das ruas”. É o povo. O povo está lamentando. Ulysses 

disse – atentai bem! –, Senador Marco Maciel: “A cor-
rupção é o cupim que destrói a democracia”. Nunca vi 
tanto cupim, Senador Tasso Jereissati. A corrupção é 
o cupim que destrói a democracia, e lá está o PMDB.

Esse Presidente que temos, Michel Temer, é ex-
traordinário. Conheço todos os Presidentes; nenhum 
é melhor do que Michel Temer, ninguém é mais firme, 
mais decente, mais sábio e correto. E ele vai levando. 
Mas aí tem: estão trocando e vendendo nosso PMDB, 
que é do povo, não é deles, pelos “carguinhos”. E por 
que estou aqui dizendo isso, Senador Tasso Jereissati? 
Porque o PMDB é grande. Ele me possibilitou, ele me 
deu a legenda, e estou aqui. Foi assim que veio Ulys-
ses, Tancredo, Teotônio, Juscelino, e quero que outros 
venham. Tirar o PMDB dessas eleições é como tirar o 
Brasil da Copa do Mundo, Senador Tasso Jereissati. 
O povo não participa, fica sem experiência. O povo 
é que é soberano e que decide se o PMDB deve ter 
candidato. E os companheiros do PMDB que querem 
fazer este País voltar às capitanias hereditárias devem 
ter mais vergonha. É uma vergonha.

José Jorge, Ulysses se candidatou contra Gei-
sel. Foram quatrocentos votos de Geisel, setenta de 
Ulysses, dezesseis autênticos,...

(Interrupção do som)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...porque 
achavam que ele não devia vir um dia. Eu acho que 
devia.

Petrônio Portella defendia Geisel. Outra bela peça 
que está na história democrática.

Quero dizer a V. Exª que tem os olhos da cor da 
Bandeira do Brasil, verde esperança, Senador Tasso 
Jereissati, que essa Ordem e Progresso já era. Pensei 
que o PT ia colocar uma bandeira vermelha, Tasso, mas 
ele foi na branquinha lá, Ordem e Progresso. Colocou 
baderna. Baderna!

Então essas são as nossas palavras. E vamos 
salvar a democracia, que é do povo. Foi o povo na rua. 
E vai haver um grande juiz nesse jogo democrático. 
Esse Marco Aurélio é firme, é inteligente, é competen-
te e deu um impacto para dar uma esperança de que 
o Brasil ainda tem algum comando, alguma decência, 
alguma dignidade.

Então, convoco aqui...

(Interrupção do som)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sessenta por 
cento dos brasileiros não querem Lula. John Fitzgerald 
Kennedy ganhou de Eisenhower oito anos depois da 
guerra. Empurrava Nixon. Ele colocou o retratinho dele 
e uma palavra: Liderança. Pode ser o seu retrato.
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Não sei se as mulheres vão achá-lo tão bonito 
como Kennedy, mas V. Exª tem muito saber e pode ga-
nhar esses 60%. E o meu Partido com Pedro Simon. 
Eu disse, Tasso, que se V. Exª tivesse sido candidato 
a Presidente, eu tinha criado asas e saído do PMDB 
para abraçar a sua candidatura.

Estamos aqui para dizer que o PMDB está sob 
um comando. Napoleão era francês. O francês é tímido 
– até para tomar banho dá trabalho –, mas, com um 
comandante grande, ele vale por cem mil. Nós temos 
um velho comandante, Michel Temer, que defende 
candidatura própria.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E o nome do 
Partido é o nome das virtudes: Pedro Simon. Então, 
vamos atrás. O povo já decidiu. E eu disse, aqui da tri-
buna, que três coisas a gente só faz uma vez na vida: 
nascer, morrer e votar no PT. 

Vamos salvar o que a democracia nos oferece: 
a alternância do Poder. Que cada um volte a olhar a 
bandeira do País e que nela possamos ler: Ordem e 
Progresso, indo à luta, indo às urnas, com o PMDB e 
todos os partidos, salvaguardando a alternância e a 
vitória do povo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 370/06/PS–GSE

Brasília, 31 de maio de 2006

Assunto: envio de MPv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 286, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 25-5-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no va-
lor global de R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões e quinhentos mil reais), para os fins que espe-
cifica.”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário

É a seguinte a Medida Provisória rece-
bida:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Justiça, da Previdên-
cia Social e do Esporte, no valor global de 
R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões e quinhentos mil reais), para os 
fins que especifica.

Este avulso contém os seguintes documentos:

– Autógrafo da medida provisória  
– Medida Provisória original 
– Mensagem do Presidente da República nº 147, de 
2006 
– Exposição de Motivos nº 32/2006, do Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão  
– Ofício nº 370/2006, da Câmara dos Deputados, en-
caminhando a matéria ao Senado  
– Calendário de tramitação da medida provisória  
– Emendas apresentadas perante a Comissão Mista  
– Nota Técnica s/nº, de 2006, da Consultoria de Orça-
mentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal 
– Parecer sobre a medida provisória, em substituição 
à Comissão Mista, proferido no Plenário da Câma-
ra dos Deputados – Relator: Deputado Almir Moura 
(PFL – RJ) 
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados 
– Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 20, 
de 2006, prorrogando o prazo de vigência da medida 
provisória 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Justiça, da Previdên-
cia Social e do Esporte, no valor global de 
R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões e quinhentos mil reais), para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios da Justiça, da Previdência Social e do 
Esporte, no valor global de R$250.500.000,00 (duzentos 
e cinqüenta milhões e quinhentos mil reais), para aten-
der à programação constante do Anexo desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 286, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Justiça, da Previdên-
cia Social e do Esporte, no valor global 
R$250.500.000,00, para os fins que espe-
cifica.

O Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º 
do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios da Justiça, da Previdência Social 
e do Esporte, no valor global de R$250.500.000,00 
(duzentos e cinqüenta milhões e quinhentos mil reais), 
para atender à programação constante do Anexo desta 
Medida Provisória.

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

Brasília, 8 de março de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. 
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MENSAGEM Nº  147, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 286, de 8 de março de 2006, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no valor global 
de R$250.500.000,00, para os fins que especifica.”

Brasília, 8 de março de 2006.

EM Nº 32/2006/MP

Brasília, 6 de março de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

Proposta de medida provisória que abre crédito ex-
traordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da 
Previdência Social e do Esporte, no valor global de 
R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões e 
quinhentos mil reais), com a seguinte configuração:

2. No que tange à realização dos XV Jogos Pan-
Americanos – Pan 2007 e Para-Pan-Americanos – Para-
Pan, caberá ao Ministério da Justiça, por meio da Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, 
a responsabilidade pela implementação do plano de 
segurança pública no contexto do Programa Segurança 
Cidadã, inclusive com a utilização da Força Nacional de 
Segurança Pública. O plano envolve, concomitantemen-
te, o desenvolvimento de ações preventivas associadas 
às de inteligência e de segurança pública propriamente 
ditas, com a participação integrada das comunidades 
residentes na região de realização do evento.

3. Entre outras ações de prevenção contra a vio-
lência a serem desenvolvidas, serão capacitados mil 
jovens voluntários, identificados como brigadistas so-
corristas, e 10 mil outros, na faixa de 16 a 24 anos, que 

atuarão como guias cívicos durante os jogos e como 
gestores municipais de Segurança Cidadã. Antes do 
início dos Jogos, serão realizadas as Olimpíadas Cario-
cas, envolvendo diversas modalidades esportivas com 
a participação de jovens moradores do circuito do Pan 
2007. Também será implantada uma companhia escolar 
de polícia comunitária que objetiva a atuação das polícias 
civil e militar, corpo de bombeiros e guarda municipal 
do Rio de Janeiro e representantes das comunidades, 
como forma de prevenir a violência.

4. No âmbito do Ministério da Previdência Social, 
os recursos serão destinados ao pagamento de serviços 
de processamento de dados dos benefícios previden-
ciários, ao aparelhamento de agencias já reformadas 
do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS que se 
encontram desativadas por falta de mobiliário, à aquisi-
ção de equipamentos médicos para os novos médicos 
peritos concursados e ao pagamento dos serviços de 
processamento de dados previdenciários.

5. No caso do Ministério do Esporte, o crédito 
apoiará financeiramente o Município do Rio de Janeiro 
para a execução das obras de implantação do Parque 
Olímpico do Rio, no Autódromo Nelson Piquet, epicentro 
das competições e garantirá a exeqüibilidade das ações 
pertinentes à realização do evento. Cabe esclarecer 
que o Município do Rio de Janeiro não poderá atender 
a todas as despesas decorrentes das obras do Parque 
Olímpico, como inicialmente previsto, uma vez que está 
impedido de obter financiamento junto ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
por já ter atingido o limite de endividamento de que trata 
o art. 30, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Em decorrência disso, o Município propôs con-
vênio de cooperação financeira com a União e o Estado 
do Rio de Janeiro para viabilizar a adaptação do Autó-
dromo Nelson Piquet a fim de implantar as instalações 
da Arena Multiuso, Parque Aquático e Velódromo, abri-
gando as competições de basquete, ciclismo de pista, 
ginástica artística e de trampolim, nado sincronizado, 
natação e saltos ornamentais.

7. Os recursos serão ainda alocados na contrata-
ção de consultoria e estudos específicos; na realização 
da cerimônia de abertura e encerramento dos jogos, no 
percurso da tocha Pan-Americana, em jogos, competi-
ções e em outros eventos preparatórios para os jogos; 
em despesas correntes necessárias à operação da Vila 
Pan-Americana e manutenção e custeio das instalações 
federais onde ocorrerão as competições; na divulgação 
dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de 
Janeiro; e na aquisição e locação de sistemas de crono-
metragem, medição e pontuação de resultados, sistemas 
de áudio, vídeo, placares eletrônicos nos locais de com-
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petição, computadores, telefonia fixa e móvel, sistemas 
de credenciamento, telecomunicações, entre outros.

8. A urgência e a relevância justificam-se pela 
possibilidade de os Jogos Pan-Americanos ficarem 
comprometidos caso as medidas de segurança públi-
ca e as obras do Parque Olímpico não se iniciem em 
tempo hábil. Qualquer atraso, além de colocar em risco 
a realização dos Jogos, acarretará a perda do direito 
de sediar o Pan 2007, o enfraquecimento de futuras 
candidaturas para competições da mesma magnitude 
e prejuízos à imagem e à credibilidade do País. Dessa 
forma, deve-se destacar a importância do evento para 
o esporte de alto rendimento e para a repercussão 
internacional do Brasil, o que justifica a participação 
não só do município, mas também do Estado do Rio 
de Janeiro e do Governo Federal. Acrescenta-se ainda 
a necessidade de se evitar a paralisação dos serviços 
prestados pelas agências da Previdência Social.

9. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

10. Nessas condições, tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência, em anexo, Proposta de medida 

provisória que visa efetivar a abertura do referido cré-
dito extraordinário.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

OF. Nº 370/6/PS-GSE

Brasília, 31 de maio de 2006

Assunto: envio de MPv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 286, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 25-5-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no va-
lor global de R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões e quinhentos mil reais), para os fins que espe-
cifica”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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PARECER DO RELATOR, PROFERIDO NO PLENARIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO 

À COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓ-

RIA Nº 286, DE 2006, E EMENDAS.
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Com referência à Medida Provisória nº 286, de 2006, 
cujo ofício acaba de ser lido, a Presidência comunica 
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da 
matéria pelo Congresso Nacional encontra-se esgota-
do, e o de vigência foi prorrogado por Ato da Mesa do 
Congresso Nacional por mais sessenta dias, conforme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda à Constituição nº 32, de 
2001, esgotando-se no próximo dia 6 de julho.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-
deral, nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-
tamente todas as demais deliberações legislativas da 
Casa até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia do próximo dia 13, 
terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 334, DE 2006 

(Nº 2.028/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Camponovense a 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Campos Novos, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 155, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Camponovense a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Campos Novos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 599, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 395, de 28 de julho de 2003 – As-
sociação de Comunicação e Educação de Marco, na 
cidade de Marco – CE;

2 – Portaria nº 29, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária Educativa e Cultural Itauense 
(ACECI) Itaú – RN, na cidade de Itaú – RN;

3 – Portaria nº 80, de 15 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural de Comunicação Alternativa, no 
município de Santa Cruz do Rio Pardo – SP;

4 – Portaria nº 119, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural Comunitária Nova Birigui, no 
Município de Birigui – SP;

5 – Portaria nº 127, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Diamante do Norte, no Município de Diamante do 
Norte – PR;

6 – Portaria nº 136, de 16 de fevereiro de 2005 
– Sociedade de Radiodifusão Comunitária de São Bento 
do Una, no Município de São Bento do Una – PE;

7 – Portaria nº 155, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Cultural Comunitária Camponovense, 
no Município de Campos Novos – SC; e

8 – Portaria nº 273, de 13 de junho de 2005 
– Rádio Comunidade Porciúncula, no Município de 
Porciúncula – RJ.

Brasília, 14 de setembro de 2005.

MC Nº 146 EM

Brasília, 25 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária 
Camponovense no Município de Campos Novos, Es-
tado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº  9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.740.000.352/00, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 155, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.740.000.352/00 e do PARECER/
MC/CONJUR/MRD/Nº 789 – 1.08 / 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral Comunitária Camponovense com sede na Rua/Av. 
JK, nº 466 – Centro, no Município de Campos Novos, 
Estado de Santa Catarina, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º23’36”S e longitude em 
51º13’09”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter 
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 147/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.740.000.352/00 protoco-
lizado em 21 de junho de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural Comunitária Cam-
ponovense, Município de Campos Novos Estado de 
Santa Catarina.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Comunitária Camponoven-
se inscrita no CNPJ sob o número 03.198.197/0001-03, 
no Estado de Santa Catarina com sede na Rua/Avenida 
JK, nº 466, Centro, Município de Campos Novos, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 8 de junho de 1999 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 23 de junho de 2000 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha nº 1, bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. JK, s/n, bairro Centro, no Mu-
nicípio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, 
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de coordenadas geográficas em 27º23’36”S de latitude 
e 51º13’09”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 110 e 111, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, 
III, V, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação de neces-
sária alteração estatutária, cópia do CNPJ da reque-
rente e declaração do endereço da sede, Certidão 
Cartorária, CNPJ e/ou Estatuto Social das Entidades 
que manifestaram apoio, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica re-
sultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 144 a 214).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 117 e 
118, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-
se o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, 
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas 215 e 216. Ressalta-
mos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 214 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-

quados as finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 02/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 02/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme in-
dicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII 
da Norma Complementar nº 02/98 e ainda, 
demais declarações e documentos requeri-
dos com intuito de confirmar alguns dados 
informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária conclui a instrução dos presentes 
autos, após detido exame do rol de documentos, os 
quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Cultural Comunitária Camponovense

• quadro diretivo
Presidente: João Carlos Santin
Vice-Presidente: Anízio Ataíde dos Santos
Secretário: Maribel Ferreira
1º Secretário: Ari da Silva
Diretor de Finanças e Adm: Ivori Antonio Trombetta
Diretor de Cultura Eventos: Ricardo Damazio
Diretora de Comunicação: Ilsa Izabel da Silva Standke
Diretor de Formação Org: Romeo Loëff
Diretor Jurídico: Nelson Müller

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. JK s/nº – Centro, município de Campos No-
vos, Estado de Santa Catarina.

    313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 19719 

• coordenadas geográficas
27º23’36” de latitude e 51º13’09” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 215 e 216, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 117 
e 118 que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
Comunitária Camponovense, no sentido de conce-
der-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi-
da, dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53.740.000.352/00 de 21 de junho 
de 1999.

Brasília, 21 de maio de 2004. – Vilma F. Alvaren-
ga, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida 
da Silva, Relator da conclusão Técnica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 335, DE 2006 

(Nº 2.045/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Padre Enio Martin – FUENIO, 
para executar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Muriaé, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 382, de 10 de agosto de 2005, que outorga 
permissão à. Fundação Padre Enio Martin – FUENIO 
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivantente educativos, na ci-
dade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 630, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhada de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 382, de 
10 de agosto de 2005, que outorga permissão à Fun-
dação Padre Enio Martin – (FUENIO) para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no Município 
de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 26 de setembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 254 EM

Brasília, 18 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53710.001105/1998, de interesse da Fundação Padre 
Enio Martin – (FUENIO), objeto de permissão para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se de-
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá-
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações 
exigidas para a execução do serviço, conforme análise 
procedida pela Consultoria Jurídica deste Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 382, DE 10 DE AGOSTO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, § 1º, 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53710.001105/1998, e do PA-
RECER/MC/CONJUR/JSN/Nº 960 – 1.07/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Padre 
Enio Martin – (FUENIO) para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Muriaé, 
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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INFORMAÇÃO Nº 62/2005/COSUD/CGLO/DEOC/SC

Referência: Processo nº 53710.001105/1998

Interessada: Fundação Padre Enio Martin

Assunto: Outorga de concessão de Serviço de Ra-
diodifusão Sonora em Freqüência Modulada com fina-
lidade exclusivamente educativa.

1. A Fundação Padre Enio Martin, com sede 
na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, re-
quer, nos presentes autos, que seja-lhe outorgada 
permissão para executar o Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Freqüência Modulada, como finalidade 
exclusivamente educativa, utilizando o Canal 290E, 
disponível no plano básico de distribuição de ca-
nais (fls. 72 e 228), na cidade de Muriaé, Estadode 
Minas Gerais.

2. O Estatuto da entidade registrado no Livro A-
11 sob o nº 2125, do Cartório de Serviço Registral das 
Pessoal Jurídicas de Muriaé/MG, preenche os requi-
sitos do Código Civil e se encontra de acordo com a 
legislação específica de radiodifusão (fls. 6/17).

3. De acordo com a Ata da Reunião da Diretoria e 
Conselho Curador da Fundação realizada no dia 20 de 
dezembro de 2004 (fls. 203), deliberou-se pela eleição 
de seus integrantes e respectivos cargos:

4. A documentação pertinente aos diretores foi 
anexada aos autos, encontrando-se às fls. 25, 94, 
89, 92, 99, 109, 110/112, 88, 91, 93/96, 98/101 169, 
179,168,177,173,174, 211, 204, 210, 214, 216, 219, 
222/227, 245/247, 250.

5. A outorga de permissão para executar Serviço 
de Radiodifusão com finalidade exclusivamente edu-
cativa, está admitida na Constituição Federal (letra a 
do inciso XII do artigo 21).

6. O § 1º, artigo 13, do Regulamento dos Ser-
viços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 
52.795, de 31-10-1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996, dispen-
sa a publicação de edital para outorga de serviço 
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos, 
in verbis:

“Art. 13. O edital será elaborado pelo Mi-
nistério das Comunicações, observados, den-
tre outros, os seguintes elementos e requisitos 
necessários à formulação das propostas para 
a execução do serviço:

 ..............................................................
§ 1º  É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

7. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu 
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Execu-
tivo para outorgar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
determina que o ato de outorga deverá ser apreciado 
pelo Congresso Nacional e somente produzirá efeitos 
legais após sua deliberação.

8. A documentação instrutória referente à entidade 
e a seus diretores encontra-se completa e em ordem.

9. O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará em descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-lei nº  236/67, quer quanto a entidade, quer 
quanto a seus diretores, conforme declarações.

10. A Fundação apresentou declaração constante 
às fls. 125, dos autos, cujo teor a obriga a cumprir as obri-
gações constantes da Portaria Interministerial nº 651, de 
15-4-1999, perante o Ministério das Comunicações.

11. De acordo com os registros existentes neste 
Ministério, há outras entidades que formularam igual 
pedido de outorga para o mesmo Serviço para a loca-
lidade de Muriaé/MG:

– Fund. Educacional de Radiodifu-
são e IV de Belford Roxo, Processo nº 
53000.03065812003;

– Fundação Cristiano Varella, Processo 
nº 53000.006094/99.

12. Revela ressaltar que a Fundação Padre Enio 
Martin apresentou justificativas para o uso do canal 
pretendido (fls. 126/130), no qual pretende suprir ca-
rências educacionais da localidade, observadas em 
estatísticas oficiais.

13. Diante do exposto, informamos que o presen-
te processo encontra-se devidamente instruído, em 
conformidade com os dispositivos legais que regem a 
matéria e o pedido poderá ser deferido, a critério da 
autoridade competente, motivo pelo qual sugerimos 
o seu encaminhamento à douta Consultoria Jurídica, 
para prosseguimento.

Brasília, 8 de junho de 2005. – Fernando B. Mi-
randa, Advogado. 

De Acordo. À consideração do Senhor Coorde-
nador-Geral de Outorga de Serviços de Aúdio. 

Em, 8-6-05. – Vânea Rabelo, Coordenador de 
Radiodifusão da Região Sudeste e Distrito Federal.
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De acordo. À consideração  do Senhor Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Em 9-6-2005. – Anacleto Rodrigues Cordei-
ro , Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de 
Áudio. 

De acordo. À consideração do Senhor Secretário 
de Comunicação Eletrônica.

Em 9-6-2005. – Carlos Alberto Freire Resende, 
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços 

Encaminhe-se à douta Consultoria Jurídica deste 
Ministério, para  prosseguimento.

Em  10-6-05. – Sérgio Luiz de Moares Diniz, 
Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 334 
e 335, de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão 
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de 
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário 
em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apre-
ciados terminativamente pela Comissão de Educação, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado 
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 
ES) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 36, de 2006, que autoriza 
o Estado do Pará a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o MCC 
S.p.A Capitalia Gruppo Bancario, no valor de até 
quarenta e dois milhões e seiscentos e setenta 
mil dólares dos Estados Unidos da América; e

– Projeto de Resolução nº 37, de 2006, que autoriza 
o Estado da Bahia a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va-
lor de até doze milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, destinada ao financiamento 
do Programa de Modernização da Gestão Fiscal 
do Estado da Bahia – PROMOSEFAZ II.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Sobre a mesa, aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Aviso nº 17, de 2006-CN (nº 870-SGS-TCU/2006, 
na origem), que encaminha à Comissão Mista de 
Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, cópia 
do Acórdão nº 818, de 2006-TCU (Plenário), bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que o fun-
damentam, referente às obras de Implementação 
e Pavimentação da Rodovia BR-330 no Estado 
do Piauí, trecho Bom Jesus do Gurguéia/PI – Di-
visa PI/MA – (TC nº 004.698/2005-8).  

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – O expediente que acaba de ser lido retorna 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 21/2006 – GLDBAG-CSCOM

Brasília, 8 de junho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Sibá 

Machado, para compor, como Suplente, a Comissão 
de Educação.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nadora Ideli Salvatti, Líder do Partido dos Trabalha-
dores e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– A Presidência designa o Sr. Senador Sibá Machado, 
como suplente, para compor a Comissão de Educação, 
nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 78/06-GLPSDB

Brasília, 8 de junho de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador José Jorge pelo Senador Alvaro Dias para 
integrar, como titular, e o Senador José Jorge, como 
suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, “des-
tinada a investigar a utilização das casas de bingo 
para prática de crimes de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores, bem como da relação dessas 
casas e das empresas concessionárias de apostas 
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com o crime organizado”, criada pelo requerimento nº 
245, de 2004.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 652 E 653, DE 2006

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
220, de 2003, de autoria do Senador Renan 
Calheiros, que cria o Programa de Subsí-
dio Habitacional para Policiais Militares e 
Civis (PSHP).

PARECER Nº 652, DE 2006 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Está em pauta o Projeto de Lei do Senado nº 220, 
de 2003, de autoria do Senador Renan Calheiros, que 
cria o Programa de Subsídio Habitacional para Policiais 
Militares e Civis (PSHP).

O objetivo do Programa de Subsídio Habitacional 
para Policiais Militares e Civis é “melhorar as condições 
de habitação dos integrantes das polícias militar, civil 
e corpos de bombeiros militares”.

São excluídas dos benefícios do PSHP pessoas 
que já tenham recebido algum benefício semelhante 
oriundo de recursos orçamentários da União.

Os recursos do programa serão aplicados no 
subsídio de operações de financiamento habitacional 
voltados para policiais, civis e militares, e bombeiros 
militares, de modo a complementar, no ato da contra-
tação, a capacidade financeira do proponente para 
pagamento do imóvel. O subsídio pode também ser 
usado para assegurar o valor necessário para o equi-
líbrio econômico-financeiro das referidas operações 
de financiamento habitacional.

O programa permite, também, que os recursos 
sejam direcionados ao apoio de programas de ha-
bitação dos estados, voltados para a construção de 
moradias e conjuntos habitacionais para integrantes 
das polícias.

Caberá ao Poder Executivo definir as diretrizes e 
condições para implementação do programa, inclusi-
ve fixando parâmetros como faixas de renda a serem 
atendidas, procedimentos e condições para o direcio-

namento dos subsídios, valores máximos dos subsí-
dios e colaboração técnica entre os entes federativos. 
O Ministério da Justiça colaborará com estudos técni-
cos para que o programa atinja seus objetivos.

Os recursos do PSHP serão operacionalizados 
por instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central.

A União fica autorizada a emitir títulos públicos 
federais para atender ao subsídio de que trata o pro-
jeto de lei.

Foi apresentada uma emenda, de autoria do Se-
nador César Borges, que propõe que, na destinação 
dos recursos, seja dada prioridade às corporações de 
polícia militar, civil e corpo de bombeiros militares que 
apresentem as menores remunerações médias.

II – Análise

Cumpre observar, inicialmente, que a justificação 
para apresentação do Programa de Subsídio Habita-
cional para Policiais Militares e Civis é muito convin-
cente. Os policiais são uma classe muito vulnerável 
a retaliações de marginais e precisam ter segurança 
de moradia.

Reportagens jornalísticas mostram que policiais 
que moram em favelas escondem a profissão para 
proteger filhos e esposas de possíveis retaliações 
de criminosos. No Rio de Janeiro, 10% do contingen-
te de policiais militares vivem nesta situação. Vários 
outros estados da Federação enfrentam problemas 
semelhantes.

Diante da crise nacional de segurança, e con-
siderando a fragilidade financeira de alguns estados 
brasileiros, nem sempre se pode esperar que todos os 
governos estaduais disponham de recursos excedentes 
para investir em melhores condições de trabalho para 
os policiais. Assim sendo, entendo que um programa 
federal de subsídio  habitacional para os policiais seja 
uma medida oportuna em face do momento político 
difícil vivido pelo Brasil.

Entretanto, não posso deixar de observar que o 
projeto de lei apresenta alguns problemas de natureza 
jurídica, conforme listados a seguir:

1. Entendemos que o PLS abrange área 
de competência do Poder Executivo, a quem 
cabe a iniciativa na elaboração de programas 
do Governo Federal. Assim sendo, alteramos 
o art. 1º de forma a deixar plenamente ca-
racterizado que se trata de um projeto de lei 
autorizativo.

2. Há um erro de numeração nos artigos. 
Do artigo 4º salta-se para o artigo 6º.
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3. A redação dos artigos 3º, 4º, 6º e 7º 
pode ser aperfeiçoada do ponto de vista téc-
nico.

4. Em sua atual versão, o PLS está em 
desacordo com vários artigos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e necessita de ajustes.

5. O art. 7º autoriza a União a financiar o 
programa mediante emissão de título público, 
uma solução, a nosso ver, inadequada para o 
problema do financiamento do subsídio.

Além disso, julgamos conveniente aumentar a 
abrangência do programa para incluir, entre seus be-
neficiários, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Fe-
deral. Os integrantes de ambas as corporações estão 
sujeitos a mudanças periódicas de endereço, sendo 
com freqüência transferidos de um estado para outro 
por força das respectivas obrigações profissionais. Não 
é justo excluí-los do subsídio habitacional.

Quanto à emenda que foi apresentada ao projeto, 
consideramo-la meritória. É importante que o subsí-
dio priorize as corporações que recebem os menores 
rendimentos.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 220, de 2003, na forma do seguinte 
substitutivo:

EMENDA Nº 1 – CAE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2003

Cria o Programa de Subsídio Habita-
cional para Policiais Federais, Rodoviários 
Federais, Militares, Civis e Corpos de Bom-
beiros Militares (PSHP).

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
o Programa de Subsídio Habitacional para Policiais Fe-
derais, Rodoviários Federais, Militares, Civis e Corpos 
de Bombeiros Militares (PSHP).

Art. 2º O programa de que trata esta lei tem por 
objetivo melhorar as condições de habitação dos in-
tegrantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, 
Militar, Civil e Corpos de Bombeiros Militares.

Parágrafo único. Não será beneficiária do PSHP 
a pessoa física que já tenha recebido benefícios da 
mesma natureza oriundos de recursos orçamentários 
da União.

Art. 3º Os recursos do programa serão destina-
dos, exclusivamente, ao subsídio de operações de fi-
nanciamento habitacional efetuadas com as pessoas 
físicas elencadas no art. 2º desta lei, de modo a com-
plementar, no ato da contratação:

I – o pagamento do preço do imóvel residen-
cial;

II – o valor necessário para assegurar a viabilida-
de econômico-financeira das operações subsidiadas 
de financiamento.

§ 1º Os recursos mencionados nos incisos I e II 
serão aplicados, no ato da contratação, para a comple-
mentação dos valores não suportados pelos rendimen-
tos dos mutuários beneficiados pelo programa.

§ 2º Os recursos poderão ser direcionados ao 
apoio financeiro de programas estaduais voltados 
para a construção de moradias e conjuntos residen-
ciais de polícias, sem prejuízo da colaboração técni-
ca necessária à elaboração e execução dos referidos 
programas.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, em regulamen-
to, definir as diretrizes e condições para implementação 
do programa, especialmente quanto:

I – às faixas de renda a serem atendidas;
II – aos procedimentos e condições para o dire-

cionamento dos subsídios;
III – aos valores máximos dos subsídios;
IV – à colaboração financeira e técnica com ou-

tros entes da Federação para o atendimento dos ob-
jetivos desta lei.

Parágrafo único. O Ministério da Justiça colabora-
rá, com estudos técnicos e análises específicas, para 
que sejam alcançados os objetivos do programa.

Art. 5º Os recursos do Programa de Subsídio Ha-
bitacional para Policiais Federais, Rodoviários Fede-
rais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Militares 
serão operacionalizados por instituições financeiras 
devidamente autorizadas para operar no âmbito do 
PSHP pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6º Na destinação dos recursos relativos a esta 
lei, será conferida prioridade às corporações de Polí-
cia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e Corpo 
de Bombeiros Militares que apresentem as menores 
remunerações médias de seus integrantes.

Art. 7º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanha-
rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação 
se der após decorridos sessenta dias da publicação 
desta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão,
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PARECER Nº 653, DE 2006 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

De autoria do Senador Renan Calheiros, o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 220, de 2003, 
visa à instituição do Programa de Subsídio Habita-
cional para Policiais Militares e Civis (PSHP), com 
o “objetivo de melhorar as condições de habitação 
dos integrantes das polícias militar, civil e corpos 
de bombeiros militares”. Para tanto, a proposição 
determina que:

1) não seja beneficiária do PSHP a pes-
soa física que já tenha sido incluída em pro-
grama dessa natureza implementado com 
recursos da União;

2) os recursos do programa sejam apli-
cados, no ato da contratação, como subsídio 
de operações de financiamento habitacional 
em benefício de policiais, civis e militares, e 
de bombeiros militares;

3) o subsídio se destine a complemen-
tar a capacidade financeira do proponente ou 
a assegurar o valor necessário ao equilíbrio 
econômico-financeiro das operações;

4) os recursos possam ser dirigidos ao 
apoio de programas habitacionais no âmbito 
dos Estados;

5) o Poder Executivo defina, em regu-
lamento, as diretrizes e condições para a im-
plementação do PSHP, especialmente quanto 
às faixas de renda a serem atendidas e aos 
valores máximos de subsídio;

6) o Ministério da Justiça colabore com 
“estudos técnicos e análises específicas”;

7) a operacionalização dos recursos 
ocorra por meio de instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.

Por fim, o projeto autoriza a União a “emitir Títu-
los Públicos Federais” para atender ao subsídio ins-
tituído.

Inicialmente distribuída às Comissões de Assun-
tos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), 
a proposição recebeu uma emenda, de autoria do Se-
nador César Borges.

A CAE aprovou o projeto nos termos de um subs-
titutivo. As alterações promovidas promoveram sua 
adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal, aper-
feiçoaram a técnica legislativa e tomaram-no autori-
zativo, em respeito à prerrogativa constitucional do 

Poder Executivo para a implementação de programas 
de governo.

Em 16 de Maio de 2006, a Presidência da Casa 
alterou o despacho inicial, para distribuir o projeto 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), para deliberação em caráter terminativo, em 
substituição à CAS.

II – Análise

É de amplo conhecimento o baixo nível remu-
neratório dos policiais brasileiros. Muitos são levados 
a morar em favelas, por força da dificuldade em ad-
quirir uma moradia no mercado imobiliário formal. Em 
conseqüência, são constrangidos a viver com suas 
famílias sob o domínio do crime organizado, que, em 
muitos desses assentamentos, atua como verdadeiro 
Estado paralelo.

A segurança pública não é uma política pública 
de competência exclusivamente estadual. A Consti-
tuição a considera um “dever do Estado” (art. 144), aí 
incluídos a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

O investimento federal em segurança não pode 
cingir-se ao financiamento de viaturas policiais e ou-
tros bens materiais. O policial, que tem sido o principal 
alvo dos bandidos, precisa ser valorizado, defendido e 
prestigiado pela sociedade brasileira. A casa própria, 
situada em um bairro legalizado e devidamente poli-
ciado, é condição indispensável para a segurança dos 
policiais e de suas famílias.

Ao estabelecer uma política habitacional espe-
cífica para esse valoroso contingente de servidores 
públicos, o presente projeto recupera o moral das 
corporações policiais, garantindo aos seus integran-
tes a tranqüilidade necessária ao cumprimento da 
profissão.

O substitutivo da CAE corrigiu algumas imperfei-
ções da proposição inicial, que avançava sobre compe-
tência do Poder Executivo, ao obrigá-lo a implementar 
um programa de governo criado por lei. Tornado auto-
rizativo, o substitutivo é constitucional e atende à boa 
técnica legislativa.

III – Voto

Pelas razões expostas, e considerando atendi-
dos os preceitos constitucionais, legais e regimentais, 
voto pela aprovação do PLS nº 220, de 2003, na forma 
do substitutivo oferecido da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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EMENDA Nº 1 – CAE/CCJ (SUBSTITUTIVO)

TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 220, DE 2003

“Autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Programa de Subsídio Habitacional para 
Policiais Federais, Rodoviários Federais, 
Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Mi-
litares – PSHP.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

o Programa de Subsídio Habitacional para Policiais Fe-
derais, Rodoviários Federais, Militares, Civis e Corpos 
de Bombeiros Militares (PSHP).

Art. 2º O programa de que trata esta lei tem por 
objetivo melhorar as condições de habitação dos in-
tegrantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, 
Militar, Civil e Corpos de Bombeiros Militares.

Parágrafo único. Não será beneficiária do PSHP 
a pessoa física que já tenha recebido benefícios da 
mesma natureza oriundos de recursos orçamentários 
da União.

Art. 3º Os recursos do programa serão destina-
dos, exclusivamente, ao subsídio de operações de fi-
nanciamento habitacional efetuadas com as pessoas 
físicas elencadas no art. 2º desta lei, de modo a com-
plementar, no ato da contratação:

I – o pagamento do preço do imóvel residen-
cial;

II – o valor necessário para assegurar a viabilida-
de econômico-financeira das operações subsidiadas 
de financiamento.

§ 1º Os recursos mencionados nos incisos I e II 
serão aplicados, no ato da contratação, para a comple-
mentação dos valores não suportados pelos rendimen-
tos dos mutuários beneficiados pelo programa.

§ 2º Os recursos poderão ser direcionados ao 
apoio financeiro de programas estaduais voltados para 
a construção de moradias e conjuntos residenciais de 
polícias, sem prejuízo da colaboração técnica necessária 
à elaboração e execução dos referidos programas.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, em regulamen-
to, definir as diretrizes e condições para implementação 
do programa, especialmente quanto:

I – às faixas de renda a serem atendidas;
II – aos procedimentos e condições para o dire-

cionamento dos subsídios;
III – aos valores máximos dos subsídios;
IV – à colaboração financeira e técnica com ou-

tros entes da Federação para o atendimento dos ob-
jetivos desta lei.

Parágrafo único. O Ministério da Justiça colabora-
rá, com estudos técnicos e análises específicas, para 
que sejam alcançados os objetivos do programa.

Art. 5º Os recursos do Programa de Subsídio Ha-
bitacional para Policiais Federais, Rodoviários Fede-
rais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Militares 
serão operacionalizados por instituições financeiras 
devidamente autorizadas para operar no âmbito do 
PSHP pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6º Na destinação dos recursos relativos a esta 
lei, será conferida prioridade às corporações de Polí-
cia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil E Corpo 
De Bombeiros Militares que apresentem as menores 
remunerações médias de seus integrantes.

Art. 7º O Poder Executivo, com vistas ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta 
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º 
do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará o pro-
jeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der após 
decorridos sessenta dias da publicação desta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2006. – Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente.

Ofício nº 45/2006–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico que, em Reunião Ordinária realizada 

nesta data, esta Comissão aprovou o Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2003, de autoria 
de Vossa Excelência, que “Cria o Programa de Subsídio 
Habitacional para Policiais Militares e Civis – PSHP”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 47/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de maio de 2006

Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
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Casa, comunico que, em Reunião Ordinária realiza-
da nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, 
adota definitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 220, de 2003, de autoria de Vossa Exce-
lência, que ‘Cria o Programa de Subsídio Habitacional 
para Policiais Militares e Civis – PSHP”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituiçãó Justiça 
e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

SEÇÃO II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçarnentárias;
III – os orçamentos anuais.

....................................................................................
§ 6º  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.
....................................................................................

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.

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

SEÇÃO III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os ereitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àqueles a que se referirem, e 
da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

EMENDA Nº 
(ao PLS nº 220, de 2003)

O Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2003, 
passará a vigorar acrescido do seguinte artigo 6º, re-
ordenando a numeração dos demais:

“Art 6º Na destinação dos recursos re-
lativos a esta lei, será conferida prioridade às 
corporações de polícia militar, civil e corpo de 
bombeiros militar que apresentem as menores 
remunerações médias de seus integrantes.”

Justificação

Não são novidades as profundas dificuldades por 
que historicamente tem passado o Brasil. sobretudo 
no plano social. A concentração de renda está de tal 
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forma arraigada no pais que constitui quase que parte 
integrante e indissociável dele.

O aprofundamento das diferenças regionais voltou 
à tona como um dos assuntos principais no âmbito da 
questão federativa brasileira.

Enormes desigualdades regionais são registradas 
nos mais diversos setores da vida nacional, inclusive 
no tocante à remuneração do setor público.

Os governos dos estados com menor capacidade 
financeira pagam, em geral, menores remunerações 
aos servidores públicos, incluindo a estrutura de se-
gurança pública estadual.

Apesar de prever a regulamentação, pelo Poder 
Executivo, das faixas de renda salariais a serem aten-
didas pelo Programa de Subsídio Habitacional para 
Policiais Militares e Civis – PSHP, o Projeto de Lei do 
Senado nº 220, de 2003, não prioriza as regiões mais 
pobres, o que pode agravar ainda mais o problema das 
desigualdades regionais.

A emenda apresentada visa adequar o projeto 
à necessidade de redução das desigualdades regio-
nais, mandamento expresso em nossa Carta Consti-
tucional.

A inclusão do artigo ora proposto permite que 
sejam priorizadas as corporações que paguem os me-
nores salários aos policiais civis, militares e bombeiros 
militares, que, certamente, têm maiores dificuldades 
na questão habitacional.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2003. – Sena-
dor César Borges.

I – Relatório

De autoria do Senador Renan Calheiros, o PLS 
nº 220, de 2003, visa à instituição do Programa de 
Subsidio Habitacional para Policiais Militares e Civis 
(PSHP) com o “objetivo de melhorar as condições de 
habitação dos integrantes das polícias militar, civil e 
corpos de bombeiros militares”. Para tanto, a proposi-
ção determina que:

1) não seja beneficiária do PSHP a pes-
soa física que já tenha sido incluída em pro-
grama dessa natureza implementado com 
recursos da União;

2) os recursos do programa sejam apli-
cados, no ato da contratação, como subsídio 
de operações de financiamento habitacional 
em beneficio de policiais, civis e militares, e 
de bombeiros militares;

3) o subsídio se destine a complemen-
tar a capacidade financeira do proponente ou 
a assegurar o valor necessário ao equilíbrio 
econômico-financeiro das operações;

4) os recursos possam ser dirigidos ao 
apoio de programas habitacionais no âmbito 
do Estados;

5) o Poder Executivo defina, em regu-
lamento, as diretrizes e condições para a im-
plementação do PSHP, especialmente quanto 
às faixas de renda a serem atendidas e aos 
valores máximos de subsídio;

6) o Ministério da Justiça colabore com 
“estudos técnicos e análises específicas”;

7) a operacionalização dos recursos 
ocorra por meio de instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.

Por fim, o projeto autoriza a União a “emitir Títu-
los Públicos Federais” para atender ao subsídio ins-
tituído.

Examinado, em primeiro lugar, pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), o PLS nº 220, de 2003, 
mereceu relatório do Senador Romero Jucá, que, a 
par de acolher emenda apresentada pelo Senador 
César Borges no sentido de que, na destinação dos 
recursos, fosse assegurada prioridade às corporações 
que apresentem as menores remunerações médias, 
concluiu pela apresentação de um substitutivo apro-
vado à unanimidade.

Ainda que aplaudindo o mérito da proposição, 
o relator na CAE entendeu que o projeto, na redação 
inicialmente proposta, abrangia área de competência 
do Poder Executivo, “a quem cabe a iniciativa na ela-
boração de programas do governo federal”. Por essa 
razão, alterou o art. 1º “de forma a deixar plenamente 
caracterizado que se trata de um projeto de lei auto-
rizativo”.

O substitutivo da CAE, ademais, incluiu a polícia 
federal e a polícia rodoviária federal entre as corpora-
ções beneficiadas, sanou erro de numeração nos artigos, 
aprimorou a redação de alguns dispositivos e, sobretu-
do, promoveu a adequação do projeto à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal ao determinar que o Poder Executivo 
estime o montante da renúncia fiscal que decorrerá da 
aplicação da lei proposta e o inclua em demonstrativo 
próprio, anexo ao projeto de lei orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão deliberação de ca-
ráter terminativo.

II – Análise

Cumpre, de plano, destacar a pertinência e a 
oportunidade da proposição em causa. De fato, como 
alega seu autor, são tão dificeis as condições de vida 
de nossos policiais, que muitos deles chegam a morar 
em favelas e periferias urbanas, nas mais precárias 
condições. Ameaçados por traficantes e bandidos, a 
quem funcionalmente devem combater, não raramente 
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têm que esconder a profissão “porque o conhecimento 
de sua atividade policial pode levá-los à morte, inclu-
sive dos filhos e esposas

A superação da dificuldade dos policiais e bombei-
ros para alcançarem solução habitacional minimamen-
te adequada deve reunir os esforços não apenas dos 
Estados, responsáveis por esse setor da administração 
pública, mas igualmente da União, a teor do disposto 
no caput do art. 144 da Constituição Federal, que es-
tabelece que a segurança pública, dever do Estado, 
constitui “direito e responsabilidade de todos”.

De fato, como bem percebeu o relator do proje-
to na CAE, “diante da crise nacional de segurança, e 
considerando a fragilidade financeira de alguns Es-
tados brasileiros, nem sempre se pode esperar que 
todos os governos estaduais disponham de recursos 
excedentes para investir” na melhoria das condições 
habitacionais dos policiais e bombeiros.

Assim, por sua notória relevância, apoiamos a 
proposição, que, apesar das limitações constitucionais 
relativas à iniciativa parlamentar nesse campo legisla-
tivo, poderá ser implementada pelo Poder Executivo, 
sensível à preocupação do Congresso Nacional.

Cumpre, contudo, observar que, a despeito das 
justificadas razões que inspiraram o relator na CAE a 
incluir entre os beneficiários do PSHP os policiais fe-
derais e os policiais rodoviários federais, corporações 
também afligidas pela carência habitacional, restou 
incoerente o atendimento dessas categorias de ser-
vidores federais por “programas estaduais”, objeto da 
proposição. Por essa exclusiva razão, e sem deixar de 
reconhecer e destacar o mérito da extensão pretendi-
da, entendemos que, nesse caso, deve prevalecer o 
universo de beneficiários originalmente proposto pelo 
autor do projeto, qual seja, policiais, militares e civis, e 
bombeiros militares, forças subordinadas aos Gover-
nadores dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse sentido, entendemos necessária a for-
mulação de novo substitutivo no sentido de aproveitar 
e aprimorar o texto aprovado na CAE,inclusive no to-
cante à ementa da proposição, que, na verdade, não 
“cria” um programa habitacional, mas autoriza o Poder 
Executivo a instituí-lo.

III – Voto

Pelas razões expostas, constitucionais, legais e 
regimentais, 2003, nos termos do seguinte: e conside-
rando atendidos os preceitos voto pela aprovação do 
PLS nº 220, de 2003, nos termos seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 220 (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Autoriza o Programa Policiais Bombei-
ros Poder Executivo a instituir o de Subsídio 

Habitacional para Militares, Policiais Civis 
e Militares (PSHP).

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 
o Programa de Subsídio Habitacional para Policiais Mi-
litares, Policiais Civis e Bombeiros Militares (PSHP).

Art. 2º Programa de que trata esta lei tem por 
objetivo melhorar as condições de habitação dos in-
tegrantes das polícias militar e civil e dos corpos de 
bombeiros militares.

Parágrafo único. Não será beneficiária do PSHP 
a pessoa física que já tenha recebido benefícios da 
mesma natureza, oriundos de recursos orçamentá-
rios da União.

Art. 3º Os recursos do Programa serão destina-
dos, exclusivamente, ao subsídio de operações de fi-
nanciamento habitacional efetuadas com as pessoas 
físicos mencionadas no art. 2º desta lei, de modo a 
complementar, no ato da contratação:

I – o pagamento do preço do imóvel residencial;
II – o valor necessário para assegurar a viabilida-

de econômico-financeira das operações subsidiadas 
de financiamento.

§ 1º Os recursos mencionados nos incisos  e II 
serão aplicados para a complementação dos valores 
não suportados pelos rendimentos dos mutuários be-
neficiados pelo Programa, conforme disposição contida 
no Regulamento desta lei.

§ 2º Os recursos poderão ser direcionados ao 
apoio financeiro de programas estaduais destinados à 
melhoria das condições habitacionais das corporações 
de que trata o art. 2º, sem prejuízo da colaboração téc-
nica necessária à formulação e à implementação dos 
referidos programas.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, em regula-
mento, definir as e condições para implementação do 
Programa, especialmente quanto:

I – às faixas de renda a serem atendidas;
II – aos procedimentos e condições para o dire-

cionamento dos subsídios;
III – aos valores máximos dos subsídios;
IV – à colaboração financeira e técnica com Fe-

deração para o atendimento dos objetivos desta lei.
Parágrafo único. Os Ministérios da Justiça cola-

borarão, com estudos técnicos e análises específicas, 
alcançados os objetivos do Programa.

Art. 5º Os recursos do PSHP serão operaciona-
lizados por instituições financeiras devidamente auto-
rizadas a operar no âmbito do Programa pelo Banco 
Central do Brasil.

Art. 6º Na destinação dos recursos de que tra-
ta esta lei, será conferida prioridade às corporações 
que apresentem as menores remunerações médias 
de seus integrantes.

Art. 7º O Poder Executivo, com vistas ao cumpri-
mento do disposto no inciso II do art. 5º e nos arts. 12 
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e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorren-
te do disposto nesta lei e o incluirá no demonstrativo 
a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, o 
qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja 
apresentação se der após decorridos sessenta dias 
da publicação desta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, – Ideli Salvatti, Relatora.

PARECER Nº 654, DE 2006

Da Comissão de Constitução, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 474, de 2003, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que altera o art. 109 
do Decreto-Lei nº 2 848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para aumentar os 
prazos prescricionais.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para análise, nos termos 
do art. 101, II, d, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, o Projeto de Lei do Senado nº 474, de 2003, de 
autoria do Senador Demóstenes Torres.

Referida proposição aumenta consideravelmente os 
prazos da prescrição penal no ordenamento jurídico bra-
sileiro, alterando, para tanto, o art. 109 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal (CP).

Na Justificação, o autor sustenta que os au-
mentos dos prazos prescricionais, disciplinados no 
art. 109 do Código Penal, é medida que se impõe 
quando se pretende reduzir a impunidade. Ressal-
te-se que, com o aumento do lapso temporal bus-
cado com a presente propositura, serão reduzidas 
sensivelmente as manobras processuais protelató-
rias dos maus profissionais do Direito que preferem 
utilizar-se das brechas legais, na defesa de seus 
clientes, a enfrentar o mérito da ação penal. Mano-
bras que contribuem para fortalecer o mito de que 
o crime compensa”.

Não foram oferecidas emendas.

II – Análise

Da leitura do PLS nº 474, de 2003, não se per-
cebem vícios de regimentalidade, legalidade ou cons-
titucionalidade. Tratando-se de matéria afeta ao direito 
penal, a proposição está circunscrita na competência 
legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, 
da Constituição Federal (CF).

A proposta cuida basicamente do instituto da 
prescrição penal, julgando oportuno aumentar os pra-
zos previstos no art. 109 do CP.

Todos sabemos que o direito de punir (jus pu-
niendi) é, em regra, um direito limitado pelo tempo, por 
imperativo de segurança jurídica, e que essa limitação 
temporal é, em último grau, um traço constitutivo e origi-
nal do próprio direito de punir, imperpétuo, premido pela 
escalada do tempo, salvo nos casos excepcionados pela 
Constituição Federal (art. 5º, XLII e XLIII). O problema é 
saber se os prazos prescricionais assinalados pela lei 
são, ou não, excessivamente benevolentes.

De acordo com o texto legal em vigor, os pra-
zos prescricionais são definidos em função do quan-
tum da pena cominada ou concretamente aplicada, 
conforme a espécie de prescrição, nos seguintes 
parâmetros:

O PLS nº 474, de 2003, propõe uma nova esca-
la de prazos:

Devemos lembrar que a Lei nº 7.209, de 11 de 
julho de 1984, que ofereceu nova redação à Parte Ge-
ral do Código Penal brasileiro, não alterou os prazos 
prescricionais previstos no texto original do diploma 
penal. Isto é, os prazos atuais remontam a 1940 ou, 
melhor dizendo, a 1890, pois o art. 85 do Código Penal 
Republicano já previa prazos prescricionais semelhan-
tes aos da legislação atual.

É manifesto, pois, o anacronismo da lei vigente. 
Nesse período, a sociedade brasileira passou por inú-
meras fransformações, inclusive no que diz respeito 
ao aparecimento de novas formas de criminalidade, 
e a prescrição penal manteve-se rigorosamente es-
tática. É que as tradicionais modalidades delituosas 
(crimes de lesão a bens jurídicos individuais) foram, 
pouco a pouco, cedendo espaço a outras espécies 
delitivas (crimes de perigo a bens jurídicos coletivos 
ou supra-individuais), percebendo-se uma progressi-
va sofisticação dos meios e modos de execução e de 
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ocultação dos crimes. Pense-se, por exemplo, no crime 
de lavagem de dinheiro, que é, por excelência, uma 
forma de encobrir e mascarar os ganhos obtidos com 
as atividades ilícitas.

Em suma, o PLS nº 474, de 2003, de forma razo-
ável, equilibrou melhor os intervalos de contagem do 
prazo prescricional, para que a sociedade como um 
todo e a vítima em particular não se surpreendam com 

a velocidade da extinção da punibilidade em razão da 
prescrição penal. Com isso, espera-se diminuir a sen-
sação de impunidade que, infelizmente, vem ganhando 
força nos últimos anos.

III – Voto

Diante dos argumentos expostos, somos pela 
aprovação na íntegra do PLS nº 474, de 2003.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006. 
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Ofício nº 38/06 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 
474, de 2003, que “Altera o artigo 109 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para aumentar os prazos prescricionais”, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente. – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

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:
....................................................................................

XLII – a prática do racismo constitui crime ina-
fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terro-
rismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem;
....................................................................................

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-
toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                              Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

Art. 85. A sentença especificará as condições a 
que fica subordinado o livramento. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

PARECER Nº 655, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 186, de 2004, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que altera o caput e o 
§ 1º do art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, para 
aumentar o limite de cumprimento das pe-
nas privativas de liberdade, de trinta para 
quarenta anos, e, ainda, inclui o § 3º, para 
restringir a unificação decorrente do limite 
máximo de pena privativa de liberdade ao 
cumprimento da pena.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Vem a esta Comissão para exame, em decisão 
terminativa, consoante os arts. 91, I, e 101, II, d, todos 
do Regimento Interno do Senado Federal, o Projeto de 
Lei do Senado nº 186, de 2004, de autoria do ilustre 
Senador Demóstenes Torres.

Em síntese, o projeto aumenta o tempo máximo 
de cumprimento de pena privativa de liberdade, de trin-
ta para quarenta anos, e estabelece que a unificação 
das penas autônomas apenas se aplica ao tempo de 
cumprimento em regime fechado, não alcançando os 
benefícios legais da execução da pena.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

Preliminarmente, observamos que o incremento 
do tempo máximo de cumprimento de pena privativa de 
liberdade foi objeto do PLS nº 66, de 2003, de autoria 
do ilustre Senador José Sarney, aprovado em Plenário, 
na sessão de 16 de abril de 2003.

Com efeito, a redação propósta pelo PLS nº 66, 
de 2003, para o caput e para o § lº do art. 75 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, é idêntica à formulada no PLS nº 186, de 2004, 
que ora se analisa. Como dito, aquele projeto de lei foi 
aprovado em Plenário; posteriormente, na Câmara dos 
Deputados, Casa Revisora, foi, por seu turno, também 
tido por prejudicado, em face da aprovação do PL nº 
2.741, de 2000.
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Então, a questão do tempo de cumprimento de pena 
privativa de liberdade já recebeu o tratamento adequado 
nesta Casa. Resta, portanto, emitir parecer sobre o § 3º 
que se pretende incluir no art. 75 do Código Penal. No que 
tange a essa parte, o PLS nº 186, de 2904, não apresenta 
vícios de regimentalidade ou de legalidade, mostrando-se 
também compatível com a Constituição Federal.

Aliás, ao que parece, a inclusão do dispositivo não 
altera a legislação, visando simplesmente a pacificar 
a interpretação quanto ao alcance do caput do art. 75 
do Código Penal. A própria justificação do PLS nº 186, 
de 2004, registra que o entendimento predominante no 
Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que 
o limite a que se refere o dispositivo não constitui pa-
râmetro para a concessão de benefícios da execução 
da pena, como o livramento condicional ou progressão 
do regime prisional.

De outro lado, menciona vozes discordantes na 
doutrina e traz à baila um julgado do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), de 1994, ressaltando que é minoritá-
rio, também naquela Corte, o entendimento no sentido 
oposto, de que a pena unificada é tomada como parâ-
metro para a concessão dos benefícios legais durante 
a execução penal.

Verdadeiramente, o entendimento dos Tribunais pá-
trios é no sentido de que a pena unificada a que se refere 
o caput do art. 75 do Código Penal aplica-se tão-somente 
ao tempo de cumprimento da pena, não servindo como 
parâmetro para a concessão de outros benefícios. Nesse 
sentido, inúmeros julgados recentes, entre os quais cita-
mos os seguintes: no STJ, Cone incumbida da interpre-
tação, em última instância, da lei federal, HC 21837/SP, 
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 3-5-2004; RESP 
418679/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 
23-6-2003; RHC 11626/RJ, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 
de 18-11-2002; no STF, HC 82291/RJ, Rel. Min. NELSON 
JOBIM, DJ de 22-11-2002.

Como se vê, o entendimento jurisprudencial é pa-
cífico. Não obstante, entendemos que a inclusão do § 
3º no art. 75 do Código Penal representará uma pá de 
cal sobre o assunto, contribuindo para a diminuição de 
habeas corpus e recursos, que hoje sobrecarregam 
as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à redação do § 3º que se quer 
acrescentar, temos por mais apropriado fazer menção 
a “benefícios legais na execução penal” em vez de 
“benefícios penais”, haja vista que benefício e pena 
soam antagônicos.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
PLS nº 186, de 2004, com o oferecimento das seguin-
tes emendas:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Suprimam-se as alterações propostas pelo PLS 
nº 186, de 2004, para o caput e para o § 1º do art. 75 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao § 3º que o PLS nº 186, de 2004, pre-
tende acrescentar ao art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a seguin-
te redação:

“Art. 75.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O limite previsto no caput e § 1º 

deste artigo só se aplica ao tempo de cum-
primento de pena restritiva de liberdade em 
regime fechado, não devendo ser considerado 
para concessão de benefícios legais na exe-
cução penal.”

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006. – 

EMENDA Nº 3 – CCJ  
(ao PLS nº 186 de 2004)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
186 de 2004 a seguinte redação:

“Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 75 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal – para restringir a 
unificação decorrente do limite máximo de 
pena privativa de liberdade ao cumprimento 
da pena” (NR)

Justificação

A presente emenda busca adequar a redação 
da ementa do projeto de lei do Senado à nova reda-
ção proposta.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006. – Sena-
dor Sibá Machado.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
decide pela aprovação do Projeto de Lei do Sena-
do nº 186, de 2004, das Emendas de Relator, e da 
Emenda de autoria do Senador Sibá Machado, a se-
guir descritas:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Suprimam-se as alterações propostas pelo PLS 
nº 186, de 2004, para o caput e para o § 1º do art. 75 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
–  Código Penal.
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EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao § 3º, que o PLS nº 186, de 2004, pretende 
acrescentar ao art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, a seguinte redação:

“Art. 75 ..................................................
 ..............................................................
§ 3º O limite previsto no caput e § 1º deste 

artigo só se aplica ao tempo de cumprimento de 
pena restritiva de liberdade em regime fechado, 
não devendo ser considerado para concessão 
de benefícios legais na execução penal.”

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se a ementa do Projeto de Lei do Senado nº 
186, de 2004 a seguinte redação:

“Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo art. 75 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal para restringir a unificação 
decorrente do limite máximo de pena privativa 
de liberdade ao cumprimento da pena” (NR).

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006. – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 186, DE 2004 

(Na Comissão, Constituição, Justiça 
e Cidadania)

“Acrescenta o parágrafo 3º ao  art. 75 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal – para restringir a 
unificação decorrente do limite máximo de 
pena privativa de liberdade ao cumprimen-
to da pena.”(NR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art.75.  .................................................
 ..............................................................
§ 3º O limite previsto no caput e § 1º 

deste artigo só se aplica ao tempo de cum-
primento de pena restritiva de liberdade em 
regime fechado, não devendo ser considerado 
para concessão de benefícios legais na exe-
cução penal.”(NR)

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

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006. – Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente.

 
Ofício nº 37/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação, com as Emendas nos 1-CCJ a 
3-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 186 de 2004, 
que “Altera o caput e o § 1º do art. 75 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para aumentar o limite de cumprimento das penas 
privativas de liberdade de trinta para quarenta anos e, 
ainda, inclui o § 3º, para restringir a unificação decor-
rente do limite: máximo de pena privativa de liberda-
de ao cumprimento da pena”, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 656, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 140, de 2005, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que altera o Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal), para disciplinar a re-
paração de dano decorrente da prática de 
infração penal.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para análise, nos termos 
do art. 101, II, d, do Regimento Interno do Senado 
Federal, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 140, de 
2005, de autoria do nobre Senador Demóstenes Torres, 
que altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), para disciplinar a 
reparação de dano decorrente da prática de infração 
penal, de autoria do Senador Demóstenes Torres.

A proposição em destaque pretende introduzir 
inúmeras alterações no Código de Processo Penal 
(CPP), com a finalidade de oferecer uma nova disci-
plina jurídica para a reparação do dano decorrente da 
infração penal (reparação civil ex delicto).

Na própria justificação da proposta, encontramos 
o resumo dos seus principais pontos:

A nossa lei processual penal, infelizmen-
te, parece se preocupar mais com o réu do 
que com aquele que sofreu o dano decorrente 
do ato infracional. O projeto em apreço busca 
evolucionar a atual sistemática em que se dá 
a reparação do dano decorrente da prática de 
infração penal, adotando as seguintes estraté-
gias: (a) usar o poder de investigação da auto-
ridade policial para levantar os bens, direitos 
e valores que o indiciado possui – e não jogar 
tal ônus para o ofendido, como acontece se 
este quiser requerer medidas assecuratórias 
de hipoteca legal ou arresto; (b) lançar mão 
do instituto da indisponibilidade dos bens, hoje 
consagrado na lei de improbidade adminis-
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trativa (Lei nº 8.429, de 1992) e na nova lei 
de entorpecentes (Lei nº 10.409, de 2002), o 
que toma despiciendo o instituto da hipoteca 
legal, que pesa demais sobre os ombros do 
ofendido, e, no final das contas) revela-se um 
instrumento ineficiente para de indenização; 
(c) tomar a reparação do dano um dos da per-
secução processual penal, incorporando-a ao 
rito tradicional, extinguindo, assim, a figura da 
ação civil ex delicto; e (d) prever a possibili-
dade de execução provisória.

Não foram apresentadas emendas até o presen-
te momento.

II – Análise

 A matéria circunscreve-se à competência pri-
vativa da União para legislar sobre direito processual, 
ex vi do art. 22, I, da Constituição Federal, razão pela 
qual não vislumbramos nenhum vício de constitucio-
nalidade.

De acordo com o PLS nº 140, de 2005, a autoridade 
policial deverá “averiguar a situação econômico-financeira 
do indiciado, identificar e discriminar todos os bens, direi-
tos e valores que possui, inclusive no exterior, e aqueles 
que tenha, recentemente, transferido a terceiros, assim 
como identificar os dependentes da vítima”, conforme 
redação proposta ao inciso VI do art. 6º do CPP.

Com efeito, as Polícias Civis dos Estados e a Polí-
cia Federal teriam uma nova atribuição quanto aos fatos 
a serem investigados no inquérito policial. De fato, essa 
inovação inaugura uma nova fase no processo penal, 
de modo que os órgãos de segurança pública tradu-
zam, de maneira mais concreta, a sua solidariedade 
para com as vítimas. Assim, as polícias civis terão um 
papel importantíssimo na identificação dos bens que, 
mais tarde, servirão à reparação do dano.

O PLS em foco diz, complementarmente, que “a 
autoridade policial representará ao juiz competente 
para decretação da indisponibilidade dos bens e valo-
res do indiciado ou de terceiro a quem tenha transfe-
rido bens ou tenha se beneficiado diretamente com a 
prática da infração penal, em montante que assegure 
a reparação do ano sofrido pelo ofendido” (art. 10, § 
4º do CPP, conforme alteração proposta). A autorida-
de policial cuidará, pois, para que os bens sejam de-
clarados indisponíveis com a maior rapidez possível. 
Referida medida seria a regra, evitando, com isso, que 
o autor do crime transfira ou oculte o seu patrimônio 
para fugir do dever de indenização.

Noutro ponto, o PLS altera o art. 41 do CPP, para 
exigir que a denúncia discrimine os bens, direitos ou 
valores necessários para assegurar a reparação do 
dano ao ofendido ou sucessor, como também a esti-
mativa do dano. Vemos que toda a lógica processual 
passa a trabalhar em favor da vítima. A estimativa do 
dano será feita desde a denúncia e, portanto, com a 
colaboração do Ministério Público. Ora, a melhor for-
ma de defender os interesses da sociedade – missão 
precípua daquele órgão – é somar esforços para que 
a vítima obtenha justa reparação pelo mal sofrido.

O PLS alinha-se, pois, às modernas tendências 
de respeito aos direitos e interesses da vítima. É notório 
que tanto o direito penal como o processo penal vêm 
recebendo forte influência da vitimologia. A tradicional 
atitude de alheamento em relação aos problemas da 
vítima está sendo substituída por mecanismos jurídicos 
mais eficazes, como, por exemplo, a criação da pena 
de prestação pecuniária, que consiste no pagamento 
de importância em dinheiro à vítimas ou seus depen-
dentes, nos termos dos arts. 43, I e 45, § 1º, do Código 
Penal, com redação determinada pela Lei nº 9.714, de 
25 de novembro de 1998. Outro exemplo seria a “com-
posição dos danos civis” – instituto previsto no art. 72 
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que favo-
rece a imediata reparação do dano quanto aos crimes 
de competência do juizado especial criminal.

O PLS confirma essa tendência ao admitir, mais, 
que o ofendido possa executar a sentença penal conde-
natória no próprio juízo penal, conforme nova redação 
proposta para o art. 63 do CPP. Traz, ainda, uma inovação 
muito inteligente ao prever a execução provisória no juízo 
penal, nos termos da redação proposta para o art. 63, § 
§ 3º, 4º e 5º do CPP. Não temos dúvidas em afirmar que 
essas inovações trarão enorme agilidade no processo de 
reparação civil em razão do delito praticado.

Por fim, ressaltamos a qualidade técnica do PLS 
que, para operar as mudanças pretendidas, promove cui-
dadosos ajustes nos arts. 139, 141, 187, 387, 394 e 581 do 
CPP, de modo a harmonizar todas as regras que possam 
interferir no direito de reparação civil ex delicto.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2005.

Sala da Comissão, 17 de março de 2006.
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Ofício nº 36/06–PRESIDENCIA/CCJ

Brasilia, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 140, 
de 2005, que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para 
disciplinar a reparação de dano decorrente da prática 
de infração penal”, de autoria do Senador Demóste-
nes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Antonio Carlos Magalhães, 
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. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – Direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho;
....................................................................................

LEI Nº  9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Mensagem de veto

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, e dá outras providên-
cias.

....................................................................................
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o re-

presentante do Ministério Público, o autor do fato e a 
vítima e, se possível, o responsável civil, acompanha-
dos por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 

possibilidade da composição dos danos e da aceita-
ção da proposta de aplicação imediata de pena não 
privativa de liberdade.
....................................................................................

LEI Nº 9.714, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998

Mensagem de veto nº 1.447

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal.

....................................................................................
“Penas restritivas de direitos
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I – prestação pecuniária;

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

Conversão das penas restritivas de direitos
Ar. 45. Na aplicação da substituição prevista no-

artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos 
arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no paga-
mento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou 
a entidade pública ou privada com destinação social, 
de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) 
salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e ses-
senta) salários mínimos. O valor pago será deduzido 
do montante de eventual condenação em ação de re-
paração civil, se coincidentes os beneficiários.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

               Código de Processo Penal.

....................................................................................
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial deverá:
I – dirigir-se ao local, providenciando para que 

não se alterem o estado e conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais; (Redação dada 
nela Lei nº 8.862, de 28-3-1994) (Vide Lei nº 5.970, 
de 1973)

II – apreender os objetos que tiverem relação com 
o fato, após liberados pelos peritos criminais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.862. de 28-3-1994)

III – colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV – ouvir o ofendido;
V – ouvir o indiciado, com observância, no que for 

aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, des-
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te Livro, devendo o respectivo tenro ser assinado por 2 
(duas) testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;

VI – proceder a reconhecimento de pessoas e 
coisas e a acareações:
....................................................................................

PARECER Nº 657, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 179, de 2005, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres que altera a 
Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984, e a 
Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, 
para criar o regime penitenciário de segu-
rança máxima.

Relator: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, em decisão 
terminativa, consoante os arts. 91, I, e art. 101, II, d, 
todos do Regimento Interno do Senado Federal, o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 179, de 2005, que 
altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984, e a Lei 
nº 10.792 de 1º de dezembro de 2003, para criar o re-
gime penitenciário de segurança máxima, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres.

Referido PLS, ao introduzir modificações na Lei 
nº 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução 
Penal (LEP), pretende criar o Regime de Segurança 
Máxima (RSM), destinado a presos provisórios ou con-
denados sobres os quais recaiam fundados indícios de 
envolvimento com organização criminosa.

A duração máxima do novo regime seria de 720 
dias, com possibilidade de prorrogação ou de conver-
são para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), já 
previsto na LEP.

A inclusão do detento no RSM dependerá de 
decisão judicial, depois da manifestação do Ministé-
rio Público e da defesa, consoante nova redação pro-
posta para o art. 54 da LEP. Ademais, são promovidos 
ajustes redacionais no art. 58 da referida lei, de modo 
que não haja dúvida de que o novo regime pode ul-
trapassar a 30 dias. Admite-se, também, que a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão 
construir penitenciárias destinadas exclusivamente a 
abrigar presos no regime de segurança máxima, con-
forme redação proposta para o art. 87 da LEP.

São promovidos, ainda, ajustes redacionais nos 
arts. 4º, 5º 7º e 8º da Lei nº 10.792, de 2003. Previu-
se, ademais, o estabelecimento de uma divisão de in-
teligência penitenciária, que deverá, entre outras atri-
buições, fornecer mensalmente ao Ministério Público 
relatórios reservados sobre os presos no RSM e sobre 
suspeitas de improbidade administrativa de agentes 
penitenciários (vide inciso VI que se quer acrescentar 
ao art. 5º da citada lei).

Na justificação, o autor, depois de relembrar a 
experiência italiana no combate às organizações cri-
minosas, resume sua proposta:

A proposta do presente projeto de lei é 
simples: sujeitar a um regime disciplinar mais 
rígido – aqui chamado de “regime de seguran-
ça máxima – o preso provisório ou condenado 
envolvido com organização criminosa. Ou seja, 
transferir o preso enquadrado na hipótese do 
§ 2º do art. 52 da LEP para um novo regime 
disciplinar. Assim, o objetivo norteador desta 
proposta é, através da inclusão desse crimino-
so num regime especial, romper, no interesse 
público, as suas ligações com a sua organiza-
ção criminosa.

Não foram apresentadas emendas até o presen-
te momento.

II – Análise

A matéria circunscreve-se à competência legisla-
tiva da União para estabelecer normas gerais de direito 
penitenciário, ex vi do art. 24, I e § 1º, da Constituição 
Federal (CF).

De acordo com a legislação vigente, os presos 
que praticarem crimes dolosos com subversão da 
disciplina interna, bem como aqueles suspeitos de 
envolvimento com organizações criminosas estarão 
sujeitos ao RDD, conforme dispõe o art. 52, caput e § 
2º, da LEP. Este regime tem duração máxima de 360 
dias, salvo se o preso praticar nova falta grave, quando, 
então, sua permanência poderá ser prorrogada até o 
limite de um sexto da pena.

De acordo com o projeto, os suspeitos de en-
volvimento com organizações criminosas passarão 
para o RSM, que terá regras mais duras, conforme 
se lê da redação proposta para o art. 52-A da Lei nº 
7.210, de 1984:
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• duração máxima de 720 (setecentos 
e vinte) dias, sem prejuízo de repetição ou 
prorrogação, podendo haver conversão para 
o regime disciplinar diferenciado, ouvidas as 
partes;

• recolhimento em cela individual;
• visitas mensais com o máximo de dois 

familiares, separados por vidro e comuni-
cação por meio de interfone, com filmagem 
e gravações encaminhadas ao Ministério 
Público;

• banho de sol de até duas horas diá-
rias;

• comunicação vedada com outros pre-
sos nas saídas para banho de sol e exercícios 
físicos, assim como entre o preso e o agente 
penitenciário, devendo os acompanhamentos 
ser monitorados;

• vedação da entrega de alimentos, re-
frigerantes e bebidas em geral por parte de 
visitantes;

• proibição do uso de aparelhos telefôni-
cos, de som, televisão, rádio e similares;

• contatos mensais com advogados, sal-
vo autorização judicial, devendo ser informa-
dos, mensalmente, à secção da Ordem dos 
Advogados, os nomes dos advogados dos 
presos.

A legislação brasileira contaria, então, com dois 
regimes especiais de isolamento celular o RDD e o 
RSM. A vantagem é que o RSM receberá exclusi-
vamente presos que tenham envolvimento com or-
ganizações criminosas, ao passo que o RDD seria 
reservado a insubordinados que não apresentem 
tais ligações.

Entendemos que a previsão deste novo regi-
me aperfeiçoará a LEP. De fato, em alguns casos, 
o isolamento do preso por um período de 720 dias 
faz-se necessário para quebrar definitivamente os 
vínculos com a organização criminosa. Hoje sabemos 
perfeitamente que não basta prender, pois existem 
criminosos que comandam organizações do interior 
do presídio, muitas vezes com a complacência de 
autoridades.

Assistimos, entre os dias 12 e 15 de maio deste 
ano, a uma onda de violência em São Paulo orques-
trada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), facção 

criminosa que vem liderando insurreições nos estabe-

lecimentos penais do Estado, alcançando, dessa vez, 

o Paraná e o Mato Grosso. Um balanço tenebroso de 

rebeliões, assassinato de policiais e civis inocentes, 

incêndios a ônibus e automóveis, tiros contra as uni-

dades policiais, enfim, um verdadeiro estado de guer-

rilha urbana. O crime organizado quer incutir medo na 

população e desestabilizar os órgãos de segurança 

pública. Nunca houve, no Brasil, uma ação criminosa 

com conseqüências tão nefastas para a autoridade do 

Estado nacional.

Não podemos admitir que os interesses individu-

ais de alguns presos sobreponham-se ao interesse da 

coletividade. Quando olhamos para a caótica realidade 

do sistema prisional brasileiro, com unidades sendo in-

teiramente controladas pelo crime organizado, vemos 

que o poder público não tem alternativa a não ser agir 

com a máxima energia.

As restrições do RSM são, portanto, indispensá-

veis para levar adiante a luta contra o crime organiza-

do. Luta que se faz com inteligência, razão pela qual 

o PLS prevê a criação de uma divisão de inteligência 

penitenciária, que monitorará os presos submetidos 

ao novo regime.

Não vislumbramos vícios de regimentalidade, ju-

ridicidade ou constitucionalidade. Pudemos verificar, 

tão-somente, que a ementa do PLS faz uma referên-

cia equivocada ao mês de edição da Lei nº 7.210, de 

1984, pelo que apresentamos uma singela emenda 

de redação.

III – Voto

Pelas razões expostas, somos pela aprovação 

do Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2005, com a 

seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à ementa do PLS nº 179, de 2005, a se-

guinte redação:

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 

1984, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro 

de 2003, para criar o regime penitenciário de 

segurança máxima.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 179, DE 2005 
(Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro 
de 2003, para criar o regime penitenciário 
de segurança máxima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984, 

passa a viger acrescida do seguinte artigo:

Art. 52-A. Estará sujeito ao regime de se-
gurança máxima o preso provisório ou conde-
nado sobre o qual recaírem findados indícios 
de envolvimento ou participação, a qualquer 
título, em organização criminosa.

§ 1º O regime de segurança máxima tem 
por objetivo impedir as ligações do preso com 
organizações criminosas, e possui as seguin-
tes características:

1 – duração máxima de 720 (setecentos 
e vinte) dias, sem prejuízo de repetição ou 
prorrogação, podendo haver conversão para 
o regime disciplinar diferenciado, ouvidas as 
partes;

II – recolhimento em cela individual;
III – visitas mensais com o máximo de 

dois familiares, separados por vidro e comu-
nicação por meio de interfone, com filmagem 
e gravações encaminhadas ao Ministério Pú-
blico;

IV – banho de sol de até duas horas di-
árias;

V – comunicação vedada com outros pre-
sos nas saídas para banho de sol e exercícios 
físicos, assim como entre o preso e o agente 
penitenciário, devendo os acompanhamentos 
ser monitorados;

VI – vedação da entrega de alimentos, 
refrigerantes e bebidas em geral por parte de 
visitantes;

VII – proibição do uso de aparelhos 
telefônicos, de som, televisão, rádio e si-
milares;

VIII – contatos mensais com advogados, 
salvo autorização judicial, devendo ser infor-
mados, mensalmente, à secção da Ordem 
dos Advogados, os nomes dos advogados 
dos presos.

§ 2º O preso em regime de segurança 
máxima poderá ficar em unidade federativa 
distante do local de influência da organização 
criminosa da qual participava.

Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984, 
passa a viger com as seguintes alterações:

“Art. 54. As sanções dos incisos I a IV 
do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do 
diretor do estabelecimento e a do inciso V, as-
sim como a inclusão em regime de segurança 
máxima, por prévio e fundamentado despacho 
do juiz competente.

§ 1º A autorização para a inclusão do 
preso em regime disciplinar diferenciado ou 
em regime de segurança máxima dependerá 
de requerimento círcunstanciado elaborado 
pelo diretor do estabelecimento ou outra au-
toridade administrativa.

§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de 
preso em regime disciplinar diferenciado ou em 
regime de segurança máxima será precedida 
de manifestação do Ministério Público e da 
defesa, e prolatada no prazo máximo de 15 
(quinze) dias. (NR)”

“Art. 58. O isolamento, a suspensão e a 
restrição de direitos não poderão exceder a 
trinta dias, ressalvada a hipótese do regime 
disciplinar diferenciado e do regime de segu-
rança máxima. (NR)”

“Art. 87. .................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A União, os estados, o 

Distrito Federal e os territórios poderão cons-
truir penitenciárias destinadas exclusivamen-
te aos presos provisórios e condenados que 
estejam em regime fechado, sujeitos ao regi-
me disciplinar diferenciado ou ao regime de 
segurança máxima, conforme estabelecido 
nesta Lei. (NR)”

Art. 3º A Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 
2003, passa a viger alterações:

“Art. 4º Os estabelecimentos penitenciá-
rios, especialmente os destinados ao regime 
disciplinar diferenciado ou ao regime de segu-
rança máxima estabelecidos na Lei nº 7.210, de 
11 de junho de 1984, disporão, dentre outros 
equipamentos de segurança, de bloqueadores 
de telecomunicação para telefones celulares, 
rádio-transmissores e outros meios, definidos 
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no art. 60, §1º, da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997. (NR)”

“Art. 5º Nos termos do disposto no inciso 
I do art. 24 da Constituição da República, ob-
servados os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, de 
11 de junho de 1984, os Estados e o Distrito 
Federal poderão regulamentar os regimes dis-
ciplinar diferenciado e de segurança máxima, 
em especial para:

 ..............................................................
VI – estabelecer uma divisão de inteli-

gência penitenciária, à qual competirá, den-
tre outras, as atribuições de que tratam o 
art. 52-A, § 1º, incisos III, V e VIII, da Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984, assim como 
a de fornecer, mensal e reservadamente, ao 
Ministério Público, relatórios sobre os presos 
em regime de segurança máxima e sobre 
suspeitas le improbidade de agentes peni-
tenciários. (NR)”

“Art. 7º A União definirá os padrões míni-
mos do presídio destinado ao cumprimento de 
regime disciplinar ou de regime de segurança 
máxima. (NR)”

“Art. 8º A União priorizará, quando da 
construção de presídios federais, os estabe-
lecimentos que se destinem a abrigar presos 
provisórios ou condenados sujeitos a regime 
disciplinar diferenciado e a regime de segu-
rança máxima. (NR)”

Art. 4º o título da Subseção II da Seção III do 
Capítulo IV do Título II da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a ser “Das faltas disciplinares e dos 
regimes especiais”.

Art. 5º Esta lei entra em vigor trinta dias após a 
data de sua publicação.

Art. 6º Revoga-se o § 2º do art. 52 da Lei nº 7.210, 
de 11 de junho de 1984.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.– Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente.

Oficio nº  39/06 -PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 

de Lei do Senado nº 179, de 2005, que “Altera a Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984, e a Lei nº 10.792, de 
lº de dezembro de 2003, para criar o regime peniten-
ciário de segurança máxima”, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a com-
petência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.
....................................................................................

LEI Nº 10.792, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho 
de 1984 – Lei de Execução Penal e o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– código de Processo Penal e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 52. A prática de fato previsto como crime do-

loso constitui falta grave e, quando ocasione subversão 
da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provi-
sório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, 
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 
características:

I – duração máxima de trezentos e sessenta dias, 
sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta 
grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da 
pena aplicada;

II – recolhimento em cela individual;
III – visitas semanais de duas pessoas, sem con-

tar as crianças, com duração de duas horas;
IV – o preso terá direito à saída da cela por 2 

horas diárias para banho de sol.
....................................................................................
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§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disci-
plinar diferenciado o preso provisório ou o condenado 
sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimen-
to ou participação, a qualquer título, em organizações 
criminosas, quadrilha ou bando.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 658, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 135, de 2006, de autoria do Se-
nador Juvêncio da Fonseca, que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, para impedir a pos-
sibilidade de livramento condicional para 
os casos de reincidência em crime doloso 
apenado com reclusão.

Relator: Senador Demostenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de 
Lei do Senado nº 135, de 2006, que altera o Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, 
para impedir a possibilidade de livramento condicional 
para os casos de reincidência em crime doloso ape-
nado com reclusão.

O Projeto altera o inciso II do art. 83 do Código 
Penal (CP), prevendo a possibilidade de livramento 
condicional para o reincidente em crime doloso apenas 
nos casos de crime apenado com detenção.

Esta Comissão é regimentalmente competente, 
nos termos do art. 161, II, d, do Regimento Interno do 
Senado Federal, para apreciar a matéria, que versa 
sobre direito penal.

II – Análise

O direito penal é matéria de competência pri-
vativa da União e sujeita à plena disposição pelo 
Poder Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, caput, 
da Constituição Federal, nos limites materiais cons-
titucionais.

Não há óbices na constitucionalidade e na juri-
dicidade do projeto.

Trata-se de importante proposição legislativa 
no contexto da recente onda de violência perpetra-
da pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) contra 
instituições públicas e privadas na capital de São 
Paulo.

As respostas do Governo para a crise do siste-
ma penitenciário têm demonstrado a falta de interesse 

em se solucionar o problema. As medidas adotadas 
são meramente paliativas, e, frise-se, de alto risco 
social. Por exemplo, por forte pressão do Ministério 
da Justiça, foi aprovada no Congresso Nacional a 
Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003. Essa lei 
excluiu a análise do mérito do preso e da realiza-
ção do exame criminológico por comissão técnica 
para a concessão de progressão de regime e de 
livramento condicional. Foi uma alteração precipita-
da e perigosa, principalmente considerando-se as 
hipóteses de crimes praticados mediante violência 
ou grave ameaça à pessoa (como os hediondos), 
dado que a mera comprovação do bom comporta-
mento carcerário pelo diretor do estabelecimento 
penal não alcança a avaliação por técnico das áreas 
psiquiátrica, psicológica e social (Comissão Técnica 
de Classificação).

Sem a necessidade de parecer da Comissão 
Técnica de Classificação, o sistema penal hoje per-
mite a transferência de reclusos para o regime de 
semiliberdade ou de prisão-albergue, ou para a total 
liberdade, sem que estejam preparados para tanto, o 
que constitui flagrante desatenção aos interesses da 
segurança pública. Em outras palavras, se o instituto 
da individualização da pena já era frágil no Brasil, hoje 
ele foi dissipado de vez.

Portanto, o que se testemunha é que o Governo, 
para resolver a crise penitenciária, adotou a estratégia 
da rotatividade carcerária (abrindo espaço para que 
novos criminosos possam ingressar).

Como bem colocou o ilustre Autor do PLS em 
comento, a exclusão da análise do mérito do preso e 
da realização do exame criminológico mostra os seus 
frutos nas recentes ações de terrorismo perpetradas 
pelo PCC na capital de São Paulo.

O PLS, assim, procura dar maior controle ao 
instituto do livramento condicional, hoje nas exclu-
sivas mãos do diretor do estabelecimento penal. 
Assim, busca impedir que condenados perigosos, 
reincidentes em crimes dolosos apenados com re-
clusão, sejam postos em liberdade condicional e 
voltem a colocar em risco os interesses legítimos 
do cidadão de bem.

III – Voto

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação 
do PLS nº 135, de 2006.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 135, DE 2006

Na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania que altera o Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para impedir a concessão de livramento 
condicional nos casos de reincidência em 
crime doloso apenado com reclusão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 83 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 83.  ................................................
 ..............................................................
II – cumprida mais da metade se o con-

denado for reincidente em crime doloso ape-
nado com detenção;

 ..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.

Ofício nº 44/06-PRESIDÊNCIA/CCJ
Basília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 135, 
de 2006, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para impedir a pos-
sibilidade de livramento condicional para os casos de 
reincidência em crime doloso apenado com reclusão” 
de autoria do Senador Juvêncio da Fonseca.

Aproveito a oportunidade para estima e consi-
deração.

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. 22. compete privativamente à União legis-
lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-
toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;
....................................................................................

 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:
....................................................................................

PARECER Nº 659, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 136, de 2006, de autoria do Senador 
César Borges que altera a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 
para prever como falta disciplinar grave a 
utilização de telefone celular pelo preso.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei do Senado nº 136, de 2006, que altera a Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, para prever como falta disciplinar grave a utili-
zação de telefone celular pelo preso.

O Projeto cria um novo inciso no art. 50 da Lei 
de Execução Penal (LEP) e propõe incluir no rol das 
faltas disciplinares graves a posse, a utilização ou o 
fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou simi-
lar, que permita a comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo.

Esta Comissão é regimentalmente competente, 
nos termos do art. 101, II, d, do Regimento Interno do 
Senado Federal, para apreciar a matéria, que versa 
sobre direito penitenciário.

II – Análise

O direito penitenciário é matéria de competência 
concorrente (art. 24, I, da Constituição Federal), caben-
do à União o estabelecimento de normas gerais.

Não há óbices na constitucionalidade e na juri-
dicidade do projeto.

Trata-se de importante proposição legislativa no 
contexto da recente onda de violência perpetrada pelo 
Primeiro Comanda da Capital (PCC) contra instituições 
públicas e privadas na capital de São Paulo.

De fato, é injustificável a ausência de previsão do 
uso do aparelho de telefone celular no rol das faltas 
disciplinares graves de nossa Lei de Execução Penal 
(LEP). O uso do telefone celular para comandar e ar-
ticular ações criminosas a partir dos estabelecimentos 
penais é prática conhecida e corriqueira no Brasil. As 
recentes ações de violência, que beiram o terrorismo, 
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nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram 
comandadas a partir das penitenciárias por lideres de 
organizações criminosas. Investigações feitas pela Po-
lícia Civil e pelo Ministério Público, em vários estados, 
atestam que até mesmo crimes comuns, como extor-
são mediante seqüestro, roubo, furto, homicídio, entre 
outros, tem sido comandados a partir de estabeleci-
mentos penais, via aparelhos celulares.

Organizações criminosas como o Comando Verme-
lho e o Primeiro Comando da Capital se originaram dentro 
de penitenciárias. Se antes as visitas de familiares e os 
advogados eram os principais veículos de transmissão de 
informações, permitindo a perpetuação do comando e da 
existência dessas organizações, hoje são os aparemos 
celulares, aos quais os presos têm acesso até mesmo 
por intermédio de agentes penitenciários.

A ausência do uso do telefone celular no rol das 
faltas disciplinares graves impede que um líder de or-
ganização criminosa em comunicação com seus su-
bordinados fora do presídio seja submetido ao regime 
disciplinar diferenciado previsto no art. 52 da LEP. Como 
coloca a Justificação do PLS em tela, o isolamento ce-
lular desses lideres apresenta-se como uma ação de 
segurança pública imprescindível. Se medidas legislati-
vas como a que ora se propõe já estivessem em vigor, 
talvez as ações terroristas testemunhadas nos últimos 
dias em São Paulo não tivessem ocorrido.

III – Voto

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação 
do PLS nº 136, de 2006. 

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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Ofício nº 41/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 reali-
zada nesta data, esta Comissão deliberou, em cará-
ter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 136 de 2006, que “Altera a Lei nº 7.210, 
de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal, 
para prever como falta disciplinar grave a utilização 
de telefone celular pelo preso”, de autoria do Sena-
dor César Borges.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Antonio Carlos Magalhães, 
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. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JUNHO DE 1984

      Institui a Lei de Execução Penal.

....................................................................................
Art. 52. A prática de tato previsto como crime do-

loso constitui falta grave e, quando ocasione subversão 
da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provi-
sório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, 
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 
características: (Redação dada Pela Lei nº 10.792 de 
1º-12-2003)

I – duração máxima de trezentos e sessenta 
dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova 

falta grave de mesma espécie, até o limite de um sex-
to da pena aplicada; (Incluído Pela Lei nº 10.792 de 
1º-12-2003)

II – recolhimento em cela individual; (Incluído Pela 
Lei nº 10.792 de 1º-12-2003)

III – visitas semanais de duas pessoas, sem con-
tar as crianças, com duração de duas horas; (Incluído 
Pela Lei nº 10.792 de 1º-12-2003)

IV – o preso terá direito à saída da cela por 2 
horas diárias para banho de sol. (Incluído Pela Lei nº 
10.792 de 1º-12-2003)

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também 
poderá abrigar presos provisórios ou condenados, 
nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco 
para a ordem e a segurança do estabelecimento pe-
nal ou da sociedade. (Incluído Pela Lei nº 10.792 de 
1º-12-2003)

§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disci-
plinar diferenciado o preso provisório ou o condenado 
sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimen-
to ou participação, a qualquer título, em organizações 
criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído Pela Lei nº 
10.792 de 1º-12-2003)
....................................................................................

 
PARECER Nº 660, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 138, de 2006, de autoria do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que 
altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outu-
bro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para prever a indisponibilidade de bens do 
indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a 
apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade.

Relator: Senador Demóstenes Torres

 
I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Proje-
to de Lei do Senado nº 138, de 2006, que altera 
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal, para prever a indis-
ponibilidade de bens do indiciado ou acusado e a 
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necessidade de comparecimento pessoal em juízo 
para a apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade.

O Projeto cria um novo artigo no Código de Pro-
cesso Penal (CPP) e propõe como principais medi-
das: a) a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos 
ou valores do indiciado ou acusado obtidos de forma 
ilícita, ainda que transferidos ou mantidos em nome 
de terceiros ou misturados ao patrimônio legalmente 
constituído, até o valor total estimado envolvido na 
prática criminosa ou do produto e dos rendimentos 
auferidos; b) a indisponibilidade total ou parcial dos 
bens do indiciado ou acusado ou de terceiro, que de-
verá abranger o valor integral estimado envolvido na 
prática criminosa, assegurando, no mínimo, na impos-
sibilidade dessa estimativa, o completo ressarcimento 
do dano causado ao erário público; c) a necessidade 
de comparecimento pessoal do acusado para que o 
juiz conheça de qualquer pedido de restituição ou de 
disponibilidade.

Esta Comissão é regimentalmente competente, 
nos termos do art. 101, II, d, do Regimento Interno do 
Senado Federal, para apreciar a matéria, que versa 
sobre direito processual penal.

II – Análise

O direito processual penal é matéria de com-
petência privativa da União e sujeita à plena disposi-
ção pelo Poder Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, 
caput, da Constituição Federal, nos limites materiais 
constitucionais.

Não há óbices na constitucionalidade e na juri-
dicidade do projeto.

Trata-se de importante proposição legislativa no 
contexto da recente onda de violência perpetrada pelo 
Primeiro Comanda da Capital (PCC) contra instituições 
públicas e privadas na capital de São Paulo.

O presente projeto de lei constitui expressiva 
colaboração na otimização da persecução penal 
no Brasil. É injustificável a ausência do instituto da 
indisponibilidade de bens, hoje já contemplado na 
Lei da lmprobidade Administrativa (Lei nº 8.429, 
de 1992) e na nova Lei de Entorpecentes (Lei nº 
10.409, de 2002), no Código de Processo Penal. A 
proposta se dirige aos crimes mais graves, ou seja, 
aos dolosos apenados com reclusão, e tem como 
importante arma contra a criminalidade organizada 

a decretação pelo juiz da indisponibilidade de todos 
os bens do acusado, ou de parte deles. Assim, a in-
disponibilidade dos bens vem incrementar o rol das 
medidas assecuratórias processuais penais, dificul-
tando o desfazimento e a pulverização do patrimônio 
pelo criminoso.

Não menos importante é a vinculação de qualquer 
pedido de restituição ou de disponibilidade de bens 
por parte do acusado ou indiciado ao seu compareci-
mento em juízo. O projeto ataca, por outras vias, um 
dos maiores óbices à persecução criminal de nosso 
ordenamento jurídico penal: a suspensão do processo 
quando o acusado é citado por edital e não aparece 
nem constitui advogado, o que normalmente culmina 
na extinção da punibilidade pela prescrição do crime. 
Por causa desse dispositivo (art. 366 do CPP), cer-
ca de 70% dos processos sobre crime organizado 
estão parados no Brasil. Trata-se de um obstáculo 
para a materialização do jus pun tendi do Estado. O 
PLS em tela, ao exigir a presença do acusado para 
questionar qualquer medida assecuratória, deses-
timula a sua ausência.

Observo que no inciso II do art. 23-A de que trata 
o referido projeto há pequena incorreção gramatical. 
Traz o citado dispositivo, em sua parte final, a expres-
são “erário público”. Ora, erário não pode ser particular 
e, assim sendo, o “público” é redundante. Apresento, 
em conseqüência, uma emenda de redação.

III – Voto

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação 
do PLS nº 138, de 2006, com a emenda de redação a 
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1/CCJ

Dê-se ao inciso do art. 23-A, de que trata o art. 
1º do PLS nº 138, de 2006 a seguinte redação:

“Art 23-A ...............................................  
II – a indisponibilidade total ou parcial dos 

bens do indiciado ou acusado ou de terceiro, 
que deverá abranger o valor integral estimado 
envolvido na prática criminosa, assegurando, 
no mínimo, na impossibilidade dessa estima-
tiva, o completo ressarcimento do dano cau-
sado ao erário.”

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 138, DE 2006 
(Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, para prever a indisponibilidade de bens 
do indiciado ou acusado e a necessidade 
de comparecimento pessoal em juízo para 
a apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, passa a viger 
acrescido do seguinte art. 23-A:

“Art. 23-A. O juiz, de oficio, a requeri-
mento do Ministério Público, ou mediante re-
presentação da autoridade policial, ouvido o 
Ministério Público em vinte e quatro horas, 
havendo indícios suficientes de ocorrência de 
crime doloso apenado com reclusão, poderá 
decretar, a qualquer tempo:

I – a apreensão ou o seqüestro de bens, 
direitos ou valores do indiciado ou acusado 
obtidos de forma ilícita, ainda que transferidos 
ou mantidos em nome de terceiros ou confun-
didos ao patrimônio legalmente constituído, 
até o valor total estimado envolvido na prática 
criminosa ou do produto e dos rendimentos 
auferidos, procedendo-se na forma dos arts. 
125 a 144 desta lei;

II – a indisponibilidade total ou parcial dos 
bens do indiciado ou acusado ou de terceiro, 
que deverá abranger o valor integral estimado 
envolvido na prática criminosa, assegurando, 
no mínimo, na impossibilidade dessa estima-
tiva, o completo ressarcimento do dano cau-
sado ao Erário.

§ 1º As medidas assecuratórias previstas 
neste artigo serão levantadas se a ação pe-
nal não for iniciada no prazo de cento e vinte 
dias, contados da data em que ficar concluída 
a diligência.

§ 2º O juiz determinará a liberação dos 
bens, direitos e valores apreendidos, seqües-

trados ou declarados indisponíveis, quando 
comprovada a licitude de sua origem.

§ 3º Nenhum pedido de restituição ou 
de disponibilidade Será conhecido sem o 
comparecimento pessoal do acusado, po-
dendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários à conservação de bens, direi-
tos ou valores.

§ 4º A ordem de prisão de pessoas, apre-
ensão, seqüestro ou indisponibilidade de bens, 
direitos ou valores, poderá ser suspensa pelo 
juiz, ouvido o Ministério Público, quando a 
sua execução imediata puder comprometer 
as investigações ou quando se tornarem des-
necessárias.

§ 5º A medida de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será levantada no caso de 
absolvição ou de extinção da punibilidade por 
sentença transitada em julgado.

§ 6º Enquanto pendente decisão de ex-
tradição, o Supremo Tribunal Federal decre-
tará a medida prevista no inciso II do caput 
deste artigo.”

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

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
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. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 

    359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 19765 

para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

             Código de Processo Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não 
comparecer, nem constituir advogado, ficarão sus-
pensos o processo e o curso do prazo prescricional, 
podendo o juiz determinar a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes e, se for ocaso, 
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto 
no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 
17-4-1996)

§ 1º As provas antecipadas serão produzidas na 
presença do Ministério público e do defensor dativo. 
(Influído pela Lei nº 9.271, de 17-4-1996)

§ 2º Comparecendo o acusado, ter-se-á por 
citado pessoalmente, prosseguindo o processo em 
seus ulteriores atos. (Influído Pela Lei nº 9.271, de 
17-4-1996)
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Dispõe sobre a prevenção, o tratamen-
to, a fiscalização, o controle e a repressão 
à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de 
produtos, substâncias ou drogas ilícitas 
que causem dependência física ou psíquica, 
assim elencados pelo Ministério da Saúde, 
e dá outras providências.

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

Ofício nº 40/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 138, de 2006, que “Altera o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para prever a indisponibilidade 
de bens do indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a apresentação 
de pedido de restituição ou disponibilidade” de autoria 
do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

 
PARECER Nº 661, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 139, de 2006, de autoria do 
Senador Tasso Jereissati, que altera o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal, para prever 
a videoconferência como regra no interro-
gatório judicial.

Relator: Senador Demóstenes Torres

 
I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de 
Lei do Senado nº 139, de 2006, que altera o Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para prever a videoconferência como 
regra no interrogatório judicial.

O projeto altera o art. 185 do Código de Proces-
so Penal (CPP) e propõe como regra no interrogatório 
judicial a videoconferência, em substituição à ida do 
magistrado ao estabelecimento prisional em que se 
encontra o acusado.
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Esta Comissão é regimentalmente competente, 
nos termos do art. 101, II, d, do Regimento Interno do 
Senado Federal, para apreciar a matéria, que versa 
sobre direito processual penal.

 
II – Análise

O direito processual penal é matéria de com-
petência privativa da União e sujeita à plena disposi-
ção pelo Poder Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, 
caput, da Constituição Federal, nos limites materiais 
constitucionais.

Não há óbices na constitucionalidade e juridici-
dade do projeto.

Trata-se de importante proposição legislativa 
no contexto da recente onda de violência perpetra-
da pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) contra 
instituições públicas e privadas na capital de São 
Paulo.

O projeto visa pôr fim ao “turismo judiciário”, em 
que o preso precisa ser freqüentemente deslocado 
para o tribunal, ou o próprio magistrado precisa se 
deslocar ao estabelecimento penal. A Lei nº 10.792, 
de 2003, que alterou o art. 185 do CPP, tornou a ida 
do magistrado ao presídio a regra no interrogatório 
judicial. Todavia, como já havia sido previsto quando 
da discussão do projeto que deu origem a essa lei 
(PLC nº 12, de 2003) no âmbito da Subcomissão de 
Segurança Pública do Senado Federal, não vem sen-
do aplicada na prática. É um contra-senso exigir que 
o magistrado se dirija ao estabelecimento penal num 
país em que os presídios são dominados e governa-
dos por organizações criminosas, como o Comando 
Vermelho e o PCC.

Na recente onda de violência em São Paulo, 
ações foram perpetradas justamente aproveitando-se 
do transporte de presos para interrogatório.

Como bem frisa a justificação do PLS, o in-
terrogatório no estabelecimento prisional fere o 
princípio da publicidade dos atos processuais. En-
quanto o referido ato processual é praticado nas 
dependências do fórum, permite-se a qualquer do 
povo acesso à sala de audiências. Ao revés, rea-
lizado no interior de uma penitenciária, a publici-
dade inerente à atividade judiciária e insculpida 
como princípio constitucional (art. 5º, LX, da CF) 
fica limitada às partes.

Além disso, o STJ já convalidou a realização de 

interrogatório on-line. Sua Quinta Turma assim se 

pronunciou sobre a questão: “Interrogatório feito via 

sistema conferência real time. Inexistindo a demons-

tração de prejuízo, o ato reprochado não pode ser 

anulado, ex vi art. 563 do CPP. Recurso desprovido.” 

(Recurso de Habeas Corpus nº 6.272, 1997/0010034-

0, DJ 5-5-97).

Não existe, ao contrário do que defendem críticos 

desse sistema, qualquer afronta a preceitos constitu-

cionais, pois nem nossa Carta Magna nem os tratados 

internacionais a que o Brasil aderiu exigem a intera-

ção física réu-julgador. O princípio da identidade físi-

ca do juiz nem sequer faz parte do Direito Processual 

Penal. Se houvesse afronta à garantia do contraditó-

rio e da ampla defesa, não seria possível, em nosso 

ordenamento infraconstitucional, que o juiz que reali-

za o interrogatório fosse distinto do juiz que prolata a 

sentença. Todavia, tal não acontece, o que tira todo o 

fundamento das críticas que se dirigem contra a siste-

mática da videoconferência. Segundo declarou o juiz 

de execução penal do Distrito Federal, um dos entes 

da Federação pioneiros nessa técnica, em audiência 

pública realizada na Subcomissão de Segurança Pú-

blica do Senado Federal, o uso da tecnologia virtual 

em tempo real tem sido banhada de êxito. O juiz ga-

rantiu que, conforme tem demonstrado a experiência, 

não existe qualquer prejuízo para o reu – os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa não 

são de forma alguma arranhados. A feliz forma como 

redigido o PLS em apreço, de fato, atende aos precei-

tos constitucionais.

Não obstante, as questões que se colocarem 

posteriormente sobre a videoconferência, no curso 

dos processos penais, poderão sempre ser analisadas 

no caso concreto, podendo o Poder Judiciário, após a 

manifestação do MP ou da defesa, anular o ato pro-

cessual quando houver prejuízo.

 
III – Voto

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação 

do PLS nº 139, de 2006.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 139, DE 2006 

(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Que altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, para prever a videoconferência como 
regra no interrogatório judicial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 185 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 –Código de Processo Penal, passa a 
viger com a seguinte redação:

“Art. 185.  ..............................................
§ 1º Os interrogatórios e as audiências 

judiciais serão realizadas por meio de video-
conferência, ou outro recurso tecnológico de 
presença virtual em tempo real, assegurados 
canais telefônicos reservados para a comu-
nicação entre o defensor que permanecer 
no presídio e os advogados presentes nas 
salas de audiência dos fóruns, e entre estes 
e o preso; nos presídios, as salas reservadas 
para esses atos serão fiscalizadas por oficial 
de justiça, funcionários do Ministério Público 
e advogado designado pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

§ 2º Não havendo condições de realiza-
ção do interrogatório ou audiência nos moldes 
do § 1º deste artigo, estes serão realizados no 
estabelecimento prisional em que se encontrar 
o preso, em sala própria, desde que estejam 
garantidas a segurança do juiz e auxiliares, a 
presença do defensor e a publicidade do ato.

§ 3º Antes da realização do interrogatório, 
o juiz assegurará o direito de entrevista reser-
vada do acusado com seu defensor.

§ 4º Será requisitada a apresentação do 
réu em juízo nas hipóteses em que não for pos-
sível a realização do interrogatório nas formas 
previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo. (NR)”

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

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
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. 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:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

         Código de Processo Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se 
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou 
para a defesa.
....................................................................................

 
Ofício nº 42/06 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 reali-
zada nesta data, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nº 139, de 2006, que ‘Altera o Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para prever a videoconferência 
como regra no interrogatório judicial”, de autoria do 
Senador Tasso Jereissati.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 
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PARECER Nº 662, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 140, de 2006, de autoria do 
Senador Alvaro Dias, que altera a Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, para esten-
der o beneficio da redução de pena aos 
condenados presos que colaborarem com 
qualquer investigação policial ou proces-
so criminal.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei do Senado nº 140, de 2006, que altera a Lei 
nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para estender o be-
nefício da redução de pena aos condenados presos 
que colaborarem com qualquer investigação policial 
ou processo criminal.

O Projeto cria parágrafo único no art. 14 da Lei 
nº 9.807, de 1999, e propõe a extensão do mesmo 
benefício de redução de pena previsto no caput para 
os “réus colaboradores” aos presos condenados, em 
caso de colaboração voluntária com qualquer investi-
gação policial ou processo criminal.

Esta Comissão é regimentalmente competente, 
nos termos do art. 101, II, d, do Regimento Interno do 
Senado Federal, para apreciar a matéria, que versa 
sobre direito processual penal.

II – Análise

O direito processual penal é matéria de com-
petência privativa da União e sujeita à plena disposi-
ção pelo Poder Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, 
caput, da Constituição Federal, nos limites materiais 
constitucionais.

Não há óbices na constitucionalidade e na juri-
dicidade do projeto.

Trata-se de importante proposição legislativa 
no contexto da recente onda de violência perpetra-
da pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) contra 

instituições públicas e privadas na capital de São 
Paulo.

O PLS em apreço vem para suprir uma lacuna 
legal: prever a delação premiada para o condenado 
preso. Não existe em nosso ordenamento jurídico 
possibilidade de um preso condenado tomar-se co-
laborador da Justiça. A Lei nº 9.807, de 1999, que 
estabelece normas sobre os programas de proteção 
a testemunhas, vítimas e réus colaboradores, limita a 
colaboração do réu ao crime que ele cometeu, e, além 
disso, exige que ele esteja respondendo ao processo. 
Portanto, não há previsão de proteção administrativa 
ou de benefícios penais para um preso condenado 
que tenha boas informações sobre os autores de ou-
tros crimes, como seria o caso de um gerente de uma 
organização criminosa que pudesse oferecer dados 
para que outros componentes fossem presos e o pro-
veito de vários crimes recuperado.

Na delação premiada, o Estado transaciona 
com o agente criminoso uma redução da pena em 
troca de informações que possam facilitar o seu tra-
balho de investigação e de instrução criminal. Por-
tanto, trata-se de uma benesse ao réu ainda não 
condenado que minimiza a deficiência investigativa 
do Estado e contribui para otimizar os resultados 
do sistema de repressão penal (Policia, Ministério 
Público e Judiciário).

Como muito bem lembra a Justificação do PLS, 
o estabelecimento penal é um locus de circulação de 
informações, em que vários presos compartilham fatos 
relacionados a autores de crimes, a vitimas e a produ-
tos de crimes, e a nossa legislação não fornece meios 
para que a Justiça possa se utilizar desses dados a 
partir de um preso que deseja colaborar em troca de 
redução de pena. Trata-se de uma arma fundamental 
para o combate ao crime organizado.

III – Voto

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação 
do PLS nº 140, de 2006.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2006 

(Na Constituição, Justiça e Cidadania)

Que Altera a Lei nº 9.807, de 13 de ju-
lho de 1999, para estender o benefício da 
redução de pena aos condenados presos 
que colaborarem com qualquer investiga-
ção policial ou processo criminal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 9.807, de 13 de julho 

de 1999, passa a viger acrescido do seguinte pará-
grafo unico:

“Art. 14.  ................................................
Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

no caput deste artigo aos presos condena-
dos que colaborarem voluntariamente com 
qualquer investigação policial ou processo 
criminal. (NR)”

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

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
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. 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:
....................................................................................

Ofício nº 43/06 – Presidência/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006.

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 140 
de 2006, que “Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, para estender o benefício da redução de pena 
aos condenados presos que colaborarem com qualquer 
investigação policial ou processo criminal”, de autoria 
do Senador Álvaro Dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

PARECER Nº 663, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem nº 160, de 2006 (nº 
426/2006, na origem), submetendo à apre-
ciação do Senado Federal o nome do Se-
nhor José Leôncio de Andrade Feitosa 
para ser reconduzido ao cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS).

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação 
secreta, realizada em 7 de junho de 2006, apre-
ciando o relatório apresentado pelo Senador Sérgio 
Guerra, sobre a Mensagem (SF) nº 160, de 2006, 
opina pela aprovação da indicação do Senhor José 
Leôncio de Andrade Feitosa para ser reconduzido 
ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, por 12 votos favoráveis, con-
trário e abstenção.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006. 
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RELATÓRIO

Relator: Senador Sérgio Guerra

Com base no art. 52, inciso III, alínea f da Cons-
tituição Federal, e de conformidade com os termos 
do art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, 
o Presidente da República submete à apreciação dos 
membros do Senado Federal o nome do Senhor José 
Leôncio de Andrade Feitosa para ser reconduzido ao 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), encaminhando, para tanto, a Mensagem 
nº 160, de 2006 (Mensagem nº 426, de 29 de maio de 
2006, na origem), na qual está incluído o curriculum 
vitae do indicado.

O Dr. José Leôncio de Andrade Feitosa é médico 
graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense no ano de 1974.

Exerceu o cargo de médico-cirurgião cardiovas-
cular no Hospital da Lagoa, do Ministério da Saúde, 
desde 1976, tendo ocupado a chefia do Serviço de 
Cirurgia Cardiovascular desse hospital no período de 
1988 a 1992.

Também foi médico-cirurgião cardiovascular no 
Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), do Ministério da Educação, desde 
1985, tendo exercido a Chefia do Serviço de Cirurgia 
Cardiotorácica desse hospital no período de 1997 a 
1998.

Foi Subsecretário de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro entre 1999 e 2000, na gestão do Governador 
Anthony Garotinho, ocupando o cargo de Secretário 
de Estado da Saúde daquele estado entre abril e de-
zembro de 2003.

Desde 2003 até o presente momento, ocupa 
o cargo de Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), cargo para cuja recondução é indicado.

O Dr. José Leôncio é membro da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro e das 
Sociedades Brasileiras de Cardiologia e de Cirurgia 
Cardiovascular, tendo ocupado a função de Vice-Presi-
dente desta última, no biênio 2002/2003. Foi, ademais, 
Presidente da Associação dos Cirurgiões Cardiovas-
culares dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, nos anos de 2000 e 2001.

É autor de mais de duas centenas de trabalhos 
científicos, publicados em periódicos médicos ou apre-

sentados em congressos e conferências médicas e 
de saúde pública. Nos últimos anos, tem participado 
de vários eventos nacionais e internacionais na área 
de regulação e gestão de planos de saúde e de as-
sistência à saúde.

Em face do histórico pessoal e profissional apre-
sentado, entendemos dispor esta Comissão dos ele-
mentos necessários para deliberar sobre a recondu-
ção do Senhor José Leôncio de Andrade Feitosa ao 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar.

Sala da Comissão,

 
PARECER Nº 664, DE 2006

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
32, de 2006 (nº 3.952/2004, na origem), que 
estabelece as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar 
e Empreendimentos Familiares Rurais.

Relatora: Senadora Ana Júlia Carepa

 
I – Relatório 

O projeto em exame, de autoria dos Deputados 
Assis Miguel do Couto, Anselmo, Orlando Desconsi, 
João Grandão, Zé Geraldo, Adão Pretto, Nilson Mourão, 
Luci Choinacki, José Pimentel, Vignatti, Selma Schons 
e João Alfredo, estabelece os conceitos, princípios e 
instrumentos destinados à formulação das políticas 
públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empre-
endimentos Familiares Rurais.

O PLC nº 32 de 2006 (PL nº 3.952, de 2004, na 
origem) foi apresentado à Câmara dos Deputados em 8 
de julho de 2004. Recebeu 4 emendas ao longo da sua 
tramitação, sendo duas na Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e 
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duas na Comissão de Constituição e Justiça e Cidada-
nia, tendo sido remetido pela Mesa daquela Casa ao 
Senado Federal, em 27 de março de 2006, e recebido 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em 
1º de abril de 2006.

 
II – Análise da Matéria 

Segundo informações do Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA), hoje existem cinco milhões 
de estabelecimentos agropecuários em todo o Brasil. 
Desse total, mais de 4,1 milhões (84%) são de agricul-
tores familiares. O setor é fundamental para a produção 
agrícola, respondendo a cerca de 40% do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária. Além disso, a maior parte 
da produção dos alimentos básicos do País (feijão, lei-
te, batata, mandioca, tomate, etc.) vem da agricultura 
familiar, que também contribui para o saldo positivo da 
balança de exportações, com a produção de carnes 
(principalmente frangos e suínos), fumo, soja e café 
para o mercado externo.

A agricultura familiar responde ainda por mais de 
2/3 dos postos de trabalho no campo. Cada uma das 
propriedades rurais familiares emprega entre dois e 
três trabalhadores. A diversificação de atividades e a 
agregação de valor garantem os empregos diretos nas 
propriedades. De um total de 17,3 milhões de traba-
lhadores ocupados na agricultura, mais de 12 milhões 
trabalham em regime familiar. Segundo Valter Bianchini, 
“a dinâmica econômica e social da agricultura familiar 
leva à maior circulação de capital nos municípios e 
aumenta conseqüentemente o número de empregos 
indiretos, como aqueles em atividades comerciais, ser-
viços, agroindústria e transporte da produção. O maior 
impacto das ações do Pronaf está na sua capacidade 
de preservar e manter ocupações na área rural”.

A atenção de políticas governamentais para o 
setor da agricultura familiar tem sido garantida des-
de a formulação do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF), lançado 
como uma linha de crédito em 1995, e como Progra-
ma pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996. 
O Pronaf encontra-se atualmente regulamentado 
pelo Decreto nº 3.991, de 2001, após a revogação 
de diversos decretos dispondo sobre o assunto pelo 
Poder Executivo.

As políticas públicas voltadas para os empreen-
dimentos rurais familiares têm evoluído nos últimos 
10 anos, mas o principal programa governamental, 
o Pronaf, ainda permanece institucionalizado por um 
decreto presidencial. Neste sentido, é de fundamen-
tal importância a aprovação de uma lei que institu-
cionalize as categorias dos empreendimentos rurais 
familiares, particularmente a agricultura familiar, bem 
como determine os princípios e diretrizes que deve-
rão nortear as políticas públicas voltadas para estas 
categorias.

O PLC nº 32, de 2006, propunha, inicialmente, 
a elaboração da Política Nacional de Agricultura Fa-
miliar e Empreendimentos Familiares Rurais. Dentre 
as emendas recebidas na Câmara, uma, recebida na 
CCJC, adequou a redação para o objetivo de estabe-
lecer conceitos e princípios norteadores para a for-
mulação de políticas governamentais voltadas para 
o segmento da agricultura familiar. Entendemos que 
uma política governamental estabelece justamente 
diretrizes, princípios, objetivos e conceitos que norte-
arão as ações governamentais, aqui entendidas como 
as atividades estabelecidas nos planos e programas 
governamentais.

Acrescente-se que não há vício de iniciativa no 
PLC nº 32, de 2006, uma vez que dentre as atribui-
ções constitucionais do Congresso Nacional está a 
disposição sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre, entre outros itens, 
planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento (art. 48, IV da CF). Também não 
encontramos quaisquer óbices quanto à constitucio-
nalidade ou juridicidade no PLC.

Uma lei desta natureza poderá ter implicações 
positivas não somente na principal política de crédito 
para o setor (Pronaf), mas também em outras políticas 
de apoio ao desenvolvimento rural, como a previden-
ciária, tributária, educacional, trabalhista, etc., estabe-
lecidas no artigo 5º do PLC.

 
III – Voto 

Pelas razões acima expostas, sou favorável à 
aprovação do PLC nº 32, de 2006.

Sala da Comissão, 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san-
ção do Presidente da República, para o especificado 
nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias 
de União, especialmente sobre:
....................................................................................

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;
....................................................................................

DECRETO Nº 1.946, DE 28 DE JUNHO DE 1996

Cria o Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar – PRONAF, 
e dá outras providências.

....................................................................................
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DECRETO Nº 3.991, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, e dá outras providências.

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

PARECER Nº 665, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei, da Câ-
mara nº 9, de 2003 (nº 5937/2001, na casa 
origem) que altera os art. 3º e 8º e os Ane-
xos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro 
de 1996, e dá outras providências.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para exame o Projeto de Lei da Câmara nº 
9, de 2003 (nº 5.937, de 2001, na origem) que altera 
os artigos 3º e 8º e os Anexos II e III da Lei 9.264, de 
7 de fevereiro de 1996, que altera para Perito Papilos-
copista a nomenclatura do cargo de Papiloscopista 
Policial da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, 
de autoria do então Deputado Federal e hoje Senador 
Paulo Octávio.

O projeto não recebeu emendas no prazo regi-
mental.

II – Análise

O projeto versa sobre matéria de competência da 
União, nos termos do artigo 21, inciso XIV (organiza-
ção e manutenção da polícia civil do Distrito Federal). 
No que tange a legislar, a competência é concorrente, 
conforme artigo 24 inciso XVI.

Portanto, nos termos do art. 48, caput, da CF, a 
matéria em apreço está sujeita, nos limites constitu-
cionais, ao exame do Congresso Nacional.

Lei ordinária é o instrumento hábil a produzir os 
efeitos buscados através do projeto e sua iniciativa 
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos 
Deputados, como prevê o artigo 61, caput, da Cons-
tituição da República.

Não há vício de iniciativa vez que a matéria 
submetida a exame não está elencada entre aque-
las estampadas no artigo 61, § 1º da Constituição 
Federal, de iniciativa privativa do Presidente da Re-
pública.

O projeto, como bem advertiu o ilustre Deputado 
Moroni Torgan, que o relatou na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação da Câmara dos Depu-
tados, não visa criar o cargo de “Perito Papiloscopista” 
da Polícia Civil do Distrito Federal, nem tampouco a 

alteração da função, o que poderia suscitar eventual 
discussão sobre a legitimidade da iniciativa da Câmara 
dos Deputados. O que se pretende é tão somente a 
adequação formal da denominação do cargo á sua atual 
função, que é a realização de perícias papiloscópicas 
oficiais e confecção dos respectivos laudos.

Dessa forma, pelo menos em princípio, não ha-
verá aumento de despesas para a União ou para o 
Distrito Federal.

Não há, pois, óbices na regimentalidade, na cons-
titucionalidade e na juridicidade.

Não obstante, observações existem que neces-
sitam ser feitas no projeto.

A nova redação que o projeto pretende dar ao 
artigo 8º da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, 
com certeza por um lapso, excluiu de sua redação o 
cargo de “Escrivão de Polícia”. E assim, a manutenção 
do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, com 
a exclusão apontada, prejudicará sensivelmente, sem 
nenhuma justificativa, os escrivães de polícia, agentes 
estatais de reconhecida e indispensável importância 
na persecução penal.

Verifica-se ainda equívoco na nova denominação 
pretendida para o cargo. O correto é “papiloscopista” 
e não “papiloscospista”.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
PLC nº 9, de 2003, com o oferecimento de emenda que 
dá aos arts. 3º e 8º, de que tratam o art. 1º do Projeto, 
a seguinte redação:

EMENDA Nº 1 – CCJ

“Art. 3º A carreira de Polícia Civil do Dis-
trito Federal fica reorganizada nos cargos de 
Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente 
de Polícia, Escrivão de Polícia, Perito Papilos-
copista e Agente Penitenciário.” (NR)

“Art. 8º A indenização de Habilitação 
Policial Civil passa a ser calculada nas car-
reiras de que trata esta lei, nos percentuais 
de trinta e cinco por cento para os cargos de 
Delegado de Polícia, Perito Criminal e Perito 
Médico-Legista, e de quinze por cento para 
os cargos de Agente de Polícia, Escrivão de 
Polícia, Perito Papiloscopista e Agente Peni-
tenciário.” (NR)

Sala da Comissão, 31 de maio de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 21. Compete à União:

....................................................................................
XIV – organizar e manter a policia civil, a polícia 

militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Fede-
ral, bem como prestar assistência financeira ao Distri-
to Federal para a execução de serviços públicos, por 
meio de fundo próprio;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

XVI – organização, garantias, direitos e deveres 
das polícias civis.
....................................................................................

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, 
Orçamento 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 
setoriaís de 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 Territórios 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;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional  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)
....................................................................................

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 Constitu-
cional 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 jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reservas 
incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................

PARECER, Nº 666, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 28, de 2004 (nº 6.872/2002, na 
Casa origem), que dá nova redação ao art. 
218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
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sileiro, alterando os limites de velocidade 
para fins de enquadramentos infracionais 
e de penalidades.

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Trata o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2004 
(PL 6.872, de 2002, na Casa de origem), de alteração 
a ser feita no art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), no qual se encontram descritas as infrações por 
excesso de velocidade e as penalidades aplicáveis. A 
alteração proposta consiste na redefinição dos tipos 
de infração com base em novos patamares de veloci-
dade estabelecidos.

De acordo com o projeto, as infrações por excesso 
de velocidade passariam a admitir três níveis de gravi-
dade – média, grave, gravíssima –, associados a três 
patamares de velocidade, também definidos pelo proje-
to. O primeiro patamar abrangeria as velocidades com 
até 20% de excesso em relação à máxima permitida na 
via; o segundo, aquelas que excedessem a máxima em 
mais de 20% e até 50%; e o terceiro, os excessos supe-
riores a 50%. Os três patamares fixados aplicar-se-iam 
indistintamente a todas as classes de vias.

Em sua justificação, o autor do projeto considera 
desproporcional e equivocado o critério adotado pelo 
CTB, que pune da mesma forma um condutor flagra-
do ao trafegar a 97km/h e outro, a 140km/h ou mais, 
numa via arterial com velocidade máxima fixada em 
80km/h. Para corrigir esse tipo de distorção, propõe um 
reescalonamento da gravidade das infrações, propor-
cionalmente ao excesso de velocidade cometido.

Distribuído com exclusividade a esta Comissão, 
não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

A Constituição Federal reserva à União a com-
petência para legislar sobre trânsito e transporte (art. 
22, XI), cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre 
a matéria (art. 48). Nos termos do art. 61, é facultada 
aos parlamentares, individualmente, a apresentação 
de projeto de lei sobre o assunto, haja vista que sobre 
ele não incide a reserva de iniciativa de que trata o § 
1º do mesmo artigo.

Em relação à técnica legislativa, o PLS nº 28, de 
2004, apresenta-se em conformidade com as diretri-
zes fixadas na Lei Complementar nº 95, de 1998, que 
dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, com as alterações promovidas pela Lei Com-
plementar nº 107, de 2001.

Quanto ao mérito, a iniciativa demonstra justa 
preocupação com o tratamento, considerado exces-
sivamente rigoroso, que o CTB dispensa aos casos 
de desobediência aos limites de velocidade regula-
mentados.

De fato, não há na lei previsão de infração de 
natureza leve ou média associada a excesso de ve-
locidade. Qualquer excesso praticado, por mais insig-
nificante que seja, implica, no mínimo, infração grave. 
Segundo o art. 218, constitui infração grave transitar 
em rodovia, via de trânsito rápido ou arterial a velo-
cidades superiores à máxima permitida em até 20%, 
ou transitar, nas demais vias, a velocidades superio-
res à máxima permitida em até 50%. Para qualquer 
velocidade acima desses limites – de 20% e de 50%, 
respectivamente, para um e outro grupo de vias –, a 
infração assume natureza gravíssima.

Critica-se no critério em vigor o descompasso 
existente entre o excesso de velocidade praticado e a 
natureza da infração correspondente. Em especial no 
que diz respeito às vias de hierarquia funcional supe-
rior, transparece absoluta intolerância com os peque-
nos excessos de velocidade, geralmente cometidos 
de forma involuntária ou até defensivamente. É o que 
ocorre, por exemplo, quando um condutor, para evitar 
situações de risco ou embaraços à circulação, altera 
momentaneamente o ritmo da marcha que vinha de-
senvolvendo, sem, todavia, acomodar-se num patamar 
de velocidade acima do limite permitido. Naquele exato 
instante, pode ele ter sido indevidamente flagrado co-
metendo uma infração grave ou até gravíssima. Daí ser 
prudente admitir que extrapolar a velocidade máxima 
estabelecida pode, eventualmente, ser fruto de con-
tingências do próprio trânsito, e não necessariamente 
um ato de indisciplina do condutor.

Ao contrário do CTB, o PLC nº 28, de 2004, não 
pretende ignorar a enorme diferença que existe entre 
trafegar numa via arterial a 97km/h ou a 140km/h (sendo 
de 80km/h a velocidade máxima permitida), conforme 
exemplo utilizado pelo autor. Pela regra vigente, os dois 
condutores cometem exatamente o mesmo tipo de infra-
ção e sujeitam-se às mesmas penalidades. Conquanto 
seja evidente que ambos incorrem em desrespeito à re-
gra de trânsito, é forçoso reconhecer que a ameaça à 
segurança do trânsito e o potencial de risco embutido na 
atitude de um e de outro são suficientemente distintos 
para ensejar punições também distintas e compatíveis 
com o nível de excesso de velocidade praticado.

Ocorre que o critério vigente considera apenas 
dois intervalos de velocidades situadas acima da má-
xima permitida – o primeiro sendo o domínio em que 
as infrações são consideradas graves, e o segundo, o 
das infrações gravíssimas. Isso, naturalmente, restringe 
muito a possibilidade de se estabelecer uma relação 
de proporcionalidade entre a falta cometida e a puni-
ção que é imposta ao infrator, resultando, na prática, 
em nivelamentos totalmente inaceitáveis como o do 
exemplo apresentado.

O projeto em análise tenta exatamente estabe-
lecer, na medida do possível, tal proporcionalidade, 
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graças à definição de três patamares de velocidades 
– e não apenas dois como faz o CTB –, cada um de-
les associado a determinado tipo de infração – aí in-
cluídas as infrações de natureza média, não previstas 
no critério atual, seguidas pelas de natureza grave e 
gravíssima. Em essência, comparado ao disposto no 
CTB, a principal vantagem da proposta apresentada 
está em promover o agravamento progressivo das in-
frações (de média para grave e, daí, para gravíssima) 
pari-passu com o aumento das velocidades.

Cabe observar, finalmente, que o projeto prevê a 
adoção de um critério único, válido para todas as vias, 
independentemente do tipo ou classe funcional. Tam-

bém nesse aspecto, o encaminhamento dado à questão 
é correto, haja vista que, com a flexibilidade introduzida 
pelos novos parâmetros, desaparece a necessidade 
de critérios diferenciados segundo a classe da via. Ou-
trossim, admite-se que a unificação dos critérios vem 
facilitar a assimilação da norma pelos condutores e, 
conseqüentemente, favorecer a sua aplicação.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2004.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
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:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
Orçamento 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 de 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 territórios 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;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada 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)

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 Constitu-
cional 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, estruturação o atribuições dos Minis-
térios 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 ju-
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
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

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 COMPLEMENTAR Nº 107, 
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

....................................................................................
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Trata o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2004 
(PL 6.872, de 2002, na Casa de origem), de alteração 
a ser feita no art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), no qual se encontram descritas as infrações por 
excesso de velocidade e as penalidades aplicáveis. A 
alteração proposta consiste na redefinição dos tipos 
de infração com base em novos patamares de veloci-
dade estabelecidos.

De acordo com o projeto, as infrações por exces-
so de velocidade passariam a admitir três níveis de 
gravidade – média, grave, gravíssima –, associados a 
três patamares de velocidade, também definidos pelo 
projeto. O primeiro patamar abrangeria as velocidades 
com até 20% de excesso em relação à máxima per-
mitida na via; o segundo, aquelas que excedessem a 
máxima em mais de 20% e até 50%; e o terceiro, os 
excessos superiores a 50%. Os três patamares fixa-
dos aplicar-se-iam indistintamente a todas as classes 
de vias.

Em sua justificação, o autor do projeto considera 
desproporcional e equivocado o critério adotado pelo 
CTB, que pune da mesma forma um condutor flagra-
do ao trafegar a 97 km/h e outro, a 140 km/h ou mais, 
numa via arterial com velocidade máxima fixada em 
80km/h. Para corrigir esse tipo de distorção, propõe um 
reescalonamento da gravidade das infrações, propor-
cionalmente ao excesso de velocidade cometido.

Distribuído com exclusividade a esta Comissão, 
não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

A Constituição Federal reserva à União a com-
petência para legislar sobre trânsito e transporte (art. 
22, XI), cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre 
a matéria (art. 48). Nos termos do art. 61, é facultada 
aos parlamentares, individualmente, a apresentação 
de projeto de lei sobre o assunto, haja vista que sobre 
ele não incide a reserva de iniciativa de que trata o § 
1º do mesmo artigo.

Em relação à técnica legislativa, o PLS nº 28, de 
2004, apresenta-se em conformidade com as diretri-
zes fixadas na Lei Complementar nº 95, de 1998, que 
dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, com as alterações promovidas pela Lei Com-
plementar nº 107, de 2001.

Quanto ao mérito, a iniciativa demonstra justa 
preocupação com o tratamento, considerado exces-
sivamente rigoroso, que o CTB dispensa aos casos 
de desobediência aos limites de velocidade regula-
mentados.

De fato, não há na lei previsão de infração de 
natureza leve ou média associada a excesso de ve-
locidade. Qualquer excesso praticado, por mais insig-
nificante que seja, implica, no mínimo, infração grave. 
Segundo o art. 218, constitui infração grave transitar 
em rodovia, via de trânsito rápido ou arterial a velo-
cidades superiores à máxima permitida em até 20%, 
ou transitar, nas demais vias, a velocidades superio-
res à máxima permitida em até 50%. Para qualquer 
velocidade acima desses limites – de 20% e de 50%, 
respectivamente, para um e outro grupo de vias –, a 
infração assume natureza gravíssima.

Critica-se no critério em vigor o descompasso 
existente entre o excesso de velocidade praticado e 
a natureza da infração correspondente. Em especial 
no que diz respeito às vias de hierarquia funcional 
superior, transparece absoluta intolerância com os 
pequenos excessos de velocidade, geralmente co-
metidos de forma involuntária ou até defensivamente. 
É o que ocorre, por exemplo, quando um condutor, 
para evitar situações de risco ou embaraços à circu-
lação, altera momentaneamente o ritmo da marcha 
que vinha desenvolvendo, sem, todavia, acomo-
dar-se num patamar de velocidade acima do limite 
permitido. Naquele exato instante, ele pode ter sido 
indevidamente flagrado cometendo uma infração 
grave ou até gravíssima. Daí ser prudente admitir 
que extrapolar a velocidade máxima estabelecida 
pode, eventualmente, ser fruto de contingências do 
próprio trânsito, e não necessariamente um ato de 
indisciplina do condutor.

Ao contrário do CTB, o PLC nº 28, de 2004, não 
pretende ignorar a enorme diferença que existe entre 
trafegar numa via arterial a 97km/h ou a 140km/h (sen-
do de 80km/h a velocidade máxima permitida), confor-
me exemplo utilizado pelo autor. Pela regra vigente, os 
dois condutores cometem exatamente o mesmo tipo 
de infração e sujeitam-se às mesmas penalidades. 
Conquanto seja evidente que ambos incorrem em 
desrespeito à regra de trânsito, é forçoso reconhecer 
que a ameaça à segurança do trânsito e o potencial 
de risco embutido na atitude de um e de outro são su-
ficientemente distintos para ensejar punições também 
distintas e compatíveis com o nível de excesso de ve-
locidade praticado.

Ocorre que o critério vigente considera apenas 
dois intervalos de velocidades situadas acima da má-
xima permitida – o primeiro sendo o domínio em que 
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as infrações são consideradas graves, e o segundo, o 
das infrações gravíssimas. Isso, naturalmente, restringe 
muito a possibilidade de se estabelecer uma relação 
de proporcionalidade entre a falta cometida e a puni-
ção que é imposta ao infrator, resultando, na prática, 
em nivelamentos totalmente inaceitáveis como o do 
exemplo apresentado.

O projeto em análise tenta exatamente esta-
belecer, na medida do possível, essa proporcio-
nalidade, graças à definição de três patamares de 
velocidades – e não apenas dois como faz o CTB 
–, cada um deles associado a um determinado tipo 
de infração – aí incluídas as infrações de natureza 
média, não previstas no critério atual, seguidas pe-
las de natureza grave e gravíssima. Em essência, 
comparado ao disposto no CTB, a principal vanta-
gem da proposta apresentada está em promover o 
agravamento progressivo das infrações (de média 
para grave e, daí, para gravíssima) pari-passu com 
o aumento das velocidades.

Cabe observar, finalmente, que o projeto prevê 
a adoção de um critério único, válido para todas as 
vias, independentemente do tipo ou classe funcional. 
Também nesse aspecto, o encaminhamento dado à 
questão é correto, haja vista que, com a flexibilidade 
introduzida pelos novos parâmetros, desaparece a 
necessidade de critérios diferenciados segundo a 
classe da via. Outrossim, admite-se que a unificação 
dos critérios vem facilitar a assimilação da norma 
pelos condutores e, conseqüentemente, favorecer 
a sua aplicação.

Ao concluir pela aprovação do projeto em todos 
os quesitos analisados, devemos apontar dois pontos 
passíveis de aperfeiçoamento.

O primeiro deles diz respeito à ementa, cuja reda-
ção deveria explicitar de forma concisa o objeto da lei. 
O texto constante da ementa (“alterando os limites de 
velocidade para fins de enquadramentos infracionais e 
de penalidades”) não parece atender satisfatoriamente 
aos requisitos de concisão e clareza previstos no art. 
5º da Lei Complementar nº 95, de 1997.

O segundo ponto vincula-se à redação dada ao 
caput do art. 218 do CTB pelo art. 1º do projeto. Visto 
que o projeto opta por estabelecer critério único, ba-
seado em parâmetros válidos para qualquer classe de 
via, não há porque manter a discriminação de catego-
rias tais como “rodovias, vias de trânsito rápido, vias 
arteriais e demais vias”. Note-se que a discriminação 
de tais elementos no texto em vigor deve-se tão-so-
mente à existência de critérios diferentes para cada 
grupo de vias.

De modo a sanar as falhas anteriormente aponta-
das, elaboramos duas emendas que, sem interferir no 

mérito da proposição original, introduzem no texto da 
ementa e do art. 1º as alterações que nos pareceram 
úteis ao aperfeiçoamento da proposição.

III – Voto

Diante do exposto, votamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 
2004, com as alterações decorrentes das emendas 
apresentadas a seguir:

EMENDA Nº – CCJ

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº 

28, de 2004, a seguinte redação:

“Altera o art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para redefinir as in-
frações por excesso de velocidade.”

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se do caput do art. 218 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, na forma do art. 1º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2004, a expressão 
“em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e 
demais vias”.

Sala da Comissão,

PARECER Nº 667, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto Câmara 
85, de 2005 (nº  2.306/2003, na casa de ori-
gem) de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que dispõe sobre a criação de 
cargos efetivos e em comissão no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Traba-
lho da 1ª  Região.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto 
de Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306, de 2003, na 
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de cargos efetivos e em 
comissão no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1º Região.
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O projeto tem por objetivo criar, no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro e jurisdição sobre todo o Estado do Rio 
de Janeiro, cinqüenta e quatro efetivos de Técnico 
Judiciário e igual número de cargos em comissão 
de nível CJ-3.

Ainda segundo o projeto, as despesas decorren-
tes da aplicação do diploma legal que dele se originar 
correrão à conta das dotações orçamentárias consig-
nadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
no Orçamento Geral da União.

O Colendo Tribunal Superior do Trabalho justifica 
a proposição afirmando:

As estatísticas pertinentes aos feitos 
da Justiça Trabalhista no Estado do Rio de 
Janeiro, que atualmente conta, além do Tri-
bunal que se compõe de 54 (cinqüenta e 
quatro) Juizes, com 114 (cento e quatorze) 
Varas do Trabalho, vêm demonstrando cres-
cimento no volume de ações ajuizadas nos 
últimos anos, bem como a insuficiência dos 
recursos humanos disponíveis para o funcio-
namento daquela Justiça Especializada, cuja 
estrutura administrativa não acompanhou, a 
contento, o vertiginoso aumento das deman-
das pela prestação jurisdicional que a ela 
compete, em detrimento da composição dos 
conflitos oriundos das relações de trabalho 
que constituem o objeto de sua atividade fim 
e, por via de conseqüência, em prejuízo dos 
jurisdicionados.

Ao Quadro de Pessoal do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região, conside-
rado um dos maiores na estrutura do Judi-
ciário Trabalhista em face de sua elevada 
movimentação processual, não foi acresci-
do, há mais de uma década, nenhum cargo 
destinado às atividades de apoio judiciário 
embora, desde 1993, citada Corte Regional 
busque dotar a sua estrutura dos recursos 
humanos necessários para viabilizar pres-
tação jurisdicional satisfatória.

O anteprojeto de lei ... contempla a 
criação de 54 (cinqüenta e quatro) cargos 
de provimento efetivo e de igual número de 
cargos em comissão da Carreira Judiciária, 
essenciais ao funcionamento dos Órgãos da 
Justiça do Trabalho. São os seus ocupantes 
os executores materiais dos trabalhos pro-
jetados pela administração, os quais repre-
sentam quantitativo mínimo para as atuais 
necessidades de recursos humanos do Tribu-

nal Regional do Trabalho da 1ª Região e das 
Varas do Trabalho a ele jurisdicionadas.

Oportuno se faz também o esclarecimen-
to de que os recursos humanos pretendidos 
nesta proposição encontram ainda justificativa 
na edição da Lei nº 9.957/2000, que introduziu 
o rito sumaríssimo para as causas com valor 
de até quarenta salários mínimos, e a Emenda 
Constitucional nº 20, que ampliou a competên-
cia da Justiça do Trabalho.

Aprovado na Câmara dos Deputados, veio a 
proposição á revisão desta Casa, onde não recebeu 
emendas.

II – Análise

Os requisitos formais de constitucionalidade são 
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2005, 
tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em 
lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa do 
respectivo Tribunal Superior (CF, art. 96, II, b). Não há 
qualquer reparo no tocante à constitucionalidade ma-
terial e à juridicidade.

No mérito, a importância da presente proposição 
é raramente exposta em sua justificação, acima trans-
crita. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região é 
um dos mais importantes e movimentados do País, 
responsável pela prestação jurisdicional trabalhista 
para mais de quinze milhões de pessoas, no Estado 
que concentra a segunda economia do Brasil.

Trata-se de buscar prover o apoio mínimo neces-
sário aos juizes daquela Corte.

Finalmente, saliento que a adequação financeira 
e orçamentária da matéria mereceu acurado exame da 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados, ocasião em que o Presidente do TRT da 
lª Região forneceu, conforme consta dos autos, as in-
formações necessárias ao ilustre Relator, o eminente 
Deputado Francisco Dornelles, para que Sua Exce-
lência concluísse favoravelmente a esse aspecto da 
proposição e fosse seguido, nesse ponto, pelos demais 
membros daquele colegiado.

A aprovação da presente proposição represen-
ta, assim, providência urgente e correta no sentido de 
permitir a adequada prestação da justiça trabalhista 
no Estado do Rio de Janeiro.

III – Voto

Do exposto, voto pela constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara 
nº 85, de 2005, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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 de 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 Territórios 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;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada 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)
....................................................................................

Art. 96. Compete privativamente:
....................................................................................

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Po-

der Legislativo respectivo, observado o disposto no 
art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribu-
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune-
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (Redacão dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Modifica o sistema de previdência so-
cial, estabelece normas de transição e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
instituindo o procedimento sumaríssimo no 
processo trabalhista.

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

PARECER Nº 668 , DE 2006

Da Comissão de Constitiação, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto Lei do Senado 
nº 134, de 2006, do Senador Alvaro Dias, 
que define regras para o investimento em 
segurança por parte do Governo Federal e 
dá outras providências.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Em exame nesta Comissão, o Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 134, de 2006, de autoria do Sena-
dor Alvaro Dias, visa a estabelecer regras para inves-
timento em segurança pública por parte do Governo 
Federal, e dá outras providências.

A proposição em comento compõe-se de ape-
nas dois artigos.

O art. 1º proíbe o contingenciamento de verbas 
orçamentárias referentes a programas de segurança 
pública. Consigna, também, que o não cumprimento 
deste comando legal implicará crime de responsabili-
dade por parte dos Ministros da Fazenda e da Justiça. 
Já o art. 2º estabelece que o Poder Executivo deverá 
encaminhar quadrimestralmente ao Senado Federal 
demonstrativo de execução das despesas dos supra-
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citados programas. O art. 3º simplesmente estabelece 
a regra para a vigência do presente projeto de lei.

II – Análise

O Projeto de Lei nº 134, de 2006, constitui-se 
em importante medida apresentada pelo Senador 
Alvaro Dias, a fim de garantir o investimento público 
em segurança. Uma das questões essenciais para o 
descalabro que se observa atualmente nessa área é 
diretamente relacionada à não utilização dos recur-
sos que a ela são reservados no Orçamento. A falta 
de recursos federais prejudica todas as unidades da 
federação, levando ao aumento da criminalidade e ao 
desenvolvimento do crime organizado.

É inadmissível que os recursos destinados no 
Orçamento Geral da União sejam, posteriormente, im-
pedidos de ser usados a partir de uma ação unilateral 
do Poder Executivo.

Ora, tal situação compromete toda a política 
pública de investimento na área de segurança a ser 
implementada em território nacional. Assim, o Poder 
Executivo, de acordo com seus interesses financeiros, 
pode prejudicar uma área essencial para a estabilidade 
política do País. Destaque-se que tais recursos, após 
serem contingenciados, servem para aumentar o su-
perávit primário da União.

Além do mais, não basta simplesmente evitar o 
contingenciamento. É fundamental que sejam respon-
sabilizadas as autoridades, caso não cumpram com o 
seu dever de investir em segurança pública.

Por último, torna-se essencial que o Senado Fe-
deral, como Casa do Legislativo que representa a Fe-
deração, acompanhe periodicamente a execução orça-
mentária dos programas de segurança, a fim de evitar 
que ações indevidas do Poder Executivo impeçam os 
investimentos tão necessários a essa área.

Entretanto, torna-se necessária a adequação 
técnica do projeto em apreço, a fim de garantir sua efi-
cácia jurídica. Em primeiro lugar, as alterações propos-
tas, por disporem sobre finanças públicas, devem ser 
objeto de lei complementar, conforme prevê o inciso I 
do art. 163 da Constituição Federal. Para tanto, faz-se 
necessário incluir artigo na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que acolha a proposta do Senador Alvaro Dias, 
mantida em toda a sua essência. Além disso, julgo 
mais apropriado alterar a expressão “implicará crime 
de responsabilidade”, disposta no parágrafo único do 
art. 1º, por “implicará responsabilização”, deixando a 
tipificação do crime para lei penal específica. Por fim, 

substituo o termo “contingenciamento” pela expressão 
“limitação de empenho e de movimentação financeira”, 
mais adequada para normas legais.

Além disso, com a introdução de mais um artigo, 
incluo a necessidade de previsão de demonstrativo 
especifico sobre a orçamentaria e financeira dos pro-
gramas de segurança pública no Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária a que se referem os arts. 
52 e 53 da lei Complementar nº 101, de 2000.

III – Voto

Em face do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 134, de 2006, nos termos do 
seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134  
(SUBSTITUTIVO), DE 2006 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
2000, para definir regras para as despesas 
em segurança pública por parte do Governo 
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei Complementar nº de 

4 de maio de 2000, o seguinte art. 9-A:

“Art. 9-A. Fica proibida a Iimitaçio de em-
penho e de movimentação financeira referen-
tes às despesas previstas nos programas de 
segurança pública.

Parágrafo único. O não cumprimento do 
disposto no caput deste artigo implicará na 
responsabilização dos Ministros de Estado da 
Fazenda e da Justiça.”

Art. 2º O caput do art. 53 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VI:

“Art. 53.  ................................................
 ..............................................................
VI – execução orçamentária e financeira 

dos programas de segurança pública. (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2006.
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EMENDA Nº  
(ao PLS nº 134 de 2006)

Dê-se ao artigo 1º do Projeto de Lei do Senado 
nº 134, de 2006, a seguinte redação:

“Art. 1º   .................................................
  .............................................................
“Art. 9-A. Fica proibida a limitação de 

empenho e de movimentação financeira refe-
rentes às despesas previstas nos programas 
de segurança pública, salvo se aprovada pelo 
Poder Legislativo solicitação, de iniciativa ex-
clusiva do Poder Executivo do respectivo ente 
federativo, para o contingenciamento, total ou 
parcial, de dotação.

§ 1º A solicitação de que trata o caput 
deste artigo somente poderá ser formulada den-
tro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e será acompanhada de por-
menorizada justificativa das razões de natureza 
técnica, econômico-financeira, operacional ou 
jurídica, que impossibilitem a execução.

§ 2º A solicitação poderá, ainda, ser for-
mulada a qualquer tempo, nas situações que 
afetem negativamente a arrecadação da re-
ceita, de calamidade pública de grandes pro-
porções, ou ainda nas previstas no art. 137, II 
da Constituição Federal.

§ 3º Em qualquer das hipóteses, as so-
licitações tramitarão no Congresso Nacional 
em regime de urgência.

§ 4º A não execução de programação 
orçamentária, nas condições previstas neste 
artigo, implica crime de responsabilidade.”

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

Sala da Comissão,  24 de maio de 2006. – Se-
nador Jefferson Péres.

IV –  Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em Reunião Ordinária realizada nesta data, decide 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 134, 
de 2006, na forma da Emenda nº 1 CCJ (Substitutivo) 
e da Emenda nº 1, de autoria do Senador Jefferson 
Péres, consolidada no texto descrito abaixo:

EMENDA Nº 1 –  CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134, DE 2006 
– COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
2000, para definir regras para as despesas 

em segurança pública por parte do Governo 
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, o seguinte art. 9-A:

“Art. 9-A. Fica proibida a limitação de 
empenho e de movimentação financeira refe-
rentes às despesas previstas nos programas 
de segurança pública, salvo se aprovada pelo 
Poder Legislativo solicitação, de iniciativa ex-
clusiva do Poder Executivo do respectivo ente 
federativo, para o contingenciamento, total ou 
parcial, de dotação.

§ 1º A solicitação de que trata o caput 
deste artigo somente poderá ser formulada 
dentro do prazo estabelecido na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e será acompanha-
da de pormenorizada justificativa das razões 
de natureza técnica, econômico–financeira, 
operacional ou jurídica, que impossibilitem a 
execução.

§ 2º A solicitação poderá, ainda, ser for-
mulada a qualquer tempo, nas situações que 
afetem negativamente a arrecadação da re-
ceita, de calamidade pública de grandes pro-
porções, ou ainda nas previstas no art. 137, II 
da Constituição Federal.

§ 3º Em qualquer das hipóteses, as so-
licitações tramitarão no Congresso Nacional 
em regime de urgência.

§ 4º A não execução de programação 
orçamentária, nas condições previstas neste 
artigo, implica crime de responsabilidade.”

   ..................................................  “(NR)

Art. 2º O caput do art. 53 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VI:

“Art. 53.  ................................................
 ..............................................................
VI – execução orçamentária e financeira 

dos programas de segurança pública. (NR)”

“Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006. – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I 
Normas Gerais

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I – finanças públicas;

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

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. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, 

que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(Vide ADIN nº 2.238-5)

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1º do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas Estaduais e Municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.

Art.10. A execução orçamentária e financeira 
identificará os beneficiários de pagamento de senten-
ças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e 
administração financeira, para fins de observância da 
ordem cronológica determinada no art. 100 da Cons-
tituição.
....................................................................................

SEÇÃO III 
Do Relatório Resumido da Execução  

Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre e composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por 
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e 
a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminan-
do a dotação para o exercício, a despesa liquidada e 
o saldo;

II – demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, espe-

cificando a previsão inicial, a previsão atualizada para 
o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada 
no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando dotação ini-
cial, dotação para o exercício, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.
§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento 

da dívida mobiliária constarão destacadamente nas 
receitas de operações de crédito e nas despesas com 
amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste 
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do 
art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a:

I – apuração da receita corrente líquida, na for-
ma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, as-
sim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício;
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II – receitas e despesas previdenciárias a que se 
refere o inciso IV do art. 50;

III – resultados nominal e primário;
IV – despesas com juros, na forma do inciso II 

do art. 4º;
V – Restos a pagar, detalhando, por Poder e Ór-

gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga-
mentos realizados e o montante a pagar.

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do 
exercício será acompanhado também de demonstra-
tivos:

I – do atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição, conforme o § 3º do art. 32;

II – das projeções atuariais dos regimes de pre-
vidência social, geral e próprio dos servidores públi-
cos;

III – da variação patrimonial, evidenciando a alie-
nação de ativos e a aplicação dos recursos dela de-
correntes.

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas jus-
tificativas:

I – da limitação de empenho;
II – da frustração de receitas, especificando as 

medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, 
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co-
brança.
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 134, de 2006, de autoria do Senador 
Álvaro Dias, que visa a estabelecer regras para inves-
timento em segurança pública por parte do Governo 
Federal, e dá outras providências.

A proposição em comento compõe-se de ape-
nas dois artigos. O art. 1º proíbe o contingenciamen-
to de verbas orçamentárias referentes a programas 
de segurança pública. Consigna, também, que o não 
cumprimento deste comando legal implicará crime de 
responsabilidade por parte dos Ministros da Fazen-
da e da Justiça. Já o art. 2º estabelece que o Poder 
Executivo deverá encaminhar quadrimestralmente ao 
Senado Federal demonstrativo de execução das des-
pesas dos supracitados programas. O art. 3º simples-
mente estabelece a regra para a vigência do presente 
projeto de lei.

II – Análise

O Projeto de Lei nº 134, de 2006, constitui-se em 
importante medida apresentada pelo Senador Álvaro 
Dias, a fim de garantir o investimento público em segu-
rança. Uma das questões essenciais para o descalabro 
que se observa atualmente nessa área é diretamente 
relacionada à não utilização dos recursos que a ela são 
reservados no orçamento. A falta de recursos federais 
prejudica todas as unidades da federação, levando ao 
aumento da criminalidade e ao desenvolvimento do 
crime organizado.

É inadmissível que os recursos destinados no 
Orçamento Geral da União sejam, posteriormente, 
impedidos de serem usados a partir de uma ação uni-
lateral do Poder Executivo.

Ora, tal situação compromete toda a política 
pública de investimento na área de segurança a ser 
implementada em território nacional. Assim, o Poder 
Executivo, de acordo com seus interesses financeiros, 
pode prejudicar uma área essencial para a estabilidade 
política do País. Destaque-se que tais recursos, após 
serem contingenciados, servem para aumentar o su-
perávit primário da União.

Além do mais, não basta simplesmente evitar o 
contingenciamento. É fundamental que sejam respon-
sabilizadas as autoridades, caso não cumpram com 
o seu dever de investir em segurança pública.

Por último, torna-se essencial que o Senado Fe-
deral, como Casa do Legislativo que representa a Fe-
deração, acompanhe periodicamente a execução orça-
mentária dos programas de segurança, a fim de evitar 
que ações indevidas do Poder Executivo impeçam os 
investimentos tão necessários a essa área.

Entretanto, toma-se necessária a adequação 
técnica do projeto em apreço, a fim de garantir sua 
eficácia jurídica. Em primeiro lugar, as alterações 
propostas, por disporem sobre finanças públicas, 
devem ser objeto de lei complementar, conforme 
prevê o inciso I do art. 163 da Constituição Federal. 
Para tanto, faz-se necessário incluir artigo na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que acolha a proposta do 
Senador Álvaro Dias, mantida em toda a sua essên-
cia. Além disso, julgamos mais apropriado alterar a 
expressão “implicará crime de responsabilidade”, 
disposta no parágrafo único do art. 1º, por “implicará 
responsabilização”, deixando a tipificação do crime 
para lei penal especifica. Por fim, substituimos o ter-
mo “contingenciamento” pela expressão “limitação 
de empenho e de movimentação financeira”, mais 
adequada para normas legais.
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III – Voto

Em face do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 134, de 2006, nos termos do 
seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134  
(SUBSTITUTIVO), DE 2006 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
2000, para definir regras para o investimento 
em segurança por parte do Governo Fede-
ral e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, o seguinte art. 9º-A:

 “Art. 9º-A. Fica proibida a limitação de 
empenho e de movimentação financeira refe-
rentes a programas de segurança pública.

Parágrafo único. O não cumprimento do 
disposto no caput deste artigo implicará res-
ponsabilização dos Ministros de Estado da 
Fazenda e da Justiça.”

Art. 2º O art. 55 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5º:

“Art. 55.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º O Relatório de Gestão Fiscal emitido 

pelo Poder Executivo conterá, ainda, o demons-
trativo da execução orçamentária e financeira 
dos programas de segurança pública.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) – 
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 36/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 

pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 140, de 
2005, que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), para disciplinar 
a reparação de dano decorrente da prática de infração 
penal”, de autoria do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 37/06–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com as Emendas nºs 1-CCJ a 3-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 186 de 2004, que “Altera 
o caput e o § 1º do art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar o 
limite de cumprimento das penas privativas de liberdade 
de trinta para quarenta anos e, ainda, inclui o § 3º, para 
restringir a unificação decorrente do limite máximo de 
pena privativa de liberdade ao cumprimento da pena”, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Ofício nº 38/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 

474, de 2003, que “Altera o artigo 109 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para aumentar os prazos prescricionais”, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.
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Ofício nº 39/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 179, de 2005, que “Altera a Lei nº 

7.210, de 11 de junho de 1984, e a Lei nº 10.792, de 
1º de dezembro de 2003, para criar o regime peniten-
ciário de segurança máxima” de autoria do Senador 
Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Oficio nº 40/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 138, de 2006, que “Altera o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para prever a indisponibilidade 
de bens do indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a apresenta-
ção de pedido de restituição ou disponibilidade”, de 
autoria do Senador Demóstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 41/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 

pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 136 
de 2006, que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para prever como falta 
disciplinar grave a utilização de telefone celular pelo 
preso”, de autoria do Senador César Borges.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 42/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 139 
de 2006, que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para 
prever a videoconferência como regra no interrogatório 
judicial”, de autoria do Senador Tasso Jereissati.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 43/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 140 
de 2006, que “Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, para estender o benefício da redução de pena 
aos condenados presos que colaborarem com qualquer 
investigação policial ou processo criminal” de autoria 
do Senador Alvaro Dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador – Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.
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Ofício nº 44/06-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de maio de 2006

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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 135, 
de 2006, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para impedir a pos-
sibilidade de livramento condicional para os casos de 
reincidência em crime doloso apenado com reclusão”, 
de autoria do Senador Juvêncio da Fonseca.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Ofício nº 47/06–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de maio de 2006

Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico que, em Reunião Ordinária realiza-
da nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, 
adota definitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 220, de 2003, de autoria de Vossa Exce-
lência, que “Cria o Programa de Subsídio Habitacional 
para Policiais Militares e Civis – PSHP”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os Ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 
ES) – Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, 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 Lei do Sena-
do nºs 220 e 474, de 2003, 186, de 2004, 140 e 179, 
de 2005, 135, 136, 138, 139 e 140, de 2006, cujos pa-
receres foram lidos anteriormente, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 664, de 2006, da 
Comissão Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 32, de 2006 (nº 3.952/2004, 
na Casa de origem), que estabelece as diretrizes para 
a formulação da Política Nacional da Agricultura Fami-
liar e Empreendimentos Familiares Rurais.

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 (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
665 a 667, de 2006, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente às 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 
5.937/2001, na Casa de origem), que altera os 
arts. 3º e 8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 
7 de fevereiro de 1996, e dá outras providências 
(altera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal);

– Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2004 (nº 
6.872/2002, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, alterando os limites de velocidade 
para fins de enquadramentos infracionais e de 
penalidades; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 
2.306/2003, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe so-
bre a criação de cargos efetivos e em comissão 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

As matérias ficarão 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 (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 668, de 
2006, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 134, de 
2006, de autoria do Senador Alvaro Dias, que define 
regras para o investimento em segurança por parte do 
Governo Federal e dá outras providências.

Ao apreciar a proposição, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania concluiu pela apresentação 
de uma emenda substitutiva, que introduz dispositivo 
à Lei Complementar nº 101, de 2000. 

Em virtude disso, a Presidência determina a reau-
tuação da matéria como projeto de lei complementar, 
que passa a tramitar nessa condição.
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O Projeto 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 (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Cristo-
vam Buarque, por permuta com a Senadora Ana Júlia 
Carepa. S. Exª dispõe de até dez minutos para o seu 
pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aproveitar este 
tempo para relatar quatro fatos recentes que acontece-
ram nesses dias, quase simultaneamente. O primeiro, 
obviamente, aquele que mais chamou a atenção da 
imprensa e de todos nós, foi a invasão do Congresso 
por um grupo que promoveu uma verdadeira baderna, 
não apenas destruindo bens públicos, mas sobretudo 
ofendendo a sacralidade da Casa do povo.

Não discutirei aqui os motivos que os levaram a 
fazer aquilo, mas não há dúvida de que, sobretudo por 
ocorrerem em um momento de tal gravidade, em que, 
por falhas do próprio Congresso, temos uma imagem 
hoje rebaixada, aqueles fatos atingiram a gravidade de 
uma ameaça à própria democracia. Foi algo ou muito 
irrefletido ou com a consciência deliberada de diminuir 
a respeitabilidade já tão ferida do Congresso. Esse é 
o primeiro ponto.

O segundo ponto, Sr. Presidente, é fato de que 
ontem, no Rio de Janeiro, a Polícia também fez uma 
invasão, não do Congresso, mas de algo que é tão sa-
grado quanto o Congresso: fez a invasão de uma escola, 
provocando ferimentos em diversas crianças. 

Vejam em que Brasil estamos: de um lado, um 
grupo social, desorganizado na hora de agir, mas or-
ganizado na decisão a tomar, depreda o patrimônio 
público; de outro lado, a própria Polícia invade uma 
escola e fere crianças com tiros. Dois fatos que, iso-
ladamente, já seriam graves, juntos demonstram uma 
gravidade que deixa a nossa democracia em uma si-
tuação muito tênue.

O terceiro ponto é o discurso feito há poucas ho-
ras pelo Presidente da República, lançando, Senador 
Mão Santa, o que ele acredita ser uma grande revolu-
ção na educação. Ele vem quase quatro anos atrasado 
e, pior, depois de ter paralisado o que foi começado 
no primeiro ano do seu Governo, porque, em 2003, o 
Ministério da Educação agarrou o programa de Gover-
no proposto pelo Presidente, tomou as promessas do 
Presidente, transformou-as em medidas, projetos de 
lei, reformas da Constituição e deu entrada na Casa 
Civil, mas elas não vieram, não foram adiante, foram 
paralisadas no núcleo central do Poder.

Mais grave: foi possível, com recursos do próprio 
MEC, começar os projetos fundamentais, como a erra-
dicação do analfabetismo em quatro anos – sendo que, 
no primeiro ano, cumpriu-se e superou-se a meta –; a 
idéia de certificação federal dos professores municipais, 
garantindo um salário pago pela União, desde que os 
professores passassem em um concurso federal; e a 
Escola Ideal, que seria a implantação do horário in-
tegral a partir de blocos de cidades. Começamos, em 
29 pequenas cidades, a implantação da Escola Ideal, 
em horário integral, com professores bem remunera-
dos, em edifícios bonitos e bem equipados. Isso foi 
paralisado também.

Agora, três anos depois, o Presidente vem e fala 
de educação. Mas fala de educação restrita apenas a 
universidades e a escolas técnicas, o mesmo que, há 
décadas, fazem todos os governos: cuidar das uni-
versidades, cuidar das escolas técnicas, porque isso 
interessa à minoria privilegiada deste País; interessa 
ao sistema econômico haver técnicos e interessa aos 
ricos universidades federais para os seus filhos. E ele 
diz isso como se fosse uma revolução.

Não há reforma universitária completa sem uma 
reforma da educação básica. Um país que desperdiça 
dois terços dos seus jovens, que não terminam o Ensino 
Médio, nunca terá uma universidade suficientemente 
boa, porque só aproveita um terço deles.

Imagine, Senador Mão Santa, que, na escolha 
da Seleção brasileira de futebol, disséssemos que 
só um terço dos meninos pode jogar bola. A nossa 
Seleção é boa porque todos os meninos jogam bola 
desde os quatro anos de idade, em campos de pela-
da e com bolas que são padronizadas. Mas isso não 
acontece com a escola. Escola eles não têm; livros 
eles não têm. Entram na escola aos sete anos e saem 
aos nove ou dez.

O Brasil tem cinco craques entre os dez maiores 
do mundo – sempre, dos dez maiores do mundo, cin-
co são brasileiros –, mas nunca recebeu um Prêmio 
Nobel, em cem anos de instalação do Prêmio, porque 
são poucos os que chegam a desenvolver capacidade 
científica para tentar isso. 

No Brasil, as crianças nascem, e o futuro delas 
e depende da sorte: da sorte de uma família rica ou 
de uma prefeitura rica, com um prefeito que goste de 
educação. Temos de acabar a idéia da sorte no futu-
ro de uma criança; criança tem de se desenvolver de 
acordo com o seu talento e a sua persistência, como 
os “ronaldinhos” da vida, que se desenvolveram pelo 
mérito, talento e persistência, tendo as mesmas opor-
tunidades de todos os brasileiros para jogar bola, mas 
não tendo as mesmas oportunidades para estudar, 
como sabemos que não têm.
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E o Presidente comemora como uma grande 
coisa estar criando algumas universidades; como uma 
grande coisa estar criando algumas escolas técnicas; 
como uma grande coisa, dos três milhões de jovens 
que precisam do ProUni, estar dando ProUni para 160 
mil. É um gesto de marketing, às vésperas da eleição, 
depois de ter passado três anos sem dar à educação 
a importância devida nem mesmo para dar continuida-
de aos projetos que foram iniciados no Governo dele. 
Abandonou a educação básica, porque, na nossa lei, 
educação básica e criança são coisa de prefeito, mas 
educação superior é coisa de Presidente.

É preciso dar um basta nisso e dizer que educa-
ção básica tem de ser prioridade nacional, tem de ser 
responsabilidade do Governo Federal. Temos de fazer 
com que as escolas do Brasil inteiro sejam iguais, inde-
pendentemente de quanto dinheiro tenha o prefeito e 
de quanto gosto tenha o prefeito pela educação. Preci-
samos fazer com que a escola seja como é o Banco do 
Brasil, que tem funcionários com a mesma competên-
cia, não importa a cidade onde seja sua agência, que 
tem agências com a mesma qualidade de construção 
civil, que tem o mesmo tipo de computador em todos 
os lugares. Por que funcionário do Banco do Brasil tem 
o mesmo salário no Brasil inteiro? Por que eles têm a 
mesma formação no Brasil inteiro? Por que os prédios 
são igualmente bonitinhos? Por que os funcionários 
têm os melhores computadores? E por que as escolas 
são tão diferentes? Por que temos o Banco do Brasil 
e não temos a “escola do Brasil”? O ensino, no Brasil, 
precisa da federalização da educação básica. 

Agora, quero falar do quarto ponto, de algo que 
tem acontecido nestes dias e que tem passado, Se-
nador Mão Santa, despercebido, que é uma greve de 
todos os estudantes secundaristas no Chile. No Chile, 
os estudantes secundaristas estão em greve geral há 
diversos dias. Sabem qual a bandeira deles? A fede-
ralização da educação básica no Chile.

No Chile, era o Estado nacional que cuidava da 
educação. Pinochet descentralizou a educação. En-
tregou as escolas às prefeituras, e aí algumas são 
boas e outras são ruins. Criou-se uma desigualdade 
na escola. E quando isso acontece, gera-se essa de-
sigualdade para todo o futuro. Se a criança não tiver 
oportunidade a partir dos seus primeiros anos de vida, 
não vai haver igualdade de oportunidades. Os meninos 
do Chile não estão fazendo arruaças no Congresso, 
não estão depredando prédios públicos e não estão 
lutando por interesses corporativos só deles; eles es-
tão lutando pela sociedade chilena e seu futuro. Eles 
estão lutando pela integração do Chile em um só 
país. Não existe país unitário quando as escolas são 
desunidas, divididas, separadas, desiguais. Escolas 

desiguais, povo desigual. Não existe a menor chance 
de o povo ser igual quando as escolas onde eles es-
tudam quando crianças são desiguais e não há como 
escolas serem iguais se deixamos nas mãos de pre-
feitos, com uma desigualdade de renda tão grande e 
com tamanha desigualdade de gosto pelas crianças 
de prefeito para prefeito.

Os meninos do Chile estão dando um exemplo 
para aqueles que fizeram a baderna na frente do Con-
gresso. Estão dando uma lição de pacifismo na sua luta, 
uma lição de firmeza. É fácil fazer uma manifestação 
assim e depois ir embora ou ficar preso; o difícil é fazer 
uma greve ao longo de dias e semanas.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – No-
bre Senador José Jorge, o Senador Mão Santa já havia 
solicitado o aparte anteriormente. Vou ouvir S. Exª e 
passarei, em seguida, a palavra a V. Exª. Falta apenas 
uma frase para terminar e conceder o aparte.

Lá, eles estão fazendo uma greve pelo futuro 
do Chile.

Aqui, nesta semana, o Senador disse que estava 
na hora de os militares se levantarem contra a bader-
na. Temo que os militares se juntem contra a baderna. 
Primeiro, porque militar tem algo de sagrado: eles não 
existem para enfrentar arruaceiros, mas para enfren-
tar inimigos externos. Segundo, porque, quando eles 
pegam gosto por enfrentar arruaceiros, eles começam 
a enfrentar outras pessoas. 

Mas o que eu gostaria de colocar como desa-
fio, no lugar do emprego das Forças Armadas, era 
um apelo à juventude brasileira para que se mobilize, 
para que vá às ruas, para que ela não deixe que o 
País continue caminhando para uma educação desi-
gual, que levará, indubitavelmente, a um Brasil cada 
vez mais desigual.

Acredito no nosso trabalho, acredito no trabalho 
das instituições, mas, sinceramente, sem a mobiliza-
ção dos jovens brasileiros, a chance de fazermos uma 
revolução na educação é muito pequena.

Passo a palavra ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Professor Cris-

tovam, V. Exª é candidato a Presidente da República 
pelo Partido certo, é uma esperança para este País. É 
candidato pelo Partido de Leonel Brizola, um homem 
da ética, da honestidade, que fez os “escolões”, por 
meio de Darcy Ribeiro. V. Exª tem que ser a mistura 
dos dois: Brizola e Darcy Ribeiro. De partidos diferen-
tes, V. Exª governou o Distrito Federal, e eu o Piauí. 
Presidente Marcos Guerra, como médico, quero dizer 
que, se fizermos um exame de DNA, veremos que o 
Senador Cristovam é o pai e a mãe desse negócio de 
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Bolsa-Família. Senador Cristovam Buarque, foi V. Exª 
quem iniciou o Bolsa-Escola. Ninguém falava, ninguém 
acreditava nisso. Até eu era um são-tomé. O então Pre-
sidente da República Fernando Henrique endossou o 
programa, que se expandiu. Então, V. Exª é o pai e a 
mãe desse Bolsa-Família, que iniciou com o Bolsa-
Escola. V. Exª citou o Chile, país de cuja história eu 
conheço bem. É um país que cresce, que se desen-
volve. Os chilenos dizem que Santiago é a Londres do 
Chile, e que o Chile é a Inglaterra da América do Sul. 
Eles crescem 8%. Eu conheci seu último governante, 
o Presidente Lago. Era um professor, como V. Exª, e 
foi Ministro da Educação. Mas eu sou mais V. Exª, e 
se o meu Partido, neste imblóglio em que está, sendo 
vendido ao PT, não apresentar candidato próprio, V. 
Exª vai conquistar o meu voto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador. Se eu conquistar o seu voto, 
conquisto o de alguns milhões de piauienses.

Antes de passar a palavra ao Senador José Jor-
ge, quero dizer, Senador Mão Santa, na sua linha, que 
o meu Partido, o PDT, vai ter candidato a presidente. 
Segundo as pesquisas, ele tem 1% das intenções de 
voto. Acredito que é só 1% mesmo. Não sou daqueles 
que duvidam das pesquisas. Mas é um 1% que vai me 
permitir falar a esses jovens brasileiros que ainda te-
nho esperança, em primeiro lugar. Quero mostrar que 
é possível algo diferente do pacto do mesmo, que é 
possível também não cair no radicalismo, que é possível 
olhar para o futuro sem tirar os pés do chão e caminhar 
aos poucos sobre o chão sólido, pois não chegamos 
ao futuro voando ou ficando parado. Temos de olhar 
para o futuro e sair caminhando sobre o sólido chão 
em que pisamos. Mas não há presidente que consiga 
levar isso à realização plena sem uma mobilização, 
sobretudo dos jovens. 

Passo a palavra ao Senador...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª, que é 

professor, me permite lhe dar uma aula sobre política 
e percentagem?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Per-
mito e recebo com muito bom gosto qualquer aula.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – No livro Mistifi-
cação das Massas, Serge Tchakhotine diz que, numa 
época desta, somente 8% dos militantes participam. É 
como o futebol, na Copa do Mundo: o Brasil, chegando 
às finais, vai fazer com que todo mundo saiba o nome 
da seleção completa. É a mesma coisa. Nessas pes-
quisas, apenas 8% militam, enquanto 92% das pessoas 
estão cuidando de suas vidas. Acho que V. Exª tem a 
maioria daqueles que respeitam a sua sabedoria. Para 
estimulá-lo, quero dizer que já comecei uma campanha 

com 4% das intenções e o concorrente com 67%. Ao 
final, fui eleito Governador do Piauí.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado.

Passo a palavra ao Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Meu caro amigo, 

Senador Cristovam Buarque, vou falar um pouco sobre 
essa questão da baderna. Hoje, o Correio Braziliense 
traz a seguinte manchete: “Baderna defendida dentro 
do Incra”. Uma declaração da Srª Maria de Oliveira, 
representante do Incra no Estado de Pernambuco, 
diz o seguinte: “Maria de Oliveira preferiu creditar a 
responsabilidade no incidente ao próprio Congresso 
Nacional, que, segundo ela, foi incompetente ao lidar 
com a presença dos agricultores sem terra”. Acho que 
essa senhora não viu a fita que mostrou que esses 
agricultores sem terra – sem terra entre aspas, porque 
muitos deles nunca chegaram perto da agricultura – se 
prepararam durante um mês. As pessoas vieram aqui 
quinze dias antes para estudar a agressão. Os guardas 
do Congresso não estão armados e preparados para 
isso. Os manifestantes trouxeram quarenta crianças. 
Não havia como evitar aquilo. Acho que foi um mal 
menor, porque, se o Congresso tivesse ido para o en-
frentamento, teria sido muito pior, teria morrido gente, 
criança. Então, deixo registrada a irresponsabilidade 
dos que lideraram aquela marcha e da representante 
do Incra, que, de certa maneira, concorda com ope-
rações desse tipo. Vejam em que mãos nós estamos! 
Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
quero fazer um comentário, Sr. Presidente. Peço ape-
nas mais um ou dois minutos e concluirei. Mas lembro, 
Senador José Jorge

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
...que, na época em que fui Governador do Distrito 
Federal, aconteceu um fato como esse, e fui convoca-
do pelo Presidente do Congresso, por telefone, para 
tomar uma atitude. Colocamos a Polícia Militar do lado 
de fora do Congresso e conseguimos impedir tudo. Foi 
um fato que inclusive ganhou notoriedade porque um 
dos cachorros utilizados pela PM mordeu e rasgou a 
perna da calça do Senador Eduardo Suplicy. Alguém 
teve que dar um corte de tecido...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
...para que S. Exª fizesse uma nova calça, e eu tive 
que pedir desculpas; mas cumprimos o nosso papel, 
e não houve invasão. Agora, alguém não tomou a ati-
tude na hora certa. 
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Por um lado, é correto o Presidente não trazer 
a Polícia para dentro do Congresso, mas poderia ter 
agido para que a Polícia, do lado de fora, impedisse 
a invasão.

Concluo, Sr. Presidente, lembrando esses qua-
tro fatos...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
...que, a meu ver, têm tudo a ver um com o outro. O 
primeiro é o fato da invasão do Congresso, na forma 
de verdadeira baderna antidemocrática e anticongres-
sual, como disse ontem o Senador Ramez Tebet. Além 
disso, o discurso do Presidente Lula, que, a meu ver, 
muito tarde vem falar de educação. Sua Excelência 
falou de educação universitária, e tão pouco de edu-
cação básica. Um dos artigos da reforma universitária 
que virá – e peço à Senadora Ideli Salvatti que preste 
atenção – prevê que o Governo Federal, por meio do 
MEC, não poderá gastar mais de 25% de seus recur-
sos com educação básica. No máximo 25% para edu-
cação básica, no mínimo 75% para as universidades 
federais. Não podemos fazer isso. Hoje, 75% é pouco 
para a universidade federal, mas a lei é para durar 10, 
15, 20, 30 anos. Quando colocarmos R$1 bilhão a mais 
na educação, R$750 milhões irão para os 550 mil es-
tudantes universitários e R$250 milhões apenas para 
os 40 milhões de alunos da educação básica. Não dá 
certo, até porque é essa meninada da educação básica 
que vai cursar a boa universidade, no futuro.

Mencionei também o fato de que tivemos, hoje, 
a tristeza de dizer que policiais invadiram uma esco-
la, ferindo crianças. E, finalmente, a lembrança de um 
movimento que acontece há dias no Chile, em que jo-
vens estudantes secundaristas vão às ruas lutar por 
uma melhor educação. E a educação melhor que eles 
querem é a federalização da educação, que eu defendo 
aqui. É transformar a educação básica em um fenôme-
no nacional, sob a responsabilidade do Presidente da 
República, e não entregue à pobreza e à desigualdade 
que há entre nossas prefeituras. 

Pena não podermos importar alguns desses jo-
vens chilenos a fim de ensinar aos nossos jovens a, 
junto conosco, lutar nas ruas, se for preciso, para que a 
escola seja boa. A reforma agrária merece mobilização, 
mas a revolução educacional também merece.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti 
para o seu pronunciamento.

V. Exª dispõe de até dez minutos, Senadora.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, anunciei ao 
Senador Cristovam Buarque que vou continuar no as-
sunto educação.

Mesmo com todas as atribulações do nosso co-
tidiano no Congresso Nacional, com tantas atividades 
e emoções que temos vivido, hoje, tive a oportunidade 
de tirar uma parcela do meu dia para comparecer à 
solenidade, no Palácio, em que o Presidente Lula e o 
nosso querido Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
anunciaram para todo o País, e assinaram, medidas 
que dizem respeito à educação como um todo, para 
todas as etapas do ensino. Todas as etapas do ensino 
têm a mesma importância e devem receber do Governo 
Federal a atenção, a implementação e as ações.

Foi bastante interessante o pronunciamento do 
Ministro Fernando Haddad, que tem uma aparência 
relativamente jovem. Não sei quantos anos tem o Mi-
nistro, mas a nossa impressão é a de uma pessoa 
bastante jovem, pois passa a energia da juventude, e 
estava efetivamente muito empolgado com o anúncio 
das medidas.

Ao iniciar sua fala, S. Exª disse que é triste ter 
de comemorar, mas, ao mesmo tempo, também é mui-
to bom fazê-lo, pois, depois de dez anos, o Governo 
Federal está recuperando o pico de investimento em 
educação. Tivemos a oportunidade de ter a educação 
como investimento – e assim deve ser considerada –, 
como prioridade, como questão essencial, estratégi-
ca; mas, para isso, levamos dez anos. Ou seja, o in-
vestimento em educação, neste ano de 2006, só teve 
equivalente em 1995.

O anúncio das medidas, que veio com a come-
moração – não sei se assim podemos considerá-lo, 
Senador Marcos Guerra –, ocorre porque levamos uma 
década para voltar a ter o mesmo nível de investimento 
em educação que havia em 1995.

É impossível e inimaginável um desenvolvimen-
to sustentado que não pressuponha a inclusão social, 
tendo como forte amparo a inclusão educacional. Por 
isso, as medidas anunciadas hoje – vários decretos, 
medida provisória, uma série de determinações do 
Presidente Lula –, amparadas pelas ações do Minis-
tério da Educação, são absolutamente relevantes. E 
gostaria de listá-las.

Em termos de educação básica, foi assinado de-
creto criando a Universidade Aberta do Brasil, ensino 
a distância, que será instalado, de imediato, em 150 
Municípios, e até o ano que vem, em 300 Municípios. 
Serão 300 pólos de formação e capacitação dos pro-
fessores da rede pública de ensino que não têm ainda 
a sua educação completa, a sua capacitação concluída 
em termos de licenciatura. É a Universidade Aberta 
do Brasil voltada, única e exclusivamente, para a for-
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mação e a capacitação dos professores das escolas 
públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. 
Esse decreto é muito importante porque vem na linha 
da capacitação e do embasamento de criar condições 
para que os professores sejam mais bem capacitados, 
mais bem formados, e possam disseminar educação 
de melhor qualidade.

Além do decreto que trata da Universidade Aberta 
do Brasil, também foi confirmado o repasse de mais R$ 
400 milhões – R$ 200 milhões no ano de 2004, mais 
R$ 400 milhões em 2005 – para o que apelidamos de 
“Fundebinho”, que é a complementação de recursos 
para as Secretarias Estaduais de Educação de vários 
Estados, principalmente os mais pobres da Federação, 
do Norte e do Nordeste, vinda do Governo Federal 
para o Ensino Médio.

A outra medida, também assinada pelo Presi-
dente, na manhã de hoje, diz respeito à ampliação do 
livro didático para o Ensino Médio, que, além de livros 
de português e matemática, passa a ofertar livro de 
biologia. Sete milhões e meio de alunos do ensino mé-
dio já estão recebendo livros didáticos de português 
e matemática em mais de 14 mil escolas. Agora, eles 
receberão também livros de biologia.

Com relação à educação profissionalizante, há 
determinação de abertura de uma unidade de ensino 
profissionalizante, no mínimo, em todos os Estados da 
Federação. Assim, o Presidente assinou ato determi-
nando a criação de escola técnica federal no Amapá, 
no Acre, em Mato Grosso do Sul e em Rondônia, que 
funcionarão nas capitais desses Estados; no Município 
de Canoas, no Rio Grande do Sul; nas agrotécnicas 
de Brasília, Marabá, Pará, Nova Andradina, em Mato 
Grosso do Sul e São Raimundo das Mangabeiras, no 
Maranhão.

Dessa forma, todos os Estados da Federação 
passarão a ter, pelo menos, uma unidade de ensino 
profissionalizante federal, público, gratuito, de qualida-
de, para oferecer à nossa juventude.

Com a medida provisória assinada pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, serão criadas 2,82 mil 
vagas para docentes do Ensino Médio e Fundamen-
tal e 3,43 mil vagas para servidores técnicos adminis-
trativos nas 33 unidades novas, descentralizadas da 
educação profissionalizante em nosso País, sejam nos 
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 
sejam nas escolas agrotécnicas.

Ressalto aqui que o último concurso para o ensi-
no técnico profissionalizante no País foi realizado em 
1993. Há mais de 13 anos, portanto, não era realizado 
concurso público para suprir a necessidade de pro-
fessores e servidores nas unidades de formação, de 
capacitação do ensino profissionalizante. Exatamente 

essas novas unidades e essa contratação de pessoal 
gerarão 74 mil novas vagas para nossos alunos, o que 
representa 30% de novos alunos.

Com muito orgulho e muito prazer, anuncio aqui 
que, no dia 23, vamos inaugurar duas novas escolas 
técnicas: o Cefet de Chapecó e o Cefet de Joinville.

Joinville é a maior cidade industrial do meu Esta-
do e contará agora com uma escola técnica federal, de 
cuja inauguração participará o Presidente Lula.

Em relação ao Ensino Superior, o Presidente 
assinou projeto de reforma universitária, que está en-
viando ao Congresso Nacional.

Todas essas medidas nos enchem de orgulho, 
mas o que me emocionou profundamente foi a entrega 
dos prêmios, na manhã de hoje, aos vencedores do 
1º Concurso Literatura para Todos. Pela primeira vez, 
buscou-se homenagear escritores, poetas, novelistas, 
contistas que se dedicam a escrever textos para um 
tipo de público muito especial: o jovem e o adulto que 
se alfabetizam, que precisam ter uma literatura toda 
especial, uma vez que não tiveram acesso à escola na 
idade adequada e que, depois de se alfabetizar com 
muito esforço, conseguem acessar o mundo das letras, 
da cultura escrita. Esse concurso teve oportunidade de 
homenagear vários escritores, e, de forma muito es-
pecial, uma escritora da minha terra, da minha Santa 
e Bela Catarina, que é a nossa querida Eloí Elisabete 
Bocheco, natural de Campos Novos, residente hoje no 
Município de São José.

Na solenidade, Senador Marcos Guerra, emocio-
namo-nos muito, porque, antes de serem entregues 
os prêmios aos vencedores do 1º Concurso Literatura 
para Todos, um agricultor, com 68 anos, José Neves 
da Rocha, leu um trecho do livro premiado de Eloí Eli-
sabete Bocheco, que trata da recuperação da tradição, 
cujo título é Batata cozida, mingau de cará. Esse 
agricultor, recém-alfabetizado, leu o trecho, com muita 
simplicidade e humildade, para uma platéia de reitores, 
de professores, de universitários, digamos, a nata da 
educação brasileira. A Eloí se emocionou e foi às lá-
grimas. Eu chorei junto, porque é muito emocionante 
ver alguém que, só aos 68 anos, teve a oportunidade 
de ser alfabetizado, pelo Programa Brasil Alfabetizado, 
fazer a leitura de um texto premiado, no maravilhoso 
Concurso Literatura para Todos.

O discurso de Cristiane Dantas Costa, em nome 
de todos os homenageados, emocionou todos nós, 
principalmente aqueles que exercem ou já exerceram 
a profissão de professor.

Ela disse que não existe nenhum outro momento 
mais emocionante, mais mágico, que aquele em que 
um professor percebe que o aluno apreende – o que 
é diferente de aprender. Ou seja, nesse momento, o 
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aluno se torna dono do conhecimento, torna-se senhor 
daquela ciência, daquele conteúdo.

O Senador Siba me pede um aparte neste mo-
mento, que concederei se o Presidente permitir, pois 
gostaria de compartilhar a emoção que vivenciei no 
Planalto hoje.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dora Ideli, compartilho da sua emoção, aproveitando 
para citar que, semana passada, lá no meu Estado do 
Acre, fruto do esforço do Governo do Estado principal-
mente, houve uma solenidade realmente emocionante, 
da qual participaram o nosso Vice-Governador Binho 
(Arnóbio) Marques, Secretário de Educação nos dois 
mandatos de Jorge Viana como Governador e como 
Prefeito. Naquela ocasião, colaram grau 1,15 mil profes-
soras e professores, denominados professores leigos, 
que o Governo do Estado teve o carinho de “trabalhar” 
para formação de nível superior, e professor de zona 
rural e professor de zona urbana. Foi muito emocio-
nante porque havia, entre os formandos, uma moça 
portadora de deficiência visual. Ela não é 100% cega, 
tem metade da capacidade visual. E emocionante foi 
também ver o esforço feito por mães, algumas já com 
uma vida de trabalho muito puxada. Aquele foi um mo-
mento ímpar, muito gratificante para todos nós. Então, 
nessa matéria de educação, de ensino a distância, do 
ProUni, do que vai ser o Fundeb, da reestruturação 
do ensino no Brasil desde o ensino infantil até a gra-
duação, acredito que o nosso País, com certeza, vai 
vibrar, vai pulsar do ponto de vista de nova economia, 
do ponto de vista de nova conscientização social nos 
próximos instantes. Por isso, quero compartilhar com 
V. Exª desse momento tão alegre.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agrade-
ço, Senador Sibá. Quero aqui deixar de público a minha 
emoção. Quando a Cristiane Dantas Costa falou desse 
momento mágico que vivenciei muitas vezes em sala 
de aula, acompanhando os meus alunos, hoje senti de 
outra forma, porque não estou mais em sala de aula, 
não vivencio mais a mágica do apreender, essa mági-
ca de se tornar dono daquele conhecimento, daquele 
saber. Mas, ao mesmo tempo, me emocionei por estar 
compartilhando um governo que pode dar a oportuni-
dade, cada vez mais, a mais brasileiros e brasileiras de 
apreenderem a cultura do nosso povo, do nosso País. 
É muito importante e é tão emocionante quanto.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES.) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de me inscrever para as comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES.) – V. Exª está inscrita em segundo lugar, Sena-
dora Lúcia Vânia.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, então 
me inscreva em terceiro lugar, por favor. Eu comuniquei 
à Mesa verbalmente e vim para fazer isso.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, para ajudar, requeiro minha inscrição pela 
Liderança da Minoria, concedida aqui pelo Senador 
Alvaro Dias. Desta forma, está cedido o tempo ao Se-
nador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– V. Exª está inscrito, Senador Leonel Pavan.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Essa 
é a boa aliança aqui, entre o PT e o PSDB.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, eu também gostaria de requerer para falar 
logo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Tem a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria também de requerer a minha inscrição pela 
Liderança do meu Partido e, enquanto o próximo orador, 
o Senador Alvaro Dias, está se dirigindo à tribuna, apro-
veito para comunicar ao País que acabamos de votar 
o relatório da CPI dos Bingos e que eu, a exemplo do 
Senador Alvaro, vou fazer um voto em separado, que 
será sobre fato determinado. Mas quero registrar que 
um relatório que pede a liberação do bingo no Brasil 
prova que não investigou o bingo, porque, se tivesse 
investigado, não pediria nunca a liberação.

Eu tenho um projeto de 10 de maio de 2004 
que proíbe a exploração de todas as modalidades de 
jogos de bingo, bem como jogos em máquina eletrô-
nica, eletromecânica ou mecânica, conhecidas como 
caça-níqueis, independentemente do nome de fanta-
sia, e dá outras providências – desde 2004! -, para 
que o Ministério Público imediatamente faça valer a 
sua força, peça a morte das liminares, e que os bin-
gos definitivamente sejam fechados no Brasil, porque 
representam uma desgraça e são parte significativa 
dessa violência no Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
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pedir a minha inscrição para uma comunicação inadi-
ável ou então como Líder, logo que for possível.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrito pela comunicação das Li-
deranças.

Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, 
pela Minoria, por cinco minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Lide-
rança da Minoria. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presi-
dente Marcos Guerra, nosso amigo e grande Senador 
do Espírito Santo, Srªs e Srs. Senadores, quero agrade-
cer ao Senador Alvaro Dias, Líder da Minoria no Senado 
Federal, que também nos concede uma oportunidade 
de falar em nome da Minoria do Senado.

Sr. Presidente, tenho recebido do setor industrial 
de Santa Catarina e-mails e telefonemas referentes à 
situação por que passa o setor da indústria de Santa 
Catarina, e são números assustadores. O reflexo: é 
um dos piores anos para o setor no Brasil. O setor in-
dustrial de Santa Catarina está sendo discriminado ou 
prejudicado pela atuação do Governo Federal.

A produção industrial brasileira apresentou em 
2005 crescimento muito abaixo do registrado em anos 
anteriores e, este ano, a situação mostra que está pior. 
A cada ano que passa, o setor industrial de Santa Ca-
tarina sofre mais.

As vendas reais da indústria catarinense tive-
ram queda de 13,17% em abril em relação ao mês 
anterior, de acordo com a Federação das Indústrias 
(Fiesc). Segundo a Pesquisa Indicadores Industriais, 
realizada pela Unidade de Acompanhamento Econô-
mico da Federação, a redução da rentabilidade das 
exportações e a menor demanda por produtos têxteis 
e alimentícios foram os principais fatores responsáveis 
pela retração.

Os setores mais afetados são aqueles que, tradi-
cionalmente, dependem mais das exportações e são 
prejudicados pela valorização do real, como os de mo-
biliário (-30,38%) e madeira (-23,53%). Em seguida, 
vieram os segmentos de plástico (-17,36%), vestuário 
(-12,07%) e alimentar (-11,7%). Nesse caso, além da 
cotação do dólar, a gripe aviária e o embargo da Rússia 
à carne tiveram papel determinante. O dado considera 
o faturamento da indústria já descontada a inflação. 
Esses dados são realmente assustadores.

O sinal amarelo está aceso, Sr. Presidente! O 
perfil da indústria catarinense faz com que o Estado 
sofra mais as conseqüências da conjuntura econômica. 
A retomada consistente e duradoura do crescimento 
depende de ações governamentais. É fundamental a 
sanção do projeto que reabre o prazo de adesão ao Re-
fis, a liberação de crédito de ICMS das exportações, os 
investimentos em infra-estrutura e a redução da carga 

tributária. Além dos juros exorbitantes que temos que 
pagar, do sistema tributário caótico e disfuncional em 
vigor, dos problemas de natureza cambial e do cres-
cente déficit interno que devemos sustentar, não existe, 
no atual Governo, uma política nacional de desenvolvi-
mento, nem investimentos no setor produtivo. 

A falta de recursos para reparar a infra-estrutura 
de transporte e a rigidez das regras trabalhistas dificul-
tam o emprego formal, encarecem os custo de contra-
tação e rebaixam o valor dos salários. Apesar desses 
problemas, os empresários têm conseguido sobreviver 
às crises, adaptando-se às exigências e suplantando 
obstáculos. Mas, Sr. Presidente, até quando?

Em nome do Brasil, quero agradecer aos em-
presários e destacar as qualidades dos que, com dis-
posição e responsabilidade, organizam os meios de 
produção, correndo os riscos do negócio, gerando 
empregos e riquezas.

Essa função não tinha as exigências, a comple-
xidade e a importância política que tem hoje. Se, de 
um lado, ganharam dirigentes mais envolvidos com a 
classe, os sindicatos perderam pela multiplicação de 
entidades de um mesmo setor, o que enfraqueceu a 
representatividade, situação que sempre foi incentiva-
da pelo Governo, pois ele não quer entidades sindicais 
fortes; ao contrário, quer dividi-las. É preciso lutar con-
tra isso para se ter legitimidade.

Por tudo isso, faço um paralelo em meu discurso 
e homenageio a vida, a garra, a pertinácia, a coragem, 
o exemplo de trabalho e de generosidade do empre-
sário industrial de nosso País.

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, vou finalizar.

A pesquisa Indicadores Industriais, realizada pela 
Fiesc, levanta dados de 200 empresas de Santa Ca-
tarina. Entre os 17 setores que integram a pesquisa, 
somente um teve incremento das vendas reais no mês 
de abril, o da indústria editorial e gráfica, com 3,04% de 
aumento. As horas trabalhadas em abril também tive-
ram queda em relação a março (9,11%), mas o índice 
foi influenciado pelos feriados, que reduziram o núme-
ro de dias úteis. A utilização da capacidade instalada 
caiu 2,42% e atingiu o índice de 81,87%.

Comparando-se os dados com o ano anterior, 
verifica-se que houve retração. As vendas de janeiro 
a abril de 2006 sofreram diminuição de 7,32% quan-
do confrontadas com o mesmo quadrimestre do ano 
passado. O indicador da massa salarial líquida não foi 
divulgado porque está sofrendo alteração a metodolo-
gia de coleta dos dados.
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Os dados não convencem o Governo Federal a 
promover uma revisão profunda dos incentivos fiscais 
previstos na legislação para apoiar atividades de pes-
quisa e desenvolvimento de produtos das empresas. 
Esses incentivos se revelaram ineficazes nos últimos 
anos e precisam ser revigorados.

Sr. Presidente, V. Exª me permitiria mais um mi-
nuto para terminar o meu pronunciamento? (Pausa.)

Esses foram dados que recebemos do setor de 
indústrias do Estado de Santa Catarina, mostrando o 
momento difícil que todos estão vivendo. O Governo 
Lula, o Governo Federal, a cada ano que passa, em 
vez de fomentar, de trazer mais tranqüilidade ao se-
tor industrial, permite que este ano seja pior do que o 
ano passado, que, por sua vez, foi ainda pior do que 
o anterior.

Sr. Presidente, o Governo não avança, e o setor 
industrial está prestes a fechar as portas.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado 
– permita-me, Sr. Presidente, por gentileza; acho que 
é importante o aparte de S. Exª.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Leonel Pavan. Queria apenas fa-
zer uma pequena observação a respeito dos núme-
ros de V. Exª relativos ao mês de abril. De um lado, é 
certo que houve queda em alguns indicadores, mas 
há uma explicação lógica para o fato: no mês de abril 
deste ano de 2006, houve um número muito maior de 
feriados. Portanto, essas datas interferem diretamente 
na atividade do setor produtivo. É claro que os indica-
dores, no final, quando se tiram as médias, sofrem um 
impacto de redução em relação ao mês anterior, mas, 
na média do quadrimestre, do trimestre, há, sim, um 
equilíbrio de crescimento. Os números anunciados pelo 
IBGE mostram que, no trimestre, o PIB cresceu 1,4%. 
Aponta-se para o ano de 2006 a média próxima de 4% 
do crescimento PIB. Esses são os números com que 
o próprio IBGE tem trabalhado, assim como os outros 
institutos que analisam a economia brasileira.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador 
Sibá Machado, estou passando dados do setor indus-
trial que preocupam os empresários desse setor no 
meu Estado. Eles não estariam passando essas in-
formações, caso estivessem tranqüilos e estivessem 
lendo aquilo que V. Exª acabou de citar. Os dados não 
são bons. Basta consultar os empresários do setor in-
dustrial, basta participar de qualquer audiência públi-
ca, basta visitar a Fiesc, basta visitar a Confederação 
Nacional da Indústria em Santa Catarina, em Minas, 
no Rio de Janeiro, no Paraná ou no Rio Grande do 
Sul para verificar que todos, sem exceção, estão re-
clamando, estão dizendo que, a cada dia que passa, 
fica mais difícil para o setor.

(Interrupção do som.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Por isso, 

Senador Sibá Machado, eu quis relatar os dados que 
me foram passados e a preocupação do setor indus-
trial do Estado de Santa Catarina. Nós não podemos 
tapar o sol com a peneira, Senador Sibá Machado. 
Nós temos de deixar de lado essa questão partidária, 
ou seja, a defesa do Governo simplesmente por ser 
Governo e até por ser ano eleitoral.

O Brasil não está crescendo como era previsto. 
O Brasil não avança conforme o Lula afirma. O Brasil 
não é aquele País que muitos que defendem o Governo 
dizem que é. Nós estamos passando por um momento 
difícil, muito difícil. Essa que é a realidade. É para isso 
que nós temos de acordar. É preciso ver as coisas de 
frente, temos de enfrentar as dificuldades e não tapar 
o sol com a peneira.

Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra ao nobre Alvaro Dias, por 
permuta com o Senador Juvêncio da Fonseca, ambos 
do PSDB.

V. Exª dispõe de até dez minutos para o seu pro-
nunciamento, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, volto ao tema...

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Senador Alvaro Dias, quero fazer uma correção:a per-
muta de V. Exª se dá com o Senador Romeu Tuma.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Romeu Tuma.

Sr. Presidente, o ato de barbárie, o retorno à idade 
da pedra é o tema de muitos no dia de hoje, inclusive 
do colunista Clóvis Rossi, em artigo notável – aliás 
Clóvis Rossi é sempre muito competente –, sob o tí-
tulo O País da Baderna.

Diz ele:

Indignado com a baderna do MLST? 
Justo, mais que justo. Só que não tem direito 
de ficar surpreso, porque:

1 – Quando o partido do governo tem 
toda a sua cúpula chamada de “quadrilha”, 
pela respeitável figura do procurador-geral da 
República, está instaurada a baderna no mais 
alto escalão da República. Que surpresa pode 
haver quando escalões inferiores reproduzem 
a baderna?

2 – Quando o presidente da República 
confraterniza com os membros da “organização 
criminosa”, está dado o sinal de que a bader-
na e o crime estão autorizados de cima. Que 
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surpresa pode haver quando outro grupo, sim-
pático ao presidente, adota a baderna?

3 – Quando o Presidente da República 
passa mão na cabeça de quem comete o cri-
me de violar o sigilo bancário de um cidadão, 
como aconteceu com o então Ministro Antônio 
Palocci, que surpresa pode haver em que ou-
tros sintam-se estimulados a cometer crimes 
igualmente graves?

4 – Quando Presidente da República diz 
que as sessões em que se investigaram os 
crimes da quadrilha da qual ele é presidente 
de honra foram uma tortura para os investiga-
dos, que surpresa pode haver em que gente 
que apóia a candidatura de Lula resolva tomar 
em suas mãos o ato de torturar Deputados e 
Senadores?

5 – Quando o Congresso Nacional ino-
centa a grande maioria dos membros da quadri-
lha e seus aliados, está praticando atos que só 
podem ser chamados de baderna institucional. 
Que surpresa pode haver no fato de grupos ba-
derneiros resolverem imitar a baderna no local 
em que ela foi originalmente praticada?

O fato inescapável é que o Governo Lula 
transformou o Brasil, sempre uma esculham-
bação, no território livre da baderna.

São palavras do jornalista Clóvis Rossi.
Sr. Presidente, está comprovado que o crime foi 

premeditado. Foi uma ação meticulosamente planejada 
de algumas lideranças que se denominam represen-
tantes de movimentos sociais no nosso País.

É evidente que não podemos aceitar essa de-
nominação. Não lideram movimento social algum. Só 
podem ser líderes da baderna. Esses que deram esse 
deplorável espetáculo diante dos olhos do País, exata-
mente no Parlamento brasileiro, que é uma instituição 
indispensável no processo democrático, só podem ser 
denominados líderes da baderna. Foi um crime pre-
meditado, com prova documental decisiva, mostrado 
a todo o País pela televisão – aquele vídeo –, em que 
essas pseudolideranças estabeleciam uma conexão 
com o Presidente da República, na medida em que 
afirmavam protestar contra o PSDB e o PFL no Con-
gresso Nacional. Essa é a afirmativa que consta da 
gravação em vídeo. 

Ora, Sr. Presidente, a conexão está explicitada 
não só na gravação, mas na ação do dia-a-dia,  já que 
o líder – o pseudolíder – dessa invasão, que é amigo 
pessoal do Presidente de República, dizem que parti-
cipa de festas e jantares com o Presidente, é membro 
da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
integrante da coordenação da campanha de reelei-

ção do Presidente de República. Em que pese o fato 
de o Presidente afirmar que ainda não é candidato, é 
um “ainda não candidato” que já tem coordenadores 
de campanha. Isso faz parte do anedotário, faz parte 
dessa seleção de equívocos e deboches produzidos 
a partir da presença do Presidente de República no 
Palácio do Planalto.

O que é preciso destacar, neste momento, dar 
a necessária ênfase, é que aqui, como de resto todos 
que se manifestaram contra esse ato de violência, 
não somos contrários à reforma agrária. Não somos 
contrários aos movimentos sociais que reivindicam. A 
nossa história política, a nossa trajetória na vida pública 
diz exatamente o contrário: nós sempre defendemos 
os movimentos sociais; nós sempre participamos da 
tarefa mudancista no Brasil; nós sempre combatemos 
o regime autoritário, atitudes autoritárias; nós sempre 
proclamamos os direitos dos cidadãos excluídos do 
País; nós sempre propugnamos pela reforma agrária 
como um instrumento capaz de dividir renda e rique-
za e de promover justiça social.  Mas ocorre, Senador 
Alberto Silva, que este movimento social denominado 
MST desvirtuou-se, percorreu o descaminho, já que 
lideranças sem vocação rural utilizaram o movimento, 
adonaram-se dele, passaram a fazer dos trabalhadores 
sem-terra massa de manobra para alcançar os seus 
objetivos políticos de natureza escusa. O movimento 
foi instrumentalizado politicamente, partidarizou-se, 
tornou-se uma ação a favor de candidaturas como 
ocorreu na campanha passada, com o apoio explícito 
à candidatura do Presidente Lula, como ocorre agora 
nessa invasão, com essa manifestação visível de que 
há conotação política, de que há interesses de natureza 
eleitoral, de que há, portanto, facciosismo, de que há um 
tomada de posição, que deve existir sempre – ninguém, 
deseja impedir isso –, mas de forma legal, pacífica, 
ordeira, respeitosa. Até porque se essa manifestação 
se justificasse, com o sentido de obter recursos para o 
Programa de Reforma Agrária, ela não se daria aqui. 
Aqui não estão os cofres da Nação, Senador Romeu 
Tuma, nem mesmo aqueles que eventualmente pos-
sam ter nas suas mãos as chaves do cofre da Nação. 
É preciso atravessar a rua, na direção do Palácio do 
Planalto, e buscar do Presidente da República a de-
terminação para que os recursos sejam alocados a 
favor da reforma agrária. Não é aqui. Portanto, esse 
pretexto é um pretexto medíocre, que, naturalmente, 
não encontra aval entre aqueles que, com inteligên-
cia, distinguem bem o comportamento das pessoas e 
sabem identificar os seus reais objetivos. 

Portanto, Sr. Presidente, o fato de ter sido o MST 
instrumentalizado partidariamente fez do Presidente 
da República refém. E o Presidente da República se 
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tornou cúmplice e, como cúmplice, estabeleceu reci-
procidade de apoio. Na medida em que o Presidente 
libera fartamente recursos para a manutenção desse 
movimento, obtém do movimento apoio político. 

Tem sido poupado o Presidente. Embora tenha 
gerado a falsa expectativa de metas inatingíveis no 
Programa de Reforma Agrária, embora tenha assu-
mido compromissos que desonrou, o Presidente da 
República tem sido alvo da complacência destas li-
deranças que se adonaram do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais sem Terra. Eu diria, num termo bem 
popular: com dinheiro público, o Presidente cala a boca 
das lideranças – das pseudolideranças – desse mo-
vimento, ou das lideranças que se apropriaram desse 
movimento. E foram R$20 milhões desviados. Não só a 
CPI da Terra constatou. O Tribunal de Contas da União 
conferiu, auditou e relatou o desvio de mais de R$20 
milhões dos R$42 milhões  repassados ao MST pelo 
Governo, através de convênios celebrados por vários 
Ministérios, onde encontramos a fraude, o desvio de 
finalidade, o ilícito, inclusive aquela prática conhecida 
no “valerioduto” e no “mensalão”: o saque de valores 
significativos em espécie, na boca do caixa, através dos 
chamados “laranjas”, utilizados para atender a deter-
minadas pessoas ligadas a esse movimento. Portanto, 
Sr. Presidente, responsabilizar quem? Prefiro sempre 
responsabilizar a autoridade maior. A autoridade maior 
responsável neste caso é o Presidente da República. A 
ausência de autoridade estimula a prática da violência. 
Se a violência cresceu no campo, se produziu vítimas, 
não só neste Governo, evidentemente, mas mais ago-
ra; se há regiões do País transformadas em regiões 
onde prevalece a lei da selva, onde a impunidade é 
regra – assassinatos impunes, inquéritos inexisten-
tes ou inquéritos engavetados, julgamentos que não 
acontecem, estabelecendo o reino da impunidade, es-
tímulo à violência, à anarquia, à desorganização – este 
Governo é responsável, sim, pela desorganização no 
campo, que semeou uma falsa expectativa e frustrou, 
e a frustração leva à revolta. 

Como o Governo obtém a cumplicidade na sua 
inoperância desses líderes que pensam muito mais em 
objetivos de natureza política do que propriamente em 
contribuir para que se faça reforma agrária no País, 
essa conivência e cumplicidade levam a esse estado 
em que os verdadeiros trabalhadores sem terra são 
utilizados para atos de violência contra propriedades 
e proprietários e chegam até mesmo a praticar atos 
de violência contra a instituição parlamentar, essencial 
no regime democrático. 

A responsabilidade é do Governo, a responsa-
bilidade é do Poder Público, a responsabilidade é do 

Presidente Lula nesta hora. Há que se responsabilizar 
sempre o maior.

Chega, Senador João Batista Motta, de atender 
àquele ditado popular que diz: no Brasil, a corda arre-
benta sempre do lado mais fraco. Nós temos o dever, 
aqui desta tribuna, de fazer com que a corda arrebente 
do lado mais forte. O lado mais forte, nesse caso, é o 
Presidente da República. A responsabilidade é dele.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, pela 
Liderança do PMDB.

S. Exª dispõe de até cinco minutos para sua co-
municação.

O próximo orador é o Senador Romeu Tuma.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 

Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o fim 
do unitarismo monárquico foi uma das mais importantes 
conquistas do sistema político-administrativo brasileiro 
nascido com o regime republicano.

Fortemente influenciada pelo modelo norte-ameri-
cano, nossa República surgiu, entre outras motivações, 
para responder adequadamente ao grande desafio de 
manter unida uma Nação complexa e diversificada; 
manter unido um Estado capaz de bem cumprir sua 
missão em um território verdadeiramente continen-
tal, mas – e este é o ponto inovador e absolutamente 
correto – respeitando as especificidades, as singula-
ridades e as necessidades próprias de cada uma de 
suas unidades. 

O federalismo foi, e haverá de ser sempre, a 
pedra angular sobre a qual se assenta a República 
em nosso País. Seu pressuposto, consensualmente 
compreendido e aceito, é o de que o todo não elimina 
as partes. Antes, é do conjunto de nossas semelhan-
ças e diferenças, fundado na história, na cultura, no 
idioma, nos adjetivos comuns, que brota esta extraor-
dinária unidade chamada Brasil. Unidade que nos faz 
Nação, em sua mais perfeita e incontestável definição. 
Unidade que, por isso mesmo, não pode nem deve ser 
confundida com uniformidade.

Sabiamente, a Constituição de 1891 manteve o 
bicameralismo existente desde o Império, mas explicitou 
o novo papel que caberia ao Senado republicano, não 
por acaso, denominado Federal. Nascia, pois, com o 
federalismo republicano, a concepção prevalente até 
hoje de ser esta a Casa representativa dos Estados 
na composição do Poder Legislativo.

Poucos foram os momentos em que essa condição 
essencial ao funcionamento regular e natural do federa-
lismo deixou de ser respeitada. Todas as vezes que isso 
se deu, inevitavelmente estavam eclipsados o sistema 
representativo e as instituições democráticas.
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Foi assim, por exemplo, entre 1937 e 1945, quan-
do o ditatorial Estado Novo de Vargas eliminou qual-
quer vestígio de democracia entre nós – seguindo, ali-
ás, uma tendência da época, quando vicejavam pelo 
mundo afora regimes centralizadores, autoritários e 
totalitários – e sepultou as instituições legislativas e 
as práticas federalistas.

No passado recente, ao longo de duas décadas, o 
regime militar, ainda que mantendo o Poder Legislativo 
em funcionamento na maior parte do tempo, mitigou-
lhe a força, subtraiu-lhe de tal forma suas clássicas 
prerrogativas que, em determinadas circunstâncias, 
fez-se do Congresso Nacional pouco mais que Casa 
meramente chanceladora do poder discricionário. 

Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, feliz-
mente, outros são os tempos. Nosso reencontro com 
a democracia – e lá se vão duas décadas – veio para 
ser definitivo, crescentemente aprimorado e sempre 
balizador de nossa vida política.

Justamente por isso, a Carta de 1988 consagra 
o papel do Senado como a mais elevada Casa de re-
presentação dos interesses dos Estados e do Distri-
to Federal. É isso, é precisamente isso o que somos: 
sem jamais perdermos de vista o compromisso com 
a Pátria, que é a razão maior do nosso trabalho, so-
mos a  garantia de defesa dos princípios federalistas 
e, por extensão, do ideal republicano que nos move 
ao longo do tempo.

Portanto, é à luz desses altos ideais, que nos ser-
vem de inspiração e razão de existir, que não podemos 
tolerar a afronta sofrida pela democracia brasileira por 
meio do ultraje praticado por um bando de vândalos 
na tarde de anteontem.

Ao invadir o prédio do Congresso Nacional, não 
conspurcaram e ofenderam apenas a Câmara dos 
Deputados – o que já seria inaceitável; outrossim ofen-
deram, ultrajaram e agrediram o próprio Estado De-
mocrático de Direito.

É no Parlamento que o Estado Democrático de 
Direito encontra a expressão física dos valores éticos e 
dos princípios basilares que diferenciam barbárie e civi-
lização. Não podemos tolerar que grupos de marginais, 
encobertos pelo falso manto de pretensos movimentos 
sociais, espalhem o medo e o terror num País onde a 
memória recente ainda guarda memórias do terror e 
do medo da noite escura do autoritarismo.

Desta tribuna, o Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro se solidariza com os Presidentes da 
Câmara e do Senado para repudiar, com toda a força 
dos mais elevados valores e crença na democracia, 
os atos praticados anteontem nas dependências da 
Câmara dos Deputados por inimigos da democracia 
disfarçados de trabalhadores sem-terra.

Ao encerrar, Sr. Presidente, eu queria também 
dizer que não é só esse tipo de...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois 
não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Fico muito 
feliz em ver o Líder de um Partido como o PMDB, que 
é da base de sustentação do Governo, mas que nem 
por isso se curva a esses atos irresponsáveis, fazer 
esse registro aqui. Vale lembrar que foi esse mesmo 
grupo, Senador Suassuna, que invadiu, há dois anos, 
a sede do Ministério da Fazenda aqui em Brasília. Esse 
mesmo grupo está envolvido com invasões em vários 
pontos do País. Essa história de declarações de que 
não concordam com isso, de fazer beicinho ou cara 
de indignado é só para turista ver. O Sr. Bruno, além 
de amigo íntimo do Presidente da República, foi seu 
hóspede por diversas vezes – hóspede palaciano, 
segundo a imprensa. É grave, Sr. Presidente, o que 
aconteceu aqui. É um precedente altamente perigoso, 
e acho que deve ser repelido, mas de maneira sincera. 
Quero crer - e aí, Senador Sibá Machado, é um mal 
menor - que ele será levado ao Conselho de Ética e 
poderá até olhar os companheiros de cabeça ergui-
da, porque o ato dele é ideológico, diferente dos que 
para lá foram encaminhados, ao Comitê de Ética do 
Partido, por atos de corrupção. Só espero que o PT 
não tenha com o Sr. Bruno a mesma compreensão 
que teve com os “mensaleiros”, com os envolvidos em 
caixa dois, com os que foram cassados e tiveram de 
renunciar. Se tivermos o cuidado de ver, Senador Ney 
Suassuna, fotografias de atos no Palácio, veremos 
alguns desses cassados ou veremos a dançarina ao 
lado do Presidente da República animando palanques 
pelo Brasil afora. Digo isso para nos preservarmos um 
pouco dessas companhias. Um Líder como V. Exª não 
pode passar pelo vexame de estar em solenidades no 
Palácio ao lado daqueles que foram punidos por terem 
assaltado o cofre público. Nós temos de ter cuidado. 
Só espero que o Presidente Lula tenha um sentimento 
sincero com relação a isso e que suas palavras sejam 
verdadeiras, e não apenas uma encenação para en-
ganar os menos avisados. Muito obrigado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre 
Senador, por ser da Base, de maneira alguma posso 
comungar com todas as idéias. Não fazemos isso nem 
em casa, com as nossas esposas. E é um direito nos-
so não concordar. Tenho certeza de que o Presidente 
não concorda e tenho certeza de que o PT também viu 
que há um desvio de comportamento nesse cidadão. 
E ele tem de ser punido – e punido duramente. Espero 
que a punição seja exemplar, para servir como ato de 
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inibição a outros que possam imaginar ou ousar fazer 
coisa semelhante. Portanto, em relação a isso, esse é 
o meu posicionamento.

Eu ia usar da tribuna também para dizer que 
não temos só esses atos de violência aqui, em São 
Paulo, no Rio de Janeiro. E peço ao Presidente um 
minutinho só para concluir, porque hoje vi, com triste-
za, na minha Paraíba, que é sempre tão tranqüila, os 
jornais trazerem notícias sobre a cidade de Cubati: os 
moradores fecharam as casas e o comércio devido à 
insegurança. Informaram que vai haver assalto geral, 
porque já havia ocorrido na cidade de Caaporã assal-
to às agências bancárias e à agência dos Correios, 
como também houve, em Itabaiana, assalto ao Ban-
co do Brasil. Então, temos que tomar muito cuidado e 
começar a punir com dureza.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ney 
Suassuna, peço-lhe um aparte.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois 
não, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª, líder do 
meu Partido, muito civilizado, é um homem internacio-
nal. Até o chamo, na intimidade, de Shakespeare. A 
bem da verdade, Cristo não tinha a tribuna que V. Exª 
tem. Ele dizia: “Em verdade, em verdade, vos digo...” 
Não é tão simples não. E minha mãe, terceira francis-
cana, que está no céu, sempre dizia: “Não se fala de 
padre”. Tenho essa formação. Então, está aqui: D. To-
más Balduíno, no Estado de São Paulo: “Esse é um 
Congresso hipócrita!” Para o Balduíno, congressista 
não tem autoridade moral para condenar os sem-ter-
ra que invadiram a Câmara. “Esse é um Congresso 
hipócrita e sem autoridade moral” – foi o Bispo Dom 
Balduíno. Eu não sei se ele é, mas tem até nome de 
santo – Dom Tomás Balduíno, Tomás de Aquino. E ele 
vai mais adiante: “É um Congresso hipócrita e sem au-
toridade moral. São pessoas não dignas do cargo que 
ocupam. E insisto: não têm autoridade para ocupar seus 
cargos.” Então, é sério. E V. Exª diz que está levando a 
bandeira do PMDB para segurar esse Governo. Votei 
no PT. Eu até tive medo de que ele trocasse a nossa 
linda bandeira, aí, de colorido verde, amarelo, branco 
e azul com estrelas. Mas eles não mudaram por uma 
bandeira vermelha. Eles só foram na lista branca: onde 
tem “Ordem e Progresso”, é “Baderna e Baderna”! 
Essa é a lei do PT.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre 
Senador, o meu Arcebispo é o da Paraíba, Dom Aldo 
Pagotto. Rezo sempre pela cartilha dele. Eu nunca rezei 
pela cartilha de Dom Balduíno. Acho que ele tem todo 
o direito de dar a opinião dele, mas eu nunca fui lá dar 
opinião na diocese que ele preside, como eu nunca 
vou admitir – a não ser que ele receba votos populares 

– ele vir aqui dar opinião no nosso Congresso. Cada 
um no seu “departamento”.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permite 
V. Exª um aparte?

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª permite que eu conceda o último aparte 
ao Senador Sibá Machado, que está aqui nervoso, so-
licitando um aparte, como também ao Senador Romeu 
Tuma, que está nervoso porque deverá pegar um avião? 
(Pausa.) Ouço o aparte do Senador Sibá Machado e 
tenho certeza de que S. Exª será conciso.

Ouço o aparte de V. Exª, Senador Sibá Macha-
do.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Serei 
rápido, Sr. Presidente, mas é porque o assunto tomou 
conta da Casa e quero dizer ao nobre Senador Ney 
Suassuna que as palavras de S. Exª respondem por 
todos nós em relação ao que entendemos que foi esse 
ato de violência. Seremos contra a violência de qual-
quer natureza, de qualquer pessoa, de quem quer que 
seja. Contra o comportamento do Sr. Bruno Maranhão, 
com certeza, será tomada uma atitude. Tenho total se-
gurança com relação a isso. Queria lembrar um fato, 
porque gosto muito de me pautar pela história. Sena-
dor Ney Suassuna, V. Exª, que é do PMDB, quando 
o Senador José Sarney foi Presidente da República, 
lançou o Plano Nacional de Reforma Agrária. Naque-
la época, eu era uma criança, um jovem que lia mui-
tas revistas e jornais. Vi como a UDR nasceu naquele 
momento, fez leilão de bois, comprou armas, armou 
pistoleiros, num franco desacato e desobediência à 
orientação presidencial. Eu não me esqueço dessas 
coisas. Estava na capa da revista Veja a figura de um 
pistoleiro do Tocantins, um tal de Bicalho - lembro-me 
até do nome -, que aparecia em cima de um mourão 
de cerca, com um rifle Winchester na mão e um re-
vólver 38 na cintura. Aquilo era uma afronta à autori-
dade presidencial. Então, a questão da violência no 
Brasil tem que ser tratada linearmente, seja do PCC, 
seja contra a mulher, seja contra criança, seja contra 
qualquer pessoa.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Queria 
pedir desculpas, mas não poderei conceder aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – Queria só 
fazer um registro, pois é bom a gente ter cuidado da-
qui para a frente: estamos acabando de descobrir que 
Sibá Machado é um profundo conhecedor de armas. 
Veja como, numa fotografia, a distância ele identifica, 
com precisão, o tipo de arma, o calibre e até quantos 
tiros dispara. Quero parabenizá-lo. Para mim foi uma 
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surpresa. Eu vou tomar cuidado. Não debato mais com 
ele, Deus me livre! Tire-me dessa!

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, queria agradecer a paciência de V. Exª. Realmen-
te, o nosso Senado da República tem que tomar muitas 
providências em relação à violência, até a verbal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, do PFL de São Paulo.

V. Exª dispõe de até dez minutos, Senador, para 
o seu pronunciamento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Vou ser 
bem rápido porque não tenho mais tempo. 

É pena, Senador Heráclito, que o nosso Mão 
Santa tenha se retirado do plenário, mas, se V. Exª se 
lembra, há dois minutos, ele achou que iria mudar a cor 
da bandeira. Seria um absurdo até pensar nisso. Mas 
tenho recebido alguns e-mails e algumas reclamações, 
mas nunca quis trazê-las à tribuna para não criar ne-
nhum tipo de problema de ordem nacionalista, eu diria, 
Senador. Porém, nesta semana, Senador Heráclito, o 
Governo requereu ao Tribunal Superior Eleitoral o uso 
do símbolo do Governo, que é “Brasil, um país de to-
dos”, para usar durante a campanha nas realizações de 
Governo. Tenho recebido reclamações nesse sentido. 
Assim, faço um apelo ao Governo para que tente rever 
esse aspecto, pelo menos no período da Copa, em que 
o verde e amarelo predominam. Neste Brasil, Senador, 
é o vermelho que está predominando. A bandeira bra-
sileira está sobre o A, e, sobre a palavra Brasil, tem o 
vermelho predominante. Acho que o vermelho é a cor 
do PT, respeita-se, mas, poderia, nesse período da 
Copa, retirar-se o vermelho do verde e amarelo. Peço 
até àqueles que estão nos ouvindo e vendo que nos 
informem se acham que isso é razoável ou não. Não 
concordo muito, porque, por onde se passa, o verde 
e amarelo é predominante. Então, o vermelho ocupa 
uma força enorme sob a palavra Brasil, e, inclusive, o 
“L” é todo vermelho.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª concorda que 
o Brasil esteja sobre a cor vermelha nesta expressão 
“Brasil, um país de todos”, mesmo no período eleitoral? 
Porque o Senador Mão Santa ficou com medo de que 
se trocasse a cor da bandeira, mas aqui predomina o 
vermelho. Tenho recebido e-mails e não tenho criado 
problemas, mas ele chamou a atenção. Vi hoje no blog 
do portal do Governo o símbolo também.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Ro-
meu, vamos nos acostumar, porque essa tonalidade vai 
aumentar. Se observarmos, no primeiro ano, o colorido 

era mais difundido e está mudando. Ele vai ficar todo 
vermelho daqui até a eleição. Mas isso não importa.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mas dói na 
alma. Não que eu seja contra o vermelho do PT, mas, 
na nossa bandeira, ou nas palavras em que o “Brasil” 
e o verde e amarelo são predominantes, não se de-
vem misturar cores.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O pior não 
é isso, Senador Romeu Tuma. Eles estão preparando 
uma campanha para anunciar a construção do trem-
bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Não nos 
vamos espantar, porque o marqueteiro é o mesmo, 
aquele mesmo que elegeu um Prefeito de São Paulo 
com o fura-fila. Vocês vão ver. O Governo está prepa-
rando-se para anunciar o trem-bala, vai dizer que vem 
capital externo e que sãos os japoneses, os chineses. 
Temos que nos preparar para isso. Este Governo vai 
mentir até o último minuto. Vamos ter tranqüilidade e 
paciência.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador Sibá 
Machado, com todo o respeito eu falei no vermelho, 
mas sem querer ofender e diminuir a figura da cor ver-
melha na bandeira do PT, não é isto. Eu apenas tenho 
recebido uma série de manifestações um pouco doídas 
com a mistura do verde e amarelo na palavra Brasil 
sobrepondo-se ao vermelho. Por isso, fiz esta referên-
cia em razão da citação do Senador Mão Santa. Mas 
jamais vou pensar, em qualquer época, que possam 
colocar o vermelho na bandeira brasileira.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É isso 
mesmo, Senador Romeu Tuma. Talvez pudéssemos 
até ter pensado um pouco mais cedo, porque, como é 
uma logomarca de governo, ela foi aprovada e oficia-
lizada no início de 2003.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não, não es-
tou contra. Tanto o é que, como disse V. Exª, ela exis-
te há três anos. Ocorre apenas que, nesta semana, o 
verde e amarelo predominam. E provavelmente é in-
constitucional se colocar símbolo de governo durante a 
campanha eleitoral. Mas, como o Governo requereu ao 
Tribunal Superior Eleitoral, não discuto esse mérito. O 
Tribunal que vai decidir. Mas eu só estava fazendo um 
apelo para que o vermelho sumisse durante a Copa, 
e não que mudasse. Não estou propondo a mudança 
do símbolo que o Governo escolheu para ele.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC)  – Na reali-
dade, nem sei qual é o procedimento, mas parece-me 
que existe uma certa formalidade mesmo até para se 
lançar logomarca. Creio que passa por uma espécie 
de registro também.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não, estou 
vendo, com base na imprensa, que foi um requerimento 
direto ao Tribunal Superior Eleitoral.
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O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Agora, 
com certeza, se o TSE se pronunciar sobre isso, aca-
tando a sugestão de V. Exª, acredito que, de imediato, 
o Governo tomará essas providências.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado.
Quero aqui apenas fazer um apelo ao Governa-

dor Cláudio Lembo, por uma matéria, Senador Sibá, 
que me deixou um pouco preocupado.

O projeto é inconstitucional, diz o advogado. É a 
possibilidade que o Secretário de Segurança de São 
Paulo, Dr. Saulo, aventa de vender os arquivos de iden-
tificação criminal e de identificação do cidadão de bem 
para uma firma que se disponha a informatizar todo o 
sistema de identificação.

V. Exª imagine uma empresa particular... Quando 
fui secretário da Receita, assustava-me profundamente 
o fato de que a empresa que faz a emissão de Imposto 
de Renda poderia vendê-la, como realmente vende. 
Encontra-se disquete por aí de advogados. Quem tem 
uma empresa e quer se dirigir a determinado órgão 
vai à Rua 25 de Março e compra um disquete, já com 
todos os nomes e endereços, que só pode ter saído da 
Receita. Então, era uma guerra permanente nossa.

Se for oficializada a venda, amanhã, como sa-
ber se uma pessoa tem alguma passagem ou não? 
Como é que o cidadão vai ficar com a sua privacida-
de, sabendo que uma empresa a comprou em troca 
de informatização?

O Governo tem obrigação de informatizar. Tanto 
é que a própria Polícia Federal ou o Ministério da Jus-
tiça pode estudar um sistema de cooperação com os 
Estados e informatizar toda a estrutura do crime orga-
nizado e a marginalidade para troca de informações 
entre os Estados. Mas não se deve terceirizar isso, o 
que, para mim, seria o fim do mundo.

Faço esse apelo daqui ao Governador Cláudio 
Lembo, meu amigo, na certeza de que S. Exª não 
permitirá que isso aconteça, até tendo em vista os 
últimos acontecimentos que enlutaram São Paulo e 
trouxeram uma profunda preocupação aos cidadãos. 
Todos os brasileiros ficaram apavorados com os acon-
tecimentos de São Paulo. E há ainda esse confronto 
entre dois secretários que teriam de se completar; 
entre a Secretaria de Segurança e Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, não pode haver confronto. 
Essas entrevistas que cada um deu trazem realmente 
intranqüilidade à sociedade.

Apelo ao Governador. Pelo amor de Deus, Go-
vernador, autoridade é autoridade. Não permita que 
haja esse tipo de comportamento.

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não, 
Senador Augusto Botelho.

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – V. Exª está 
tocando em um assunto bem sério. Antigamente, havia 
serviços paralelos na área da saúde. Quando foi iniciada 
a reforma sanitária no Brasil – em torno de 1940 –, que 
chegou ao ponto máximo quando foi instituído o Siste-
ma Único de Saúde, melhorou o atendimento da saúde 
no Brasil, como todos sabemos. A segurança tem de 
partir para esse sistema único. Temos de discutir mais 
e efetivar essa história. Não podemos gastar dinheiro 
duas vezes com a mesma coisa. Somos um País pobre. 
Não pode haver disputa de autoridade entre a Polícia 
Militar, a Polícia Civil, A ou B. Temos de estabelecer 
isso em conferências sobre segurança pública, como 
foi feito na área da saúde. Nas conferências nacionais 
de saúde – já estamos na décima terceira, indo para 
a décima quarta. Cada vez que se discute, chega-se 
a uma conclusão. Como V. Exª é um especialista no 
assunto, apesar de ter muita ternura em suas atitudes, 
deve encabeçar, deve tocar isso, para que vá à frente. 
Não sei a opinião de V. Exª sobre o assunto. Penso que 
se formos comparar com a saúde pública, melhorou 
no nosso País – o Brasil é o local onde se faz mais 
transplantes em pobres e onde qualquer cidadão tem 
direito à assistência médica, que pode não ser de pri-
meiro mundo, mas, ninguém morre aqui sem amparo; 
todos os acidentados, mesmos os privados, correm 
para o sistema público –, veremos que a verba para 
segurança pública tem de ser reduzida e também que 
temos de aumentar o número de policiais para fazer a 
prevenção. Acredito que, na saúde e na segurança, a 
prevenção é o mais importante.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É verdade, 
Senador. Concordo com V. Exª. Ficamos a reboque do 
crime, sempre investindo na repressão, esquecidos da 
prevenção e de que qualquer cidadão, de qualquer ca-
tegoria, tem direito à segurança. É imprescindível que 
o Estado ofereça isso a qualquer cidadão, more onde 
morar. Não se pode sonegar segurança e ficar sempre 
esclarecendo crimes. É ótimo esclarecer crimes, mas, 
por que deixam acontecer? Não podemos pensar que 
a glória da área de segurança é quando se esclarece o 
crime. Isso ocorre quando se consegue evitar que ele 
aconteça. Agradeço a V. Exª a intervenção.

Senador Mão Santa, vou lhe dar de presente o 
Brasil com vermelho, como V. Exª queria.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, peço a minha inscrição, após a Ordem do Dia, 
em nome da Liderança do meu Partido, o PSB.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrita.
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A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet, em permuta com o Senador Eduardo Suplicy, 
que permutou com a Senadora Ana Júlia Carepa. O 
próximo inscrito será o Senador Efraim Morais.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço     
a V. Exª a minha inscrição, pela Liderança do PT, após 
a Ordem do Dia, mas mantendo a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrito.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nessas últimas 48 
horas, Senador Efraim Morais, houve duas decisões 
do Poder Judiciário. Uma delas, do Tribunal Superior 
Eleitoral, presidida pelo Ministro Marco Aurélio, que 
fez um discurso de posse que merece ficar nos Anais 
desta Casa. 

Pela observação que faz, pelo chamamento que 
faz com relação ao clima existente em nosso Brasil, 
Sua Excelência foi perfeito na sua análise. E eu não 
estranhei isso, de maneira nenhuma. Não estranhei, 
porque conheço o Ministro Marco Aurélio. Conhecendo-
o, sei da sua capacidade, sei do seu espírito público, 
do seu acendrado espírito cívico, da sua vocação de 
servir bem ao País, a partir do Poder Judiciário.

Mas as leis são feitas para serem interpretadas. 
Houve, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, uma 
decisão que assustou toda a classe política. É uma 
decisão de conteúdo interpretativo da legislação elei-
toral, que, positivamente, surpreendeu os Partidos 
políticos e surpreendeu às vésperas da data marcada 
pela legislação eleitoral para o início das convenções 
partidárias para escolha dos candidatos das Assem-
bléias Legislativas até o posto maior, a Presidência 
da República.

Mas existe a esperança de que essa decisão ain-
da seja refeita para que os Partidos, responsáveis pela 
escolha dos candidatos, pela decisão de entregar ao 
povo os nomes dos candidatos, possam ter tempo, a 
partir do dia 10, baseados na verticalização de 2002.

Há pedidos sobre a respeito do assunto, Sr. Presi-
dente, de expressivas lideranças do Congresso Nacio-
nal. E tenho a convicção de que ainda há tempo para 
que o Tribunal Superior Eleitoral reveja a sua decisão 
e estabeleça as normas compatíveis com a realidade 
nacional, com a realidade dos Estados da Federação 
brasileira.

Sr. Presidente, quero me referir hoje a uma outra 
decisão, de suma importância a meu ver. É uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal em defesa da sociedade 
brasileira. Refiro-me à decisão da Alta Corte de Justiça 
do País de ter colocado fim a uma disputa que se arras-
ta desde 2001 entre o sistema financeiro brasileiro, a 
maioria dos bancos do Brasil, e a sociedade brasileira. 
Pretendiam os bancos não se sujeitar ao Código de 
Defesa do Consumidor, alegando que era inconstitu-
cional o dispositivo que dá ao contribuinte brasileiro, 
que entrega à sociedade brasileira, ao consumidor 
brasileiro o direito de maior transparência por parte 
das instituições financeiras no País. Alegou o Sistema 
Financeiro que eles tinham que ficar de fora.

Essa decisão que submete os bancos ao Código 
de Defesa do Consumidor pode mudar – e muda – a 
vida dos clientes dos bancos, a vida dos consumido-
res, mexe com a sociedade brasileira, que passa a ter 
mais direito contra alguns abusos, Senador Mão San-
ta, que os bancos praticam contra os consumidores, 
como, por exemplo, arbitrando multa de 10% ou 15% 
por violação de um contrato de empréstimo, quando 
o Código de Defesa do Consumidor diz que nenhuma 
multa pode ultrapassar 2%. A partir da decisão, eles 
não podem cobrar mais do que 2%. 

Acho que as entidades representativas da so-
ciedade deveriam dar a maior publicidade possível a 
essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque 
foi uma decisão em defesa da sociedade. As leis são 
feitas para serem cumpridas; e esse é o mal do País, 
porque sempre se encontra um jeitinho de driblar – e 
de driblar sempre – a legislação contra os menos fa-
vorecidos, dando poderes aos mais fortes, no caso às 
instituições financeiras, de cobrarem multas excessi-
vas, como vinham cobrando – e ainda cobram. Alguns 
bancos cobram ainda multa superior a 2%.

Sr. Presidente, não é só isso, quem de nós não 
tem a experiência de receber todo dia na sua casa um 
serviço que o banco oferece mas que não foi pedido? 
O banco envia à população, aos consumidores, car-
tões de crédito e sobre  eles cobra taxas, sem que lhe 
seja pedido. Envia para a casa dos clientes cartões de 
crédito sem solicitação desses clientes, sem solicita-
ção do consumidor.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ra-
mez Tebet

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Só um 
minutinho Senador Mão Santa.

Praticam, assim, verdadeiro abuso contra seus 
clientes, verdadeiro abuso contra o consumidor. O 
mesmo se diga com relação à cesta de tarifas. O ban-
co precisa informar – agora ele está obrigado e vai ter 
de informar antecipadamente – os reajustes do valor 
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cobrado por esses serviços, como ainda precisa in-
formar as mudanças nos itens que compõem essa 
cesta, como, por exemplo, o número exato de extratos 
gratuitos por mês. 

Fico imaginando, Sr. Presidente, o quanto não ga-
nha uma instituição financeira quando mexe na conta do 
contribuinte: R$1,00  por um extrato, R$1,50, R$0,50; 
tudo é cobrado pelo banco. Não tem nada de graça, 
absolutamente nada, e os clientes ficam sem saber. E 
quando se vai reclamar, dizem: “Esse já é o segundo 
extrato requerido no mês; o senhor não paga o primei-
ro, mas paga o segundo”. Quando se vai reclamar pelo 
segundo: “É o terceiro que nós lhe demos”.

E assim eles vão levando, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, os consumidores a uma verdadeira indig-
nação. E um pouquinho daqui, um pouquinho dali e 
ficamos imaginando o quanto ganham os estabeleci-
mentos bancários. E o que dói, Senadora Patrícia, é 
saber o quanto eles ganham em cima daqueles que 
ainda não estão perfeitamente esclarecidos, que são 
as camadas mais pobres, os aposentados, aqueles 
contribuintes mais humildes dos bancos.

Tenho a honra, Senador Mão Santa, de ouvi-lo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ramez  

Tebet, V. Exª enriquece este Congresso. Tudo a que V. 
Exª se referiu de mau levanta a nossa moral, a nossa 
dignidade e a nossa grandeza. Creio que, nestes 180 
anos, poucos excederam Ramez Tebet! Quero apenas 
complementar: o Lula, infelizmente, não entende as coi-
sas mesmo! Faz a propaganda de que diminuiu o juro 
dos aposentados para 2,9%. Atentai bem à ignomínia: 
por mês! Consultando aqui o nosso competente José 
Agripino, a taxa chegará a 41%. Em um país civiliza-
do, o juro é de 2% a 5%. Portanto, os nossos pobres 
aposentados estão enforcados. Lula, aprenda pelo 
menos isto – sei que Vossa Excelência não vai ler a 
biografia dele: Abraham Lincoln veio de baixo, estudou 
e aprendeu. Ele disse: “Não baseie sua prosperidade 
com dinheiro emprestado”. Senadora Patrícia, criou-
se, então, a pior das escravaturas. V. Exª é do Ceará. 
A grande vitória e a grandeza do Ceará foi ter sido o 
primeiro Estado a libertar os escravos com o Dragão 
do Mar, lá em Aracati. Mas, atentai bem: a escravatura 
moderna é a dos banqueiros. Lula não entende, não 
entende, não adianta dizer! São 41%. São 2,9% ao 
mês. São juros sobre juros: 2,9% vão dar 29%. O ano 
tem 12 meses; portanto, mais 12, serão 41%, Lula! Isso 
escraviza os aposentados e quem trabalha.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Mão Santa, retirando as palavras elogiosas de V. Exª 
com relação a minha pessoa, dou-lhe inteira razão.

Foram fixados juros de 2,9% ao mês para os apo-
sentados. Senador Sérgio Guerra, V. Exª é do ramo, é 

um empresário bem-sucedido. Essa taxa é muito alta! 
Qual é o negócio, no Brasil, atualmente, que rende mais 
de 2% de lucro? Se eu tivesse dinheiro sobrando, e se 
o banco quisesse, eu emprestaria para ele a 2%. Tran-
qüilamente! Tenho plena convicção de que não há setor 
produtivo cuja lucratividade seja superior a 2%. 

Portanto, não sei como se propala que os juros 
aos aposentados foram reduzidos, foram fixados em 
2.9%. E esse é um dinheiro, Senador Mão Santa, sem 
risco nenhum, porque ele é descontado na folha de pa-
gamento daquilo que ele recebe. Não há risco para o 
banco, não há possibilidade de o banco ter prejuízo. 

Juros de 2.9% são uma enganação contra os apo-
sentados, contra os pensionistas; isso, positivamente, 
é uma agiotagem. Mas, infelizmente, os aposentados, 
que têm os seus vencimentos congelados, que têm os 
seus subsídios reduzidos, diferentemente do trabalha-
dor, que está na ativa, não tendo solução, vão mesmo 
pegar esse dinheiro a 2.9% de juros.

O que causa estranheza, Sr. Presidente, é que 
o ônus da prova incumbe sempre a quem alega. Os 
bancos, vejam bem, não se sujeitavam a nada! Se um 
cliente pagasse uma conta mediante recibo, e ele fi-
cou com o título, sabem o que acontecia? Quem tinha 
de comprovar que pagou era o consumidor. O banco 
não tinha de provar nada, embora houvesse o registro 
automático no banco. Havia uma inversão, o ônus da 
prova estava invertido.

Estou dando esses rápidos exemplos só para dizer 
que essa decisão do Supremo Tribunal Federal...

(Interrupção do som.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) –  ...bem 
interpretou o Código de Defesa do Consumidor, Se-
nador. Bem o interpretou. Agora, é preciso que se dê 
conhecimento dessa decisão. É preciso que as mais 
diversas entidades representativas dos consumidores 
contribuam para o esclarecimento da sociedade bra-
sileira, sob pena de ela continuar quase escravizada 
no seu relacionamento com os bancos.

Ocupei a tribuna para fazer essa saudação, essa 
referência à decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
atende aos anseios da sociedade. É muito importante 
ressaltar isso, porque o Código de Defesa do Consu-
midor é um dos mais avançados do mundo. É preciso 
que ele seja cumprido integralmente em defesa da 
população.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – O Sr. 
Presidente soa a campainha. Agradeço-lhe. Já foi o 
suficiente para eu cumprimentar os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal. Foram nove votos favoráveis 
à sociedade e dois contra.
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Esta também é uma oportunidade de fazer com 
que esses esclarecimentos cheguem mais rapidamente 
ao conhecimento de todos. 

Agradeço a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 660, DE 2006

Requeremos nos termos dos artigos 218, inciso 
VII e 221 do Regimento Interno do Senado Federal 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, 
nessa quarta-feira, do jornalista e radialista Fiori Gi-
glioti, bem como apresentação de condolências aos 
seus familiares.

Justificação

Fechem as cortinas! Silêncio no estádio! Fiori 
Giglioti morreu.

O poeta da bola, o homem que criou a linguagem 
do futebol que conhecemos, que “inchou” a nossa pai-
xão pelo futebol, que disse que éramos os melhores 
do mundo, e nos fez acreditar nisso porque também 
acreditava, que incentivou e formou os locutores das 
rádios brasileiras nos deixou nesta madrugada aos 
77 anos.

Ele tinha nome de flor “Fiore Giglioti” em italiano 
quer dizer “flor-lírio”, ou “flor de Liz”. Nasceu em Barra 
Bonita, em São Paulo, lugar onde o rio Tietê é limpo e 
lindo, e os canaviais deixam no ar aquele cheiro doce 
de açúcar.

Tratava os companheiros de trabalho com afeto e 
qualquer repórter ou narrador queria ficar ao seu lado. 
Exigia que a profissão fosse respeitada, brigava por 
condições de trabalho, defendia seus companheiros. 
Cresceu e fez todo mundo crescer.

E era também com muito afeto que via uma par-
tida de futebol. Quem é que não se lembra da famosa 
“entrada” do Fiore? Era assim:

“Caríssimos senhores e senhoras ouvintes. Cari-
nhosamente iniciamos mais uma transmissão de uma 
partida de futebol. Aaaabrem-se as cortinas! O espe-
táculo já vai começar!”...

Fiore Giglioti é conhecido também por ter sido 
um dos jornalistas e radialistas que mais souberam 
usar o rádio, considerado o mais criativo meio de co-
municação de massa.

É que o rádio depende da imaginação de cada 
ouvinte. Uma pessoa num só lugar fala para milhões. 
Cada uma delas “visualiza” a narração. É um grande 
exercício que mistura a nossa parte racional e emocio-
nal. Por isso, é chamado de “meio quente”.

Fiore Giglioti esquentou o rádio mais ainda. São 
frases suas:

“O tempo passa!”... – quando os jogadores en-
rolavam em campo.

“O tempo tenta passar, mas não passa” – quando 
enrolavam mais ainda.

“Agüenta, coração!” – ele gritava para a prepara-
ção de cobranças de faltas ou pênaltis.

“Gol! Gol. Gooool. Uma beleeeeeza de gol!” – e 
dizia o nome do jogador várias vezes.

“É fogo, torcida brasileira!” – quando alguém per-
dia uma oportunidade, ou quando ficava na expectativa 
de mudar o placar.

Fiore Giglioti foi o jornalista que mais cobriu Co-
pas do Mundo: foram 10. Não se sabe de outro igual no 
planeta. Era tão querido, tão amado, que foi campeão 
em outra coisa: recebeu 162 títulos de cidadania.

Alegre, foi o inspirador da Rádio Camanducaia, 
um programa de humor sobre o futebol que contagiava 
qualquer paulista.

Começou a trabalhar ainda muito jovem na Rádio 
Bandeirantes – “desde o tempo da rua Paula Souza”, 
gostava de esclarecer. Depois passou para a Tupi. E 
brincava com isso: “dos baixos do Tamanduateí para 
os altos do Sumaré”.

Em seguida, foi para a Rádio Panamericana, 
que era especializada em esportes – e hoje é a nossa 
querida Jovem Pan. Até o ano passado trabalhou na 
Rádio Record, cobrindo os jogos, comentando a parti-
da, inventando um jeito de falar muito rápido para que 
o torcedor e ouvinte, em casa, imaginasse o grande 
espetáculo que ele gostava de anunciar. Desde abril 
último estava trabalhando no Rádio Capital.

Além do futebol, dizia que tinha mais três paixões: 
Adelaide, a mulher, Marcos e Marcelo, os filhos. “E 
tenho meus filhotes amados, os cães, que são meus 
melhores amigos”. Falava em todos o tempo todo. Na 
família, nos animais e na bola em campo. Era assim 
o alegre Fiore Giglioti, que pregava a bondade como 
verdadeira ideologia.

Encontrei Fiore Giglioti em algumas viagens. Certa 
ocasião lhe transmiti o quanto, desde menino, aprendi 
a admirá-lo devido ao seu trabalho como jornalista e 
locutor esportivo. Como todos brasileiros vibrava com 
Fiore Giglioti na Rádio Bandeirantes e nas demais 
rádios em que trabalhou quando tão bem narrava os 
jogos de futebol de meus times favoritos, Santos Fu-
tebol Clube e a Seleção Brasileira.

Semana que vem começa a Copa do Mundo e 
Fiore Giglioti não estará na Alemanha nem em nossa 
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casa. É que estará ocupado, no céu, ajudando o Brasil 
a trazer a Copa pela sexta vez.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2006. – Eduardo 
Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Estou aguardando o Presidente Renan Ca-
lheiros para assumir a Mesa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Efraim Mo-
rais, por permuta com o Senador João Batista Motta, 
que já havia permutado com o Senador Flexa Ribei-
ro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, quero informar à Mesa 
que falarei, em seguida, para homenagear o locutor 
esportivo Fiori Gigliotti.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Em seguida, falará o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, já 
que o discurso que fazemos hoje diz respeito aos Po-
liciais Ferroviários Federais, que estão a pleitear um 
melhor tratamento do Estado com a corporação, que 
cuida da segurança e do policiamento ostensivo da 
malha ferroviária nacional.

Esses briosos profissionais merecem a maior 
consideração dos Poderes da República, porque cui-
dam para que as nossas ferrovias não se convertam 
em território livre para o crime e para o tráfico.

Srªs e Srs. Senadores, temos conhecimento dos 
graves acontecimentos ocorridos em São Paulo, ligados 
à mega-rebelião incitada, desde os presídios paulistas, 
que alertaram a sociedade e o Governo para a urgente 
necessidade de estabelecermos, em nosso País, um 
novo modelo de segurança pública, capaz de dar conta 
do impasse a que chegamos.

No último dia 06 de junho, a bárbara invasão da 
Câmara, levada a cabo pelo Movimento de Libertação 
dos Sem-Terra (MLST), obscura dissidência radicaliza-
da do Movimento dos Sem-Terra, anunciou a todos o 
risco de que a falta de limites, por parte de setores da 
sociedade, pode descambar para a chantagem e o ulti-
mato às instituições públicas e aos seus representantes, 
se não agirmos com firmeza, nos limites da lei.

Dia após dia, o desvario de uma criminalidade 
abusada e desprovida de qualquer rédea degenera 
em sangue derramado, tragédias do cotidiano, em 
dor, realidade impossível de ser assimilada pela po-
pulação inocente.

Srªs e Srs. Senadores, os episódios de violência 
no Brasil convidam a sociedade ao agir coletivo, em 
defesa da cidadania, da liberdade e da paz nos cen-
tros urbanos e no campo. Por isso, cabe ao Senado da 
República debruçar-se sobre a problemática da segu-
rança pública, que tanto afeta a vida nacional.

Uma pergunta, no entanto, Srªs e Srs. Senado-
res, se impõe a todos: quais, dentre os brasileiros, se 
colocam na linha de frente do combate ao crime, em 
nome da segurança do cidadão? Quem são esses 
anônimos que velam pela proteção das nossas vidas, 
na rotina do seu trabalho?

São os que integram as polícias brasileiras e que 
merecem toda consideração dos poderes constituídos 
da República do Brasil, nesta hora grave. Em face da 
magnitude da ameaça representada pelo crime orga-
nizado, é imperioso lutarmos pelo reaparelhamento 
das forças policiais, que necessitam se equipar para 
o combate ao crime, nas ruas e esquinas das nossas 
cidades.

É preciso, sobretudo, coibir o tráfico de drogas, 
que alimenta a rede criminosa com o farto numerário 
de que necessitam para adquirir armas e munição, além 
dos meios para corromper os agentes do Estado.

Srªs e Srs Senadores, há poucos dias, tive a sa-
tisfação de receber, nesta Casa, a visita de um grupo 
de policiais ferroviários federais, que apresentaram 
uma pauta de reivindicações justificável para auxiliar 
no patrulhamento das linhas férreas brasileiras.

A despeito dos esforços do Estado, a rede na-
cional de ferrovias vem sendo utilizada para o tráfico 
de entorpecentes, de armas e de munição, servindo 
também para a prática de outros ilícitos, como o con-
trabando e o descaminho.

Os policiais ferroviários, representantes da sua 
classe, pleiteiam a transferência da Polícia Ferroviá-
ria Federal para a alçada do Ministério da Justiça, a 
exemplo do que ocorreu com os antigos patrulheiros 
rodoviários, antes subordinados ao DNER e que se 
vincularam, posteriormente, ao próprio Ministério da 
Justiça.

Entendo que necessitamos envidar esforços para 
revalorizar o policial ferroviário, já que a Polícia Fer-
roviária Nacional – embora seja a mais antiga polícia 
especializada em nosso País, fundada no século XIX, 
no longínquo ano de 1852 – só pode contar, atualmen-
te, com cerca de 1,2 mil policiais para a fiscalização 
de 23 mil quilômetros de ferrovias!
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Após a privatização do setor, a operação das 
ferrovias passou a ser de responsabilidade de grupos 
empresariais, ainda que a segurança ferroviária con-
tinue sob responsabilidade estatal. Como a venda das 
ferrovias não foi acompanhada de um plano abrangen-
te de atualização do papel e do modus operandi da 
Polícia Ferroviária, a corporação enfrenta, nos dias 
atuais, uma das maiores crises da sua história, porque 
seus agentes atuam sem uma clara diretriz e sem uma 
coordenação de abrangência nacional.

Atualmente, os policiais ferroviários federais cui-
dam da proteção e da guarda das nossas estradas 
de ferro, de modo que merecem ter sua demanda 
atendida, em razão da importância do seu papel para 
o combate à criminalidade, especialmente o tráfico 
de drogas e de armas, que resulta no caos atual das 
nossas cidades.

Srªs e Srs. Senadores, termino a minha fala exor-
tando esta Casa a trabalhar pela regulamentação da 
carreira de Policial Ferroviário Federal, nos termos 
da legítima demanda que me foi apresentada pelos 
representantes da corporação, que merecem ter sua 
carreira equiparada à do Policial Rodoviário Federal, 
por medida de justiça e por conta do alto interesse 
público que a medida irá representar.

Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a dizer em 
relação à questão.

Comunico a esta Casa que, no início da tarde de 
hoje, a CPI dos Bingos, que tenho a honra de presidir, 
fez a leitura do Relatório do Senador Garibaldi Alves 
Filho, de que abrimos vistas. É um trabalho sério, trans-
parente e independente, feito com muita dedicação e, 
acima de tudo, buscando o fato determinado e aquilo 
que foi investigado pela CPI.

Aproveito para agradecer a participação de todos 
os Senadores e Senadoras, independentemente de 
cor partidária, assim como dos funcionários do Con-
gresso Nacional e de outras instituições que estiveram 
à nossa disposição para que pudéssemos fazer esse 
trabalho que ora concluímos, faltando apenas a vota-
ção do relatório.

Afirmei, naquele momento, que o relatório não 
apresenta tintas políticas e que foi feito, acima de tudo, 
de acordo com a consciência do relator, pelo estudo, 
pela investigação e pelo trabalho realizado durante 11 
meses. O próprio Governo não queria a instalação da 
CPI. Não fosse a persistência da Oposição, que se diri-
giu ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito 
constitucional das Minorias, ela não teria sido criada.

Senador Magno Malta, V. Exª sabe muito bem 
que foi preciso o Supremo Tribunal Federal determi-
nar a instalação daquela CPI, mas, graças a Deus, 
posso dizer ao Brasil que estou com a consciência 

tranqüila por tê-la presidido e que recebi de todos os 
companheiros o apoio necessário para que aqui pu-
déssemos chegar.

Falta, sim, a votação, Senador Renan Calheiros, 
Presidente desta Casa, do relatório que é da lavra 
de um companheiro do partido de V. Exª, o Senador 
Garibaldi Alves Filho, homem de conduta retilínea e 
ilibada, contra a qual não se pode levantar qualquer 
suspeita. O Senador Garibaldi Alves Filho tem o meu 
respeito e a quem tenho a obrigação de parabenizar 
pelo trabalho extraordinário que fez, com muita dedica-
ção, embora discorde de S. Exª em algumas posições 
pontuais, principalmente no que diz respeito à não-
inclusão dos nomes do Sr. Gilberto Carvalho e do Sr. 
José Dirceu. No entanto, eu respeito a posição do Se-
nador Garibaldi Alves Filho. Se relator eu fosse, pelas 
provas existentes, pelos depoimentos feitos, pelo que 
tenho conhecimento, eu não teria a menor dúvida de 
que também estariam incluídos no relatório pelo menos 
esses dois nomes, além daqueles cuja inclusão já foi 
feita pelo Senador Garibaldi Alves Filho.

Esse é só um registro que desejava fazer.
No próximo dia 20, será a votação do relatório, 

já que foi concedida vista por solicitação de vários 
Senadores – procedimento regimental –, até à próxi-
ma quarta-feira, às 18 horas. Então, marcamos para o 
dia 20, Sr. Presidente, a votação do Relatório da CPI 
dos Bingos.

Tenho a convicção – e afirmo isto ao Brasil – de 
que, no dia 20, estaremos encaminhando o relatório a V. 
Exª, como Presidente, para que possamos encaminhá-
lo ao Ministério Público, a fim de que as providências 
sejam tomadas por aquele tão sério órgão.

Quero também dizer ao Brasil que tenho de agra-
decer e parabenizar a imprensa brasileira pela cober-
tura do trabalho da CPI, ajudando-nos nas investiga-
ções. Não podemos parar por aí, não podemos parar 
com o simples encaminhamento deste relatório para 
o Ministério Público.

O que precisamos, a partir daí, é cobrar, fiscalizar 
e ajudar o Ministério Público, para que essas pessoas 
que usaram e abusaram dos recursos públicos pos-
sam ter o destino que merecem, o indiciamento que 
foi solicitado pelo Sr. Relator.

Confio plenamente na ação do Ministério Público 
Federal e tenho certeza, Senador Renan Calheiros, 
Presidente desta Casa, de que cumprimos com o nos-
so dever: eu, como Presidente da Comissão; o nosso 
estimado companheiro Relator, o Senador Garibaldi 
Alves, e todos os membros da CPI.

V. Exª, na condição de Presidente, fique tran-
qüilo e tenha a certeza de que o Senado Federal, por 
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meio do instrumento regimental da CPI, cumpriu com 
a sua missão.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, o Sr. 

Marcos Guerra, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passe-se à:

ORDEM DO DIA

Informo à Casa que não há acordo para votação 
dos itens que compõem a nossa Ordem do Dia. Não 
há acordo de Liderança.

São os seguintes os itens sobrestados.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 284, de 2006) 

(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 14, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 284, de 2006), que al-
tera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.869, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga disposi-
tivos da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4.7.2006

2 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

3 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.
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6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à 
Emenda de Redação nº 1-CRA.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de 
jornalista (altera a área de atuação de jorna-
listas e dispõe sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (torna Estados e Municípios 
igualmente responsáveis pela matrícula de 
alunos, oferta de cursos, capacitação de pro-
fessores e integração dos estabelecimentos 
escolares no sistema nacional de avaliação 
de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 
Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 2.898/2004, 
na Casa de origem), que altera artigos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir aos aprendizes a conclusão do 
ensino médio e jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.
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Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, com relação a processo seletivo de 
acesso a cursos superiores de graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como Ano da Juventude.

Parecer favorável, sob nº 557, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: 
Senadora Iris de Araújo.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Ra-
dialista.

Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 

na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência So-
cial entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino dos Países Baixos, celebrado em Bra-
sília, em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 1999, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que acrescenta um inciso 
XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dispon-
do sobre a impenhorabilidade das máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas.

Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Re-
lator: Senador Gerson Camata: favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2000 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria do 
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Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde (para 
assegurar a cobertura de despesas de acompa-
nhante, no caso de paciente menor de dezoito 
anos, inclusive quando se tratar de internação 
em unidade de terapia intensiva ou similar).

Pareceres sob nºs 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003),  Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2002 

– COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complementar, 
de autoria do Senador Francisco Escórcio, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir, para efeitos 
administrativos, a região do complexo geoeco-
nômico e social denominada Corredor Centro-
Norte de Desenvolvimento, visando à redução 
das desigualdades regionais, por meio de seu 
desenvolvimento, nos termos do art. 43 da Cons-
tituição Federal, e dá outras providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Edison Lobão, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43, DE 2005 

– COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Antero Paes 
de Barros, que estabelece que a fiscalização 
das empresas de fomento mercantil (factoring) 
será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo 
Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Edison Lobão, concluindo contra-
riamente à matéria.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2005 

– COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Parecer sob nº 188, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – No entanto, obtivemos, ontem, dos Líderes 
partidários autorização para votar alguns requerimen-
tos de retirada de proposição, de tramitação conjunta 
e de audiência de Comissão, que precisam tramitar 
para que haja o andamento conseqüente do proces-
so legislativo.

Na sessão de ontem, foram votados requerimen-
tos que solicitam audiência de comissão, tramitação 
conjunta, retirada de proposição e desapensamento 
de matéria.

Deixaram de constar entre esses requerimentos 
os seguintes:
nº 458, de 2006 Retirada de proposição
nº 459, de 2006 Tramitação conjunta
nº 502, de 2006 Audiência de comissão
nº 568, de 2006 Tramitação conjunta
nº 569, de 2006 Tramitação conjunta
nº 570, de 2006 Tramitação conjunta
nº 571, de 2006 Tramitação conjunta
nº 572, de 2006 Audiência de comissão
nº 573, de 2006 Audiência de comissão
nº 574, de 2006 Audiência de comissão
nº 582, de 2006 Audiência de comissão
nº 583, de 2006 Tramitação conjunta
nº 586, de 2006 Audiência de comissão
nº 595, de 2006 Tramitação conjunta
nº 605, de 2006 Audiência de comissão
nº 624, de 2006 Audiência de comissão
nº 627, de 2006 Desapensamento de proposição
nº 628, de 2006 Tramitação conjunta
nº 632, de 2006 Audiência de comissão
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem.) – De que tratam esses requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – São requerimentos de retirada de proposição, 
de tramitação conjunta e de audiência de Comissão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Trata-
se de iniciativa de retirada por iniciativa da Liderança 
do Governo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não. Por iniciativa individual de Senadores, de 
proposição de Senadores.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Reti-
rada de proposição individual de Senadores?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Exatamente.

Há vários tipos de requerimentos: de retirada de 
proposição, de tramitação em conjunto, mas todos de 
iniciativa de Senadores, sem exceção.

Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A Ata individualizará os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 458, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 458, de 2006, do Senador Avaro 
Dias, solicitando a retirada, em caráter de-
finitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 388, 
de 2003 – Complementar, de sua autoria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 459, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 459, de 2006, da Senadora Heloísa 
Helena, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nº 39, de 
2003 e 32, de 2006 – Complementares, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Os Projetos passam a tramitar em conjunto e 
retornam ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 502, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 502, de 2006, do Senador Gerson Ca-
mata, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 83, de 2006, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação, de Direi-

tos Humanos e Legislação Participativa, e posterior-
mente à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 568, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 568, de 2006, do Senador Jefferson 
Péres, solicitando a tramitação conjunta dos 
Ofícios nºs S/21, de 2000, e S/6, de 2002, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 569, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 569, de 2006, do Senador Jefferson 
Péres, solicitando a tramitação conjunta dos 
Ofícios nºs S/25, de 1999, e S/1, de 2001, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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As matérias passam a tramitar em conjunto e 
retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 570, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 570, de 2006, do Senador Jefferson 
Péres, solicitando a tramitação conjunta dos 
Ofícios nºs S/52, de 2000, e S/2, de 2001, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 571, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 571, de 2006, do Senador Tasso 
Jereissati, solicitando a tramitação con-
junta dos Ofícios nºs S/23, de 2000; S/4, 
de 2001, e S/16, de 2003, por regularem a 
mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 572, DE 2006

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 572, de 2006, do Senador Augusto Bote-
lho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 321, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-
riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 573, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 573, de 2006, do Senador Augusto 
Botelho, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 122, de 1999, além da 
Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria, que se encontra apensada ao Projeto 

de Lei da Câmara nº 18, de 2002; e aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 198, 223, 356, de 1999; 73, 203, 245, 
de 2000; 101 e 185, de 2001; 95, 113 e 124, de 2002; 
22, 65 e 319, de 2003, vai à Comissão de Educação, 
retornando, posteriormente, à de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 574, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 574, de 2006, do Senador Augusto 
Botelho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 406, de 2005, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-

riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 582, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 582, de 2006, do Senador Augusto 
Botelho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 25, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



19822 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-

riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 583, DE 2006

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 583, de 2006, do Senador José 
Agripino, solicitando a tramitação conjun-
ta dos Projetos de Lei do Senado nºs 162, 
de 2005, e 42, de 2006, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 177, de 2003, e 149, de 
2005, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam ao exame da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 586, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 586, de 2006, do Senador Augusto 
Botelho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 102, de 2006, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-

riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 595, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 595, de 2006, do Senador Romeu 
Tuma, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 245, de 
2003, e 19, de 2005 – Complementares, por 
regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam ao exame da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 605, de 2006, do Senador Tasso 
Jereissati, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 151, de 2005, além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Desenvolvimento Regional e Turismo.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já está instruído pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto vai à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e, 
posteriormente, à de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 624, DE 2006

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 624, de 2006, do Senador Ney 
Suassuna, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 67, de 2005, além da 
Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos e, posteriormente, retorna à de Serviços de 
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 627, de 2006, do Senador Paulo 
Paim, solicitando o desapensamento do 
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Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2004, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 263 e 295, 
de 2003; e 176, de 2000, de forma a retomar 
sua tramitação autônoma.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2004, fica 

desapensado das demais matérias e volta a ter trami-
tação autônoma. As matérias retornam à Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 628, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 628, de 2006, do Senador Rodol-
pho Tourinho, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 113, 
de 2006, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 277, de 2004, que já tramita em conjunto 
com os de nºs 187, de 2002, e 44, de 2004, 
por regularem a mesma matéria.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, e, poste-
riormente, à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extra-pauta

REQUERIMENTO Nº 632, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 632, de 2006, da Senadora Ideli Sal-
vatti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 5, de 2006, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida também a de Educação.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, poste-

riormente, retorna à de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Volta-se à lista de oradores.

Tenho a honra de conceder a palavra ao Líder do 
PFL, Senador José Agripino. Em seguida, está inscrito 
o Senador Magno Malta.

Senador José Agripino, tem a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, às três da 
tarde, encerrou-se, suponho, a penúltima reunião da 
CPI dos Bingos. CPI que, como V. Exª sabe e é teste-
munha, foi instalada por decisão judicial do Supremo 
Tribunal Federal. Houve uma luta da Oposição e das 
minorias para vê-la instalada, para verem investiga-
dos os fatos relativos às denúncias que envolviam o 
Sr. Waldomiro Diniz.

Tive oportunidade de, após a leitura do relató-
rio feita pelo Senador Garibaldi Alves, fazer algumas 
considerações sobre o transcurso dos trabalhos, aos 
quais eu compareci com assiduidade de quase 100%, 
mesmo sem ser membro, como Líder. Por uma razão 
muito simples: eu entendia, Senador Efraim, digno 
Presidente da CPI que, naquela Comissão, se estava 
passando o Brasil a limpo. Muitos dos fatos anuncia-
dos estavam incomodando a sociedade – estavam, 
estão e vão continuar incomodando a sociedade – e 
eu me via na obrigação de comparecer àquelas lon-
gas reuniões, que quase sempre começavam às onze 
da manhã, meio-dia e entravam até uma, três, quatro 
horas da tarde. Ninguém almoçava, comia-se sandu-
íche. Foram inúmeras as sessões a que os membros 
se submeteram e a que compareci como Líder. 

Tive oportunidade de fazer algumas considera-
ções que repito agora da tribuna. Primeiro de tudo, a 
condução firme dos trabalhos pelo Senador Efraim 
Morais, que era necessária para aquela CPI, muito 
difícil, muito complicada, muito tensa, muito estressan-
te, muito pressionada. O Governo pressionou no limite 
máximo para que depoimentos não acontecessem, 
para que depoimentos fossem feitos pela metade, para 
interromper depoimentos com recursos ao Supremo. 
E a condução corajosa do Senador Efraim é parte do 
sucesso da CPI, porque é preciso ser um paraibano 
forte, muitas vezes até truculento, devo dizer, muitas 
vezes até duro – murro na mesa, voz alta –, para im-
por respeito num processo investigatório que o País 
queria. E ele cumpriu com mestria esse papel. Se não 
fosse o Senador Efraim Morais, não sei se teríamos 
conseguido chegar ao ponto a que chegamos. Talvez 
outro tivesse, como dizemos na sua Alagoas, no meu 
Rio Grande do Norte e na Paraíba dele, amunhecado. 
Mas Efraim não amunhecou nunca. Foi em frente e fez 
jus ao mérito que o povo da Paraíba reconhece nele 
– por isso, tê-lo feito Senador.
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Em particular, quero me referir à serenidade – é 
o contraponto completo, o Presidente e o Relator –, 
ao equilíbrio do Relator Garibaldi Alves Filho, muitas 
vezes interpretado como baixa rotação, mas que não 
pode ser assim interpretado, porque, nos momentos 
de decisão, S. Exª ficava com a verdade. O Senador 
Garibaldi é da base do Governo, é do PMDB – assim 
como Osmar Serraglio que é do PMDB e produziu um 
belo relatório na CPMI dos Correios –, mas, entre a 
verdade e o partido político a que é filiado, ficou com 
a verdade. S. Exª jamais se submeteu a interesse de 
quem quer que fosse, muito menos do Governo. Agiu 
sempre com serenidade, mas na hora em que era para 
convocar Okamotto, na hora em que era para convocar 
Burati, na hora em que era para convocar Poleto, na 
hora em que era para convocar quem quer que fos-
se – e o voto dele era decisivo – o seu voto era “sim”, 
pela investigação. 

E o relatório do Senador Garibaldi Alves Filho é 
a cara dele. Não concordo 100% com o relatório. Acho 
que o Gilberto Carvalho não podia deixar de estar 
mencionado nesse relatório, que o José Dirceu não 
poderia deixar de estar mencionado nesse relatório. 
Mas, assim como na CPMI dos Correios não se con-
seguiu agradar a gregos e troianos, o relatório da CPI 
dos Bingos é o relatório do possível. É um relatório que 
atende à precisão. É um relatório do qual voto a favor, 
e vou recomendar que os nossos companheiros do 
PFL votem a favor. Porque o Senador Garibaldi Alves 
– e aí vai, Presidente – abordou as quatro questões 
fundamentais. A Loterj. Qual foi o objetivo inicial das 
investigações? Waldomiro Diniz/Loterj. S. Exª esva-
ziou completamente, indiciou todas as pessoas, com 
coragem. Foi a Waldomiro Diniz e a todos os outros. E 
há um relatório já aprovado, Gtech/Caixa Econômica, 
com os indiciamentos corretos, só que no processo de 
investigação da GTech, um cidadão chamado Rogério 
Burati foi convocado a depor. E, quando ele foi à CPI, 
disse coisas que comprometeram outras pessoas. 
Ele disse que disputavam, ele e Waldomiro, o contra-
to da GTech na Caixa Econômica. E se supunha que 
ele tivesse a cobertura do gabinete do Ministério da 
Fazenda, com pessoas íntimas do Ministro Palocci. A 
partir daí, Rogério Burati começou a produzir evidên-
cias que chegaram a Ribeirão Preto de forma clara, 
chegaram à Prefeitura de Ribeirão Preto, onde ele foi 
Secretário de Palocci. E aí tínhamos dois caminhos 
– o Presidente Efraim se lembra –, ou fazíamos cara 
de paisagem diante do que Burati dizia ou investigá-
vamos. E chamávamos as pessoas todas, os Leões e 
Leões da vida, todos, para depor, para mostrar a máfia 
do lixo, que, ao final, foi investigada, produziu resulta-

dos, apontou culpados e é um capítulo do relatório de 
Garibaldi Alves Filho.

Senador João Batista Mota, a imprensa desem-
penhou um papel fundamental nesse processo de 
investigação, porque enquanto se investigava Ribei-
rão Preto, o caso de Santo André/Celso Daniel era 
mostrado na imprensa e os irmãos de Celso Daniel, 
o Bruno e o João Francisco – suponho são esses os 
nomes – davam depoimentos e se ofereciam para vir 
à CPI. Era corrupção, assim como tinha havido cor-
rupção em Ribeirão Preto, denunciada por Burati e 
investigada pela CPI, que começaram a chamar de 
“CPI do fim do mundo”. Imaginem só: “CPI do fim do 
mundo” porque investiga a corrupção que a socieda-
de quer ver removida! Enquanto se investiga Ribeirão 
Preto, a imprensa mostra e dá espaço aos irmãos de 
Celso Daniel. E lá havia também corrupção do PT, do 
mesmo PT, como em Ribeirão Preto, como na Gtech 
e também em Santo André. 

Temos dois caminhos, Senador Heráclito Fortes, 
ou fazer cara de paisagem de novo ou trazer os irmãos 
Celso Daniel e Gilberto Carvalho. E, quando Gilberto 
Carvalho veio à CPI, para o depoimento que não me 
convenceu, quase o mundo veio abaixo; mas veio, veio 
pelo voto inclusive de Garibaldi Alves Filho. Veio. Veio, 
prestou depoimento e, no depoimento, várias conclu-
sões foram tiradas, e um capítulo – Caso Celso Daniel 
– está no relatório da CPI dos Bingos, mostrando mais 
corrupção por parte de integrantes do PT. 

E o último capítulo, mais uma vez também do 
Burati: o Burati disse que na sede do Ministério da Fa-
zenda, pelas mãos dele, alguns bingueiros angolanos 
chegaram a fazer doações de R$1 milhão à campanha 
do PT, e, a partir daí, se desenvolveu todo um processo 
de investigação de financiamento de campanha, onde 
entrou Paulo Okamotto. E aí, Senadores Efraim e Mão 
Santa, vai a minha frustração, esta é a minha frustração: 
não que eu queira pegar quem quer que seja, mas o 
Brasil todo ficou esperando para saber de onde dana-
do saíram aqueles R$29.600,00 que pagaram a conta 
de Lula no PT. O PT, que não existe para emprestar 
dinheiro a ninguém, emprestou R$29.600,00 a Luiz 
Inácio Lula da Silva, dinheiro do contribuinte. Dinheiro 
do PT é dinheiro do contribuinte, é fundo partidário, é 
produto da arrecadação federal que é transferido para 
o partido político e que foi parar nas mãos de Lula, 
mediante empréstimo. Quem pagou? Paulo Okamotto. 
Com dinheiro de onde? Ele disse que foi dele.

Se V. Exª, Senador Mão Santa, paga a conta de 
alguém, diz que paga a conta de alguém, deve ter a ori-
gem do dinheiro e deve ter como mostrar: R$29.600,00. 
Basta abrir a sua conta. E foi o que nós pedimos. Ele 
diz que pagou a conta de Lula: R$29.600,00. Disse a 
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mim e eu perguntei a ele: “Pago como?” Ele disse: “Em 
espécie”. “Dinheiro sacado de onde?” Ele disse: “Em 
Brasília e em São Paulo”. “De Brasília para São Paulo 
foi como?” Ele disse: “De avião”. “Pago em espécie?” 
“Pago em espécie.” Vinte nove mil e seiscentos reais 
pagos em espécie! Se foram pagos em espécie, foi sa-
cado de algum lugar; ou então vieram de alguma mala 
preta. Ou vieram de mala preta, ou vieram da conta 
dele. “Abra a conta e mostre! Prove que o dinheiro com 
que você pagou as contas de Lula veio do seu bolso. 
Abra sua conta!” Nunca abriu. Nunca abriu e ficou a 
renitência. E é a frustração, Senador Efraim, que eu 
guardo desta CPI: não termos conseguido provar esse 
fato que o Brasil todo quer saber, se Lula é honesto ou 
não é honesto; se o Lula tem um pagador de contas 
que paga conta dele, de Lurian ou de quem quer que 
seja, ou não. Se aquele cidadão que esteve prestando 
depoimento agora no caso do Comendador Arcanjo fa-
lou a verdade ou não. Disse que Paulo Okamotto saiu 
da casa do Comendador com uma malinha preta cheia 
de dinheiro. Quem é que me assegura que o dinheiro 
daquela malinha preta não foi o dinheiro que pagou as 
contas de Lula? Do Arcanjo, que está preso no Brasil. 
Quem me assegura isso? Não nos deixaram concluir, 
porque, na truculência, votavam sempre contra a que-
bra do sigilo bancário de Paulo Okamotto. 

Votaram tantas quebras de sigilo bancário, tantas, 
e essa insistiram em não quebrar. Por quê? Porque é 
Lula que está no meio? O Brasil quer saber. Mas, mes-
mo assim, o Senador Garibaldi Alves Filho colocou no 
capítulo “Financiamento de campanha” o indiciamento 
do Sr. Paulo Okamotto. O Ministério Público vai ter opor-
tunidade, agora, de ter, por meios próprios, a chance 
de checar de onde esse dinheiro veio.

O Presidente Lula desafiou a Oposição a pegar 
as cenas de constrangimento das CPIs e colocá-las 
no programa eleitoral, se entender que é conveniente. 
O objetivo da Oposição não é levar constrangimento 
a ninguém, mas investigar a banca de corrupção para 
punir os culpados, para remover a impunidade e para 
colocar ladrão na cadeia, esteja onde estiver. Não é 
para fazer perseguição política. O Presidente Lula pediu 
para que as cenas de constrangimento fossem para a 
campanha eleitoral. Pede da boca para fora, mas não 
concorda com que o constrangido Paulo Okamotto se 
“desconstranja”, abra suas contas e mostre de onde 
veio o dinheiro que pagou as contas de Lula. Durma-
se com um barulho desse!

Ouço, com prazer, o Senador Heráclito Fortes; 
em seguida, ouvirei o Senador Mão Santa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador José 
Agripino, é incrível a desfaçatez com que se compor-
ta o Partido – antigamente dito – dos Trabalhadores. 

Creio até que devemos entrar com uma ação no Conan 
por propaganda enganosa. O Partido não pode mais 
ter esse nome, tem que perder esse título em home-
nagem ao trabalhador brasileiro. É incrível, Senador. 
Diz-se de maneira peremptória que não há caixa dois. 
Hoje lembrei, lá na CPI, o episódio dos maleiros do Rio 
Grande do Sul, militantes do PT que foram presos no 
aeroporto de Belo Horizonte transportando dinheiro e 
que resolveram, num ato de confissão, fazer uma ne-
gociação com a Justiça gaúcha. Segundo a imprensa, 
estão todo mês doando duas cestas para uma creche, 
que é, na realidade, o programa de combate à fome, 
o Fome Zero mais efetivo que temos no Brasil. E aí se 
diz, com o maior cinismo, que não há caixa dois! Se-
nador José Agripino, às vezes digo umas coisas aqui 
e, por causa do meu espírito otimista, excessivamente 
otimista, as pessoas acham que é brincadeira. Sena-
dor Renan Calheiros, ontem, conversando com uma 
pessoa da área de marketing, fui informado de que o 
Governo vai anunciar dentro dos próximos dias, dentro 
de sua campanha eleitoral, a construção do trem-bala 
do Rio para São Paulo, sem projeto, sem nenhum im-
pacto ambiental, sem nenhuma seriedade. Mas não 
podemos duvidar, porque é o mesmo marqueteiro que, 
para ganhar a eleição em São Paulo a serviço do Sr. 
Maluf, lançou o fura-fila. É a mesma coisa. E o brasi-
leiro vendo isso! Foram para Missão Velha festejar o 
início das obras da Transnordestina – é a quarta vez 
que o Presidente vai lá e inaugura. Pegaram os vagões 
do metrô de Fortaleza e o transportaram por seiscen-
tos quilômetros para ele andar sete, rodando a quinze 
quilômetros por hora. Pegaram um patrimônio público, 
um bem público, que é o vagão do metrô de Fortaleza, 
Senador Sibá Machado, e o colocaram a serviço de 
uma empresa privada, já que a obra é privatizada, é 
uma PPP. Quem autorizou isso? Aliás, Senador José 
Agripino, meu Líder, estou entrando com um pedido 
junto ao Conar, que é um órgão sério que regulamenta 
a propaganda no Brasil, pedindo a suspensão imediata 
da propaganda paga com milhões da Petrobrás, uma 
propaganda enganosa, Senador Eduardo Suplicy – V. 
Exª que ama a verdade –, na qual se fala de auto-su-
ficiência de petróleo quando, na realidade, temos dé-
ficits. E é o dinheiro do contribuinte que vai para o ralo. 
E a empresa é do Duda Mendonça. O Duda não havia 
sido punido, não havia sido afastado do Governo? Dur-
ma-se com um barulho desse! Senador José Agripino, 
parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz. Não 
vamos nos preocupar. É continuar fazendo, porque, 
pelo menos, toda noite, dormimos com a consciên-
cia tranqüila. Temos consciência de que não estamos 
traindo o povo brasileiro: nós não mudamos o nosso 
discurso, não defendemos a Alca em praça pública, 
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não nos juntamos à Igreja para fazer movimentação 
de combate à Alca nem de expulsão dos agentes do 
FMI no Brasil para depois mudar de opinião. Aliás, 
finalizando, quero dizer que o PT ontem marcou um 
dia extraordinário aqui, rasgou a fantasia: defendeu o 
capital estrangeiro. Tudo o que combatia num passa-
do recente, defendeu ontem ao propor a isenção de 
impostos e ao oferecer um festival de renúncia fiscal 
para os investidores estrangeiros. Até acho que foi uma 
medida certa, só que eles não achavam assim. Por que 
diabos será que o PT mudou e agora só defende ban-
queiro? E os trabalhadores estão onde? Acho que, se 
o PT tivesse ainda aquela capacidade de reunir seus 
membros para tirar posições, como eles chamavam, 
a primeira providência seria o partido mudar de nome, 
porque de partido de trabalhadores já não tem mais 
nada. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Heráclito Fortes, já responderei a V. Exª com a conclu-
são do meu discurso, com o fechamento do que vou di-
zer. Eu pediria a V. Exª só um minutinho de atenção.

Ouço com prazer o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 

Agripino, V. Exª engrandece e purifica este Congres-
so tão desmoralizado. Sei que V. Exª entrou no jogo e, 
de repente, não é o Vice-Presidente candidato de seu 
partido. Mas a história se repete e ensina. Abraham 
Lincoln enfrentou uma disputa assim, ele perdeu a 
indicação de Vice-Presidente da República. Atentai, 
ó, Presidente: Abraham Lincoln, à época, tinha de 
enfrentar um colégio eleitoral nos Estados Unidos, 
setenta votos. Ele era candidato à Presidência da Re-
pública e lhe pediram um dinheirinho, mas ele disse 
que não daria porque não tinha, mas, se tivesse, não 
daria, porque aquilo era contra os seus princípios. A 
chapa não venceu. Depois de quatro anos, lembraram 
o nome dele e ele se tornou Presidente da República. 
O passado de V. Exª é tão brilhante, que vemos essa 
perspectiva invejável, para a felicidade de todos nós, 
de ter um líder como V. Exª. Agora, o quero que fique 
claro, Presidente Renan, é que esse negócio do Oka-
motto é ridículo. Presidente Renan, sou mais sofrido e 
mais velho do que V. Exª. Governei o Estado do Piauí 
e V. Exª era ministro. E está aqui – quis Deus – Magno 
Malta, a sua direita: negócio de crime organizado. A 
oposição quis me envolver nesse negócio, porque tinha 
um coronel do Serviço Militar da Casa. E começaram 
pedindo as contas do Governador. De pronto e de pró-
prio punho, Magno Malta, peguei um papel e escrevi 
ao Superintendente da Polícia Federal, Sr. Roberto 
Rios, dando permissão para que fossem vasculhadas 
as minhas contas, desde o primeiro cheque que emiti, 
no Banco da Lavoura, que hoje é Real, na cidade de 

Parnaíba quando me formei em Medicina. Esse negó-
cio do Okamotto não dá. E mais ainda, José Agripino: 
o Lulinha tinha de dar. Essa conversa aí... O Lulinha 
também tinha de, para defender a moral do pai dele, 
ter essa transparência. Todo mundo diz que ele tem 
quinze milhões, e onde há fumaça há fogo. Então, es-
pontaneamente, esse mau filho tinha de salvaguardar 
a honra do pai dele, que está em jogo. Como ele vai 
ganhar quinze milhões em tão pouco tempo? O Lulinha 
tinha de dar, Renan. É um mau filho, ele tinha de dar 
para salvaguardar essa suposta honra do Presidente da 
República. V. Exª veja: essa corrupção do PT chegou ao 
Piauí. Presidente Renan, o meu PMDB está vendido lá 
no Piauí, comprado por bandalheira vergonhosamente. 
Quero dizer a V Exª que eu estudo política, li Norberto 
Bobbio, que era Senador Vitalício – isso devia existir 
aqui –, li seu livro “Público e o Privado”. No Piauí há 
um Secretário de Comunicação que é do PT – o PT 
é todo corrupto, nunca vi. Não sou eu, que governei, 
mas todos os governadores honrados, todos, ninguém 
nunca fez isso de juntar o público e o privado. Há um 
Secretário de Comunicação – Senador Eduardo Su-
plicy, que vergonha, isso é um suplício! – que inventou 
o “Pague Conta”. É ele que cobra conta da Cepisa, da 
Agespisa, conta de trânsito e tudo. O público com o 
privado! Ô falta de vergonha desse PT que contaminou 
até o Piauí, onde somos cristãos e puros!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de agradecer a V. Exª pela tolerância 
e já vou encerrar. Eu gostaria de agradecer o aparte do 
Senador Mão Santa, sempre muito generoso, sempre 
muito simpático. 

Senador Mão Santa, o povo do meu Estado lhe 
quer bem pelos elogios que V. Exª me faz, fique certo 
disso. E eu lhe fico muito grato pela generosidade per-
manente de suas manifestações a meu respeito.

Mas, Senador Heráclito Fortes, foi difícil come-
çar essa CPI. foi difícil começar essa CPI. Foi uma luta 
e uma guerra. Foi uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal, em que o Senador Renan Calheiros não foi 
obrigado a indicar por determinação. S. Exª tomou 
uma iniciativa e, rapidamente, depois da definição ju-
rídica, a CPI começou a funcionar, mas foi difícil de 
ser implantada. Espero que eu esteja errado – vai ser 
difícil concluí-la. 

Vi muitas manifestações, que entendi cavilosas, 
daqueles que representam a Base do Governo no 
plenário, falando em votos em separado, em reparos, 
em exclusões, em perda de foco, razão pela qual pro-
curei remontar as conclusões do Senador Garibaldi 
Alves Filho, que foi preciso. S. Exª não tinha como não 
abordar as questões a que aqui me referi: a Loterj, a 
máfia do lixo, o caso Celso Daniel e o financiamento 

    421ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 19827 

de campanhas políticas. Todos os fatos estavam liga-
dos, e o seu relatório é à sua imagem e semelhança: 
sensato e equilibrado. Eu iria mais longe; S.Exª não o 
foi e tem as suas razões. 

Agora, aqueles que fazem a Base do Governo 
não têm o direito de votar contra, porque, em assim 
fazendo, irá afrontar a opinião pública, afrontar aquilo 
que os meios de comunicação, ao longo de seis me-
ses, de um ano, levaram a cada cidadão brasileiro, 
colocando de forma clara quem é quem. 

O que o relatório coloca é a reprodução dos fatos 
verídicos e o entrega ao Ministério Público, para que 
este, seguindo orientação, indicie ou não as pessoas, 
processe ou não as pessoas. Votar contra esse relatório 
é agredir a consciência nacional. E, assim como foi difícil 
começar, estou vendo que vai ser difícil terminar.

Senador Renan Calheiros, vai feder à borracha 
queimada no dia 20

Mas vamos levar ao limite máximo a discussão, 
para que a impunidade seja removida dos hábitos da 
política do Brasil. 

Esse é o nosso compromisso e o do Partido da 
Frente Liberal, que louva o Senador Efraim Morais e 
elogia o relatório do Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço    a V. Exª.

Por deferência do Senador Magno Malta, tenho 
a honra de conceder a palavra, por até cinco minutos, 
ao Senador Eduardo Suplicy.

Tem a palavra S. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, quero 
agradecer ao Senador Magno Malta.

Srªs e Srs. Senadores, fechem as cortinas! Si-
lêncio no estádio! Fiori Giglioti morreu. Neste instante, 
estão os seus amigos, familiares e tantas pessoas que 
o admiravam no cemitério do Morumbi, acompanhando 
os seus momentos finais, o seu funeral.

O poeta da bola, o homem que criou a linguagem 
do futebol que conhecemos; que “inchou” a nossa pai-
xão pelo futebol; que disse que éramos os melhores 
do mundo e nos fez acreditar nisso, porque também 
acreditava; que incentivou e formou os locutores das 
rádios brasileiras nos deixou, nesta madrugada, aos 
77 anos.

Ele tinha nome de flor: “Fiore Giglioti”. Em italiano 
quer dizer “flor-lírio”, ou “flor de Liz”. Nasceu em Barra 
Bonita, em São Paulo, lugar onde o rio Tietê é limpo e 
lindo, e os canaviais deixam no ar aquele cheiro doce 
de açúcar.

Tratava os companheiros de trabalho com afeto e 
qualquer repórter ou narrador queria ficar ao seu lado. 

Exigia que a profissão fosse respeitada, brigava por 
condições de trabalho, defendia seus companheiros.

Cresceu e fez todo mundo crescer.
E era também com muito afeto que via uma par-

tida de futebol. Quem é que não se lembra da famosa 
“entrada” do Fiore? Era assim:

“Caríssimos senhores e senhoras ouvintes. Cari-
nhosamente iniciamos mais uma transmissão de uma 
partida de futebol. Aaaabrem-se as cortinas! O espe-
táculo já vai começar!”

Fiore Giglioti é conhecido também por ter sido 
um dos jornalistas e radialistas que mais souberam 
usar o rádio, considerado o mais criativo meio de co-
municação de massa.

É que o rádio depende da imaginação de cada 
ouvinte. Uma pessoa num só lugar fala para milhões. 
Cada uma delas visualiza a narração. É um grande 
exercício que mistura a nossa parte racional e emo-
cional. Por isso, é chamado de “meio quente”.

Fiore Giglioti esquentou o rádio mais ainda. São 
frases suas:

“O tempo passa!”... – quando os jogadores en-
rolavam em campo.

“O tempo tenta passar, mas não passa” – quando 
enrolavam mais ainda.

“Agüenta, coração!” – ele gritava para a prepara-
ção de cobranças de faltas ou pênaltis.

“Gol! Gol. Gooool! Uma beleeeeeza de gol!” – e 
dizia o nome do jogador várias vezes: “Pelé, Pelé”.

“É fogo, torcida brasileira!” – quando alguém per-
dia uma oportunidade, ou quando ficava na expectativa 
de mudar o placar.

“O crepúsculo do jogo” – nos minutos finais da 
partida.

Fiore Giglioti foi o jornalista que mais cobriu Co-
pas do Mundo: foram 10. Não se sabe de outro igual no 
planeta. Era tão querido, tão amado, que foi campeão 
em outra coisa: recebeu 162 títulos de cidadania.

Alegre, foi o inspirador da Rádio Camanducaia, 
um programa de humor sobre futebol que contagiava 
qualquer paulista.

Começou a trabalhar, ainda muito jovem, na Rádio 
Bandeirantes – “desde o tempo da rua Paula Souza”, 
gostava de esclarecer. Depois, passou para a Tupi. E 
brincava com isso: “dos baixos do Tamanduateí para 
os altos do Sumaré”.

Em seguida, foi para a Rádio Panamericana, 
que era especializada em esportes – hoje é a nossa 
querida Jovem Pan. Até o ano passado trabalhou na 
Rádio Record, cobrindo os jogos, comentando a parti-
da, inventando um jeito de falar muito rápido para que 
o torcedor e ouvinte, em casa, imaginasse o grande 
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espetáculo que ele gostava de anunciar. Desde abril 
último, estava trabalhando na Rádio Capital.

Além do futebol, dizia que tinha mais três paixões: 
Adelaide, a mulher; Marcos e Marcelo, os filhos. “E 
tenho meus filhotes amados, os cães, que são meus 
melhores amigos”. Falava em todos o tempo todo: na 
família, nos animais e na bola em campo. Era assim 
o alegre Fiore Giglioti, que pregava a bondade como 
verdadeira ideologia.

Encontrei Fiore Giglioti em algumas viagens. Em 
certa ocasião, transmiti-lhe o quanto, desde menino, 
aprendi a admirá-lo, devido ao seu trabalho como jor-
nalista e locutor esportivo. Como todos os brasileiros, 
eu vibrava com Fiore Giglioti na Rádio Bandeirantes, 
onde ele trabalhou por 40 anos, e nas demais rádios 
em que trabalhou, quando tão bem narrava os jogos 
de futebol de meus times favoritos, o Santos Futebol 
Clube e a Seleção Brasileira.

Na semana que vem, Senador Magno Malta, 
começa a Copa do Mundo e Fiore Giglioti não estará 
nem na Alemanha nem em nossa casa. É que estará 
ocupado, no céu, ajudando o Brasil a trazer a Copa 
pela sexta vez.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço   a V. Exª.
Esta Presidência encaminhará o voto de pesar 

que V. Exª acaba de propor.
Esta, realmente, é uma perda irreparável. E jus-

tamente no momento em que o futebol começa a no-
vamente contagiar a todos com a Copa do Mundo, 
perdermos Fiore Giglioti.

Vamos encaminhar o voto de pesar proposto pelo 
Senador Eduardo Suplicy.

Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – O Se-
nador Eduardo Suplicy bateu o recorde: pediu quatro 
minutos e falou por cinco minutos e trinta segundos.

Sr. Presidente, falarei rapidamente para que Se-
nador Heráclito Fortes também possa falar por cinco 
minutos.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª vai querer os 
cinco minutos?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É claro.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 

Presidente, hoje a CPI dos Bingos fez o seu relatório, 
e a Nação brasileira sabe que fui o autor dessa CPI. 
Eu o fiz quando o Sr. Waldomiro Diniz foi apanhado, 
em uma conversa criminosa, na prática de ilicitudes 
com o Sr. Carlos Cachoeira.

Como nome de pessoa não é fato determinado, 
com base no fato, Senador Sibá Machado, pedi a cria-

ção da CPI dos Bingos. Com que visão? Com a mesma 
visão do homem que presidiu a CPI do Narcotráfico: 
porque sabia que o tráfico lava dinheiro nos bingos no 
Brasil, que tem como prática financiar grupos políticos. 
E propus que se investigasse a lavagem de dinheiro, 
nas casas de bingo, a contravenção e o dinheiro da 
corrupção nos bingos.

Por isso, desde o primeiro momento, Sr. Presi-
dente, sempre afirmei que faria um voto em separado. 
Todas as vezes que alguém vinha depor, eu perguntava: 
“Você tem algo a contribuir a respeito da jogatina, que 
é contravenção penal, é crime previsto na Constitui-
ção brasileira?” E a pessoa dizia: “Não”. Os que diziam 
“não” eram aqueles convocados fora do fato. Se existe 
algo fora do fato, não é possível pegar a regra e tentar 
fazer da regra a exceção. A regra é a regra. E a regra 
é o fato determinado.

Estou apresentando um voto com base no fato. 
E, baseado nisso, em um País que tem todas as fron-
teiras abertas e que não tem vocação para jogatina, 
Senador Mão Santa, proponho que o Ministério Público, 
com base na sua autoridade e nos instrumentos que 
possui, peça à Justiça a morte imediata das liminares 
que mantêm abertos os bingos no Brasil e determine, 
de imediato, com base no texto da Constituição Fede-
ral, o fechamento definitivo dos bingos no Brasil. Os 
bingos foram abertos com liminares e sabe-se lá como 
essas liminares foram concedidas.

Por isso, esse será o meu voto em separado, fa-
zendo justiça a mim e, com todo o respeito ao que o 
Relator escreveu – porque eu o respeito mesmo. Mesmo 
assim, sobre as denúncias que não dizem respeito ao 
fato determinado, direi que o Ministério Público acelere 
as investigações, visto que já tem as investigações na 
mão e que o faça de forma célere, para responder à 
sociedade, uma vez que o Ministério Público detém o 
caso de Santo André, de Ribeirão Preto e de Campinas 
–um trabalho extremamente profundo e significativo e 
sério do Ministério Público. Cabe ao Ministério Público 
dar continuidade.

O que fica claro é que a prova mais contundente 
de que é necessário o fechamento dos bingos é a con-
sideração que o Relator faz – e vou aproveitar essas 
considerações, na parte que reputo mais significativa 
–, mostrando a contravenção com base no texto da 
Constituição Federal e dos nossos instrumentos pe-
nais. Essa é a parte mais significativa e verdadeira, que 
vou aproveitar no meu voto em separado, para que a 
sociedade não perca ou para que não banalizemos 
o instituto das CPIs,  que é instrumento das minorias 
para poder investigar um fato determinado. 

Faço o registro, Sr. Presidente, e gostaria de 
pedir a sua ajuda para que Projeto de minha autoria, 
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protocolado nesta Casa desde o dia 10/05/2004,  e de 
especial modo na CCJ – onde se encontra – que pede, 
com base na Constituição Federal e com base em in-
vestigações do Ministério Público, da Polícia Federal 
e da CPI do Narcotráfico, o fechamento das casas de 
bingo, caça-níqueis e todos os jogos, sejam eles me-
cânicos ou eletrônicos, porque nós não temos vocação, 
uma vez que somos um País de fronteiras abertas e 
os nosso vizinhos, infelizmente, têm a prática do con-
trabando, do tráfico, e o Brasil é um entreposto para 
tráfico internacional e o contrabando de ilicitude. Mas 
nós não temos vocação para a jogatina neste País.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – E tenha 
certeza que, quando falo na jogatina, Senador Efraim 
Morais, que não temos vocação, eu o faço com muita 
tristeza, porque atrairemos para cá o turismo dos crimi-
nosos e da contravenção e exportaremos contravenção. 
Faço e falo em nome de mais de 80% dos brasileiros, 
que acreditam que essa atividade empobrece os mais 
pobres, que cria e que tira a dignidade daqueles que 
pouco já têm e que produzem riquezas a aqueles que 
riquezas já têm, quando o suor lhes sua muito pouco. 
Eu o faço, Sr. Presidente, com muita consciência, es-
perando que a Justiça acate definitivamente o pedido 
de fechamento dos bingos.

Antes de conceder o aparte ao Senador Efraim 
Morais, dizia ele na sua fala ao final da leitura do re-
latório, que pelo menos fica a provocação para uma 
discussão ampla na sociedade da proposta do Rela-
tor. Aqui concordo, porque acho que esse é o grande 
momento para aguçarmos essa discussão com todos 
os organismos e entidades organizadas da sociedade 
no sentido de que forcemos os instrumentos.aliás, as 
instituições que lidam, que manejam o jurídico deste 
País a tomar uma posição, com base nos malefícios ou 
benefícios que possam trazer. Alguns entendem com 
benefício; eu, da minha parte, entendo como malefí-
cio completo. Mas a discussão sem dúvida alguma é 
propícia e necessária.

Senador Efraim Morais, V. Exª tem o aparte.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Mag-

no Malta, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que 
faz. É exatamente com esse perfil que quero apartear 
V. Exª. Parabenizo a posição do relator Garibaldi Alves 
Filho, que provoca o Congresso Nacional a tomar uma 
posição. Conheço a sua luta contra as casas de bingo, 
jogos de azar, de uma forma geral, desde a época em 
que V. Exª e eu éramos Deputados Federais. Sabe bem 
V. Exª que muita gente vai a tribuna – não é o caso de 
V. Exª, e estou aqui dizendo que sei da sua luta – para 

se posicionar a favor do fechamento dos bingos, mas, 
quando saem dessa porta, começam a ser contra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Para 
ajudar V. Exª a se manter com justiça comigo, alguns 
que fazem isso, o primeiro ato ao chegarem nesta 
Casa, foi apresentar projeto para legalizar. 

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – E, hoje, vejo 
que são contra. Então, quero dizer a V. Exª que o im-
portante é essa provocação do Relator, porque agora 
tenho certeza, Senador, de que vamos até o fim. Ou o 
Congresso vai regulamentar ou vai fazer uma lei para 
fechar todas as casas de bingos e casas de jogos de 
azar. Aí nós teremos uma lei. O que não pode é con-
tinuar como está, funcionando por liminar, lavando di-
nheiro, fazendo isso ou aquilo outro. Então o Senador 
Garibaldi, na sua proposta, que é uma proposta sábia, 
porque é de provocação, não pede regulamentação, 
ele sugere que uma Comissão comece a analisar a 
questão dos jogos. E traz, como se dissesse, caso 
regulamentado os recursos, ele coloca bem, eu acho 
que foi uma decisão positiva. Primeiro, se regulamen-
tado, ele quer que a fiscalização seja do Ministério 
Público. Poderíamos dizer que o Ministério Público 
não tem essa função. Mas poderá ter, o Ministério 
Público poderá ter. A segunda hipótese poderia ser a 
alegação de que o Ministério Público não tem dinheiro 
para isso. Mas poderá ter com a arrecadação. E o ter-
ceiro, é exatamente o que apresentou o Relator que, 
a meu entender, tem sentido se regulamentada: que 
os recursos sejam exatamente para o aparelhamento 
nos Estados da segurança, seja compra de armas, 
de automóveis e a construção de presídios – o pró-
prio Governo Federal prometeu que iria construir vá-
rios, e parece-me que não concluiu nenhum. Está de 
parabéns V. Exª que tem uma posição definida, está 
de parabéns o Relator que provocou por meio de seu 
relatório essa discussão, que, tenho certeza, não vai 
parar mais. E aqueles que são caroneiros no discurso, 
na hora em que pende para um lado ou para o outro, 
vai se acabar. Quem tiver posição, vai ter que assumir. 
Apresente o projeto e eu serei o primeiro a assinar ao 
lado de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Re-
gistro ainda a presença da candidata a Presidente 
da República pelo P-SOL, Senadora Heloísa Helena, 
que acabou de entrar no plenário, acompanhada da 
grande guerreira da causa da criança e contra essa 
indústria de estupro infantil, de estupro moral contra 
as crianças, desse turismo sexual, dessa indecência 
que se pratica, a nossa guerreira do Ceará, Senadora 
Patrícia Saboya, que está em plena campanha para a 
Senadora Heloísa Helena. O Brasil está vendo!
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Senador Efraim, em nome das crianças que têm 
o sobrenome Morais, na Paraíba, e dos adultos, agra-
deço saber que V. Exª está comigo no meu projeto.

Em nome do Pastor Estevão e dos evangélicos 
da Paraíba, que acreditam e votam em V. Exª, desde 
o princípio da sua vida pública – nunca vi na minha 
vida alguém tão querido politicamente, e que não é do 
segmento, como V. Exª, na Paraíba –, em nome das 
pessoas que acreditam, como eu, é que realmente lhe 
peço que se engaje nessa luta. V. Exª sabe que seu 
amigo até hoje anda com segurança, desde a CPI do 
Narcotráfico. 

Conheço o que estou falando sobre os bingos no 
Brasil. Não temos vocação para isso. E qualquer con-
tribuição, ainda que venha tributo, será infinitamente 
menor do que a contribuição negativa que o bingo dá 
para o Brasil, que a jogatina dá para o Brasil. 

Os criminosos saem dos países vizinhos ou da 
Europa e vêm para cá, entendendo ser aqui um pa-
raíso, Senador Sibá, por causa do tamanho do nosso 
País e das nossas fronteiras, das nossas dificuldades 
e também pelo complexo de portos e aeroportos exis-
tentes no País.

Dia 10/05/2004, protocolei a lei. E gostaria de 
contar com V. Exª, Senador Siba; com V. Exª, Senador 
Heráclito. Peço-lhes em nome das crianças, minha que-
rida candidata a Presidente da República, em nome 
dos seus meninos; à menininha ali, à nossa guerreira 
da causa infantil, Senadora Patrícia Saboya Gomes. 

Não há contribuição. Existem cooperativas que 
servem aos bingos, e as cooperativas são feitas exa-
tamente para o trabalhador não receber contribuição 
social – e nada recebem, eles não pagam nada. O 
segurança do bingo geralmente é um policial expulso, 
que responde a dez, quinze processos criminais.

É preciso ter coragem para fazer enfrentamento 
como a Colômbia está fazendo: colocar a bandidagem 
no seu devido lugar. 

Encerro meu pronunciamento respondendo – es-
queci o nome do garoto que me mandou o e-mail Não 
sei se é um garoto ou um jovem um senhor – que não 
é loucura o que estou dizendo sobre pegar um rapaz 
que fuma um baseadozinho e mandá-lo para uma pe-
nitenciária. Só quero explicar, campeão, que não falei 
nada disso.  

A nova lei do narcotráfico faz distinção entre o 
usuário e o dependente. O dependente, coitado, é 
aquele que já fumou até a saúde dele, já cheirou até a 
saúde dele. Acabou! O juiz agora tem força de lei para 
ajudá-lo a se recuperar. E o usuário é aquele que fuma 
um baseadinho, dois ou três no final de semana, mas é 
estudante, trabalha, é pai de família, é um profissional 
liberal; cheira dois, três papelotezinhos, vai pra balada 

e acha que isso não é nada demais. Só se esquece de 
que, para o papelote chegar à mão dele, houve corrup-
ção na fronteira, morreu policial, morreu caminhoneiro, 
há viúva, há órfãos. Tudo isso para aquele papelotezi-
nho chegar à mão dele no final de semana.

Quando preso o usuário, o juiz vai adverti-lo. Em 
seguida, vai lhe dar penas alternativas. Não cumpri-
das as penas alternativas, vai encaminhá-lo a progra-
mas a programas de assistência. Serão ensinados e 
orientados. Se nada disso for cumprido, campeão, aí 
o juiz dispõe deste instrumento: “Agora, vou prendê-
lo”. A prisão é de seis meses a dois anos, em celas 
especiais, para quem não paga pensão alimentícia, 
em último caso.

Passar a mão na cabeça do usuário, campeão, 
é fortalecer o traficante. Ao traficante pode-se dizer 
que a pena é de cem, duzentos, cinqüenta anos ou 
dois dias. Para ele, isso não vale nada! Ele está na 
chuva e sabe que é para se molhar. É matar ou mor-
rer.  Quando se passa a mão na cabeça do usuário, 
fortalece-se o traficante. 

É exatamente isso. 
Obrigado pelo e-mail que me mandou, mas vou 

enviar-lhe minha resposta por escrito também.
Encerrarei, Senador Mão Santa. Cedi dez minu-

tos do meu tempo ao Senador Heráclito, depois de ter 
usado os meus três. Em seguida, falará o Senador Sibá 
Machado e, certamente, a Senadora Heloísa Helena, 
candidata à Presidência da República. A Senadora 
Patrícia Saboya também usará a palavra, certamen-
te para hipotecar o apoio público a V. Exª, Senadora 
Heloísa Helena. 

Muito obrigado, Senador Mão Santa – S. Exª disse 
que também votará em V. Exª. Não estou entendendo! 
Se isso tudo for verdade, haverá segundo turno.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, com muita satisfação, à Líder 
do PSB do Estado do Ceará, Senadora Patrícia Sa-
boya Gomes.

De acordo com o Regimento, S. Exª dispõe de 
até vinte minutos, e não ousarei cortar a palavra de 
S. Exª.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE. Pela Liderança do PSB. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Mão Santa. 
Agradeço a V. Exª a generosidade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me 
traz hoje à tribuna desta Casa é o assunto referente 
ao Fundeb.

Em janeiro, a Câmara dos Deputados aprovou 
uma das mais importantes matérias que tramitam 
atualmente no Congresso Nacional, que é a Proposta 
de Emenda Constitucional que cria o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o 
Fundeb. Se aprovado também pelo Senado Federal 
– e aqui vai um apelo, mais uma vez, para que todos 
possamos superar nossas divergências e diferenças 
político-partidárias e para que façamos um esforço 
para aprovar essa proposta o mais rapidamente pos-
sível –, o Fundeb produzirá uma verdadeira revolução 
no sistema educacional brasileiro, uma vez que con-
tribuirá de forma decisiva para a democratização da 
educação e para a redução das desigualdades, não 
apenas dentro da escola, mas também e, principal-
mente, fora dela.

A proposta já foi examinada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, receben-
do do Senador José Jorge, que é profundo conhecedor 
da área e competente Parlamentar, um parecer que 
introduziu diversas alterações no texto enviado pela 
Câmara dos Deputados. Isso indica que, mantidas as 
modificações pelo Plenário do Senado, serão neces-
sárias novas votações da proposta pela Câmara dos 
Deputados. Trata-se de uma razão a mais para que 
apressemos a votação do Fundeb no plenário.

Com prazo de duração previsto para 14 anos, o 
Fundeb veio para substituir o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério (Fundef), emenda constitucional 
aprovada em 1996. Mas, enquanto o Fundef se destina 
exclusivamente ao financiamento do ensino fundamen-
tal, o Fundeb envolve todas as etapas da educação 
básica – desde a educação infantil até o ensino mé-
dio, além das modalidades de educação de jovens e 
de adultos, educação indígena, educação profissional, 
educação do campo e educação especial.

Assim como ocorre no Fundef, com o Fundeb, 
parte da receita dos impostos, que cabe aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, vai para 27 fundos 
contábeis estaduais, retornando a esses entes federa-
dos de acordo com o número de matrículas existentes 
em suas respectivas redes de ensino.

Em virtude das profundas desigualdades econô-
micas que ainda persistem nos Estados e em regiões 
do nosso País, a União vai exercer um importante pa-
pel redistributivo no Fundeb, garantindo uma comple-
mentação aos fundos estaduais que não alcançarem 
o patamar mínimo de investimento por aluno, fixado 
nacionalmente.

Estima-se que, no primeiro ano de vigência do 
fundo, a contribuição da União seja em torno de R$2 
bilhões, passando a R$4,5 bilhões no ano seguinte. A 
previsão é a de que o Fundeb atenda a 47,2 milhões 
de estudantes da educação básica, com investimen-
tos públicos anuais de R$45 bilhões, a partir do quarto 
ano de vigência.

São muitos os pontos positivos dessa proposta, 
a começar pelo estímulo a uma remuneração mais 
digna para os professores, ainda tão sacrificados, e a 
inclusão no sistema de crianças de faixas etárias atu-
almente desassistidas, principalmente ao contemplar 
o financiamento de creches para meninos e meninas 
que têm até três anos de idade.

Nesse último item, o papel da sociedade civil e 
dos Parlamentares engajados na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes foi fundamental, porque 
o projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso 
Nacional não incluía as creches, Senadora Heloísa 
Helena. Nós, da Frente Parlamentar de Defesa da 
Criança e do Adolescente, a sociedade civil e o mo-
vimento “Fundeb pra Valer” fizemos um esforço muito 
grande nesse sentido – inclusive, V. Exª participou de 
uma das manifestações, a chamada “carrinhata”, em 
que crianças vieram aqui, com suas mães, evidente-
mente, exigindo sua inclusão no Fundeb. Essa é uma 
proposta que, certamente, vai melhorar a condição 
da educação, mas se cometeria uma injustiça, mais 
uma vez, se não fossem incluídas as crianças de zero 
a três anos.

O argumento primeiro do Governo é o de que 
não haveria dinheiro para se atenderem as crianças de 
zero a três anos, já que, nessa faixa etária, o gasto com 
creche é mais elevado do que na escola regular, mas 
não podemos aceitar nenhum tipo de retrocesso nesse 
sentido. Essa foi uma conquista muito importante.

Sabemos que, se o Fundef foi extremamente 
positivo para a etapa obrigatória da educação básica, 
conseguindo colocar 97% das crianças entre sete e 14 
anos na escola, também acabou cortando ou limitando 
as fontes de financiamento da educação infantil. Tan-
to isso é verdade, que, de 1997 a 2002, as matrículas 
em creches e pré-escolas públicas pouco avançaram. 
Por isso, considero muito importantes essas medidas. 
Devemos aprová-las o mais rapidamente possível, 
porque isso significa recursos para nossos Estados e 
para os Municípios.

A Constituição reconhece, em seu art. 7º, o direito 
“à assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde 
o nascimento até os seis anos de idade, em creches 
e pré-escolas”. Já no capítulo da Educação, Cultura 
e Desporto, estabelece-se, no art. 208, que “o dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante 
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a garantia de atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade”.

No ano passado, aprovamos no Senado, por 
unanimidade, uma PEC da Senadora Heloísa Helena 
que torna ainda mais claro o art. 208 da Constituição, 
determinando que a oferta pública da educação infantil 
seja obrigatória. Lembro-me muito bem de que essa 
luta foi encabeçada pela Senadora Heloísa Helena e 
de que, no começo, tivemos muita divergência. Eu, 
como Vice-Líder do Governo, na época, discuti isso 
muito na Liderança, porque não podíamos deixar, de 
forma alguma, tamparem-se os olhos diante dessa 
realidade.

Esse é o segmento da nossa sociedade mais 
vulnerável e frágil, formado por milhões de mulheres 
donas-de-casa que, todos os dias, se sacrificam para 
terem seus filhos e que não lhes conseguem uma cre-
che. A lei diz que as fábricas e indústrias com mais de 
30 funcionários são obrigadas a ter creche, mas sabe-
mos que isso, infelizmente, ainda não é respeitado no 
nosso País e que a maioria das mulheres brasileiras, 
das donas-de-casa, quando consegue um trabalho, 
acaba por ter de usar grande parte do seu ganho para 
que alguém cuide dos seus filhos, porque o Brasil não 
conta com esse sistema, infelizmente. Sendo esse o 
segmento da sociedade mais vulnerável e fraco, o que 
não tem direito, o que não tem voz nem vez, ele acaba 
sendo o mais prejudicado.

Não sou formada em Medicina, mas procurei 
estudar o assunto, porque tenho um projeto de lei, 
Senadora Heloísa Helena – V. Exª tem-me ajudado 
muito nisso –, que prorroga a licença-maternidade 
de quatro meses para seis meses para as mulheres 
trabalhadoras do nosso País. Sabemos que a criança 
precisa ser tratada e cuidada desde o ventre da mãe, 
com alimentação e com saúde. Isso é o que prevê a 
nossa Constituição, mas, infelizmente, não é obede-
cido em nosso País.

Apenas 11% dessas crianças de zero a três anos, 
que são mais de 13 milhões no Brasil, são atendidos 
em creche, que, muitas vezes, não são tão caras como 
aquelas em que as classes média e alta podem colocar 
os filhos. Às vezes, são creches pequenas, comunitá-
rias, nos bairros periféricos, nas favelas, que cobram 
determinada taxa, mas mesmo isso é um sacrifício para 
o bolso da dona-de-casa e do pai trabalhador.

O Fundeb não é o que idealizamos, Senadora 
Heloísa Helena. Conversávamos, há pouco, exatamen-
te sobre um projeto, em que estou dando entrada na 
Consultoria do Senado, sobre a escola em tempo in-
tegral. Esse é sonho de quem milita na área do direito 
da criança e do adolescente, pois sabemos que uma 
criança, ao entrar na escola, recebe todos os cuidados, 

toda a atenção e uma educação que a liberta, que faz 
com que ela possa conhecer seus direitos e seus de-
veres, que a faz ser uma pessoa cidadã, que possibilita 
a essa criança o acesso ao esporte, à cultura, ao lazer 
e à música. Esse é o sonho de todos que militamos na 
área dos direitos da criança e dos adolescentes.

Essa é uma realidade ainda muito distante em 
nosso País, pois não conseguimos sequer incluir nos-
sas crianças de zero a três anos de idade, que aca-
bam sem ter o mínimo necessário para desenvolver 
seu potencial de inteligência.

Até os três anos de idade, acontecem as conexões 
cerebrais de uma criança. Nesse período, ela precisa 
receber o estímulo necessário para se desenvolver. 
Existem pesquisas, feitas em outros países, como os 
Estados Unidos, que mostram que a criança que foi 
estimulada pode ter cerca de 20% a mais, se não me 
engano, de desenvolvimento do seu coeficiente inte-
lectual. Isso está provado, e todos sabemos das ne-
cessidades dessa faixa etária, mas, no Brasil, existe a 
teimosia de se começar pelo fim, em vez de se lutar, 
por exemplo, pela erradicação do analfabetismo infantil, 
que é a pior chaga do nosso País.

Hoje mesmo, na Subcomissão Permanente de 
Assistência Social aos Portadores de Necessidades 
Especiais, discutimos que, às vezes, não adianta ape-
nas existir a cota, pois a pessoa precisa ter qualifica-
ção, ser capacitada para isso. Às vezes, existe a vaga, 
mas a pessoa não está capacitada.

Desde cedo, se houver a garantia de que a edu-
cação infantil básica e fundamental será bem feita e de 
que a criança vai receber o estímulo necessário, com 
certeza, não ocorrerão essas distorções que existem 
hoje no País, onde 60% das crianças terminam a quar-
ta série sem saber ler ou escrever. É um faz-de-conta, 
é uma brincadeira.

Senadora Heloísa Helena, quando pergunto a 
uma pessoa: “Você estuda na escola pública?” “Estudo 
na escola pública.” “Sua escola é boa?” Ela diz: “Minha 
escola é boa. Eu estudo, minha escola é muito boa, 
meus professores são muito bons”. Eu me perguntava, 
nesse fim de semana: “Será que melhorou a qualidade 
da escola pública, ou esses estudantes, esses adoles-
centes acreditam que ela é boa por fazer parte de sua 
vida, de sua comunidade?”. A criança que estuda na 
escola pública não tem o parâmetro da escola parti-
cular. Pelo carinho, pelo afeto à escola, aos colegas e 
aos professores, acaba dizendo que a escola é boa, 
mas isso ocorre porque ela não tem idéia de como 
funciona uma escola particular, onde as crianças e os 
adolescentes têm aulas de esporte e de laboratório, 
têm acesso à informática e a diversas coisas que vão 
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ser acumuladas na sua experiência e que os ajudarão 
em sua formação.

Infelizmente, não é isso que acontece na escola 
pública. A pessoa, ao sair dela, continua falando de 
forma errada e sofre o preconceito da sociedade na 
hora de disputar uma vaga para o primeiro emprego. 
Ao disputar uma vaga na universidade, quem estudou 
na escola particular ingressa na universidade pública, 
e quem estudou e se sacrificou na escola pública não 
o consegue, precisando juntar o que tem e o que não 
tem para financiar sua educação numa universidade 
particular.

Essa é uma lógica muito perversa, que precisa 
ser analisada por cada um de nós. Devemos refletir um 
pouco sobre o assunto e verificar que tipo de educação 
queremos, desejamos e sonhamos para nossos filhos. 
Sonho com a melhor educação. Sonho com o dia em 
que as crianças terão direito a uma escola de quali-
dade, que as ensine e que as liberte. Isso é possível e 
sabemos disso. Não é somente questão de recursos, 
mas de decisão, de vontade de fazer com que essas 
coisas aconteçam na prática.

Com prazer, escuto a Senadora Heloísa Hele-
na.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Quero 
saudar V. Exª, minha querida companheira Senadora 
Patrícia Saboya Gomes, e dizer o quanto o mandato 
de V. Exª é importante nesta Casa. Foi essencial para 
a luta das meninas e dos meninos do Brasil que V. Exª 
tivesse conquistado esse mandato. O povo do Ceará 
deu a V. Exª a possibilidade de estar aqui no Senado 
Federal, não para compartilhar promiscuidade política, 
não para buscar o enriquecimento pessoal, mas para 
dedicar o mandato, como V. Exª faz, a causas tão be-
las e nobres quanto a causa das meninas e dos me-
ninos do Brasil. Já tive a oportunidade de falar com o 
Senador Sérgio Zambiasi, com o Deputado Terra, com 
o Senador Pedro Simon e com V. Exª – que, centenas 
de vezes, já falou nesta Casa sobre isto – sobre a 
educação infantil, não apenas de zero a 6 anos, que 
inclui a creche e a pré-escola, mas qualquer nome que 
seja dado a essa possibilidade de o Estado acolher as 
nossas meninas e os nossos meninos. Às vezes, as 
experiências desastrosas ou dramáticas das creches e 
das pré-escolas geram, de pronto, para muitos militan-
tes da área de educação, um preconceito antecipado, 
em função de experiências indevidas. Seja qual for o 
nome dado à creche ou à pré-escola, há a possibili-
dade de o Estado brasileiro acolher, adotar, proteger 
suas crianças antes que elas sejam arrastadas para a 
prostituição, para o crime organizado, para a marginali-
dade, para o narcotráfico. Isso é essencial e é possível 
fazer. A alternativa – acredito que seja a mesma que 

pensa V. Exª – é a escola em tempo integral. É claro 
que o Estado não quer substituir a família. Seria ma-
ravilhoso que todas as famílias brasileiras pudessem 
acolher as suas crianças em suas próprias casas. Mas 
essa não é a realidade. Então, que o Estado brasileiro 
disponibilize um espaço para que as crianças possam 
ser acolhidas. Já pensou que coisa maravilhosa? Em 
vez de a menininha estar na rua vendendo o corpo por 
um prato de comida, ela estaria na escola praticando 
esporte. Ela pode ser a menina do voleibol do futuro, 
pode ser a medalha olímpica do futuro. V. Exª já ima-
ginou se as menininhas, em vez de estarem com as 
mãozinhas tão delicadas sendo marcadas pelo ácido 
da laranja nos laranjais, no trabalho infantil, tivessem a 
oportunidade de acesso ao conhecimento, à tecnologia, 
de serem cientistas do futuro? Já imaginou que coisa 
maravilhosa para os nossos meninos? Então, de zero 
a dez anos, com bem lembra V. Exª, as conexões neu-
rológicas, a velocidade e o número das sinapses são 
completamente diferentes de outras fases na vida. Na 
primeira década, ou seja, de zero a dez anos, constrói-
se tudo o que pode ser construído no córtex cerebral; 
justamente nessa primeira década. Depois, todos nós 
vamos, aos poucos, reduzindo essa capacidade. Mes-
mo que os conhecimentos mais novos da Neurociên-
cia mostrem que existe a capacidade de recuperação 
dos neurônios e tudo mais, essa década perdida não 
poderá ser mais recuperada em sua plenitude. É claro 
que, se algumas pessoas, por qualquer circunstância 
da vida, perderem essa década, temos a obrigação de 
buscar inseri-las na sociedade, reintegrá-las e dar-lhes 
condições objetivas de dignidade. Isso também é fato. 
Entretanto, deixar se perder uma geração é inaceitá-
vel. Senadora Patrícia Saboya Gomes, sei que V. Exª 
concorda não apenas com as minhas palavras, mas 
milita e trabalha de forma competente e sensível por 
essa causa. Não tenho dúvida de que, se salvarmos 
uma geração neste Brasil, nunca mais ninguém segu-
rará os mais belos e legítimos sonhos de liberdade e 
de construção de uma Pátria livre, soberana, ética e 
fraterna. Se conseguirmos salvar uma geração, será 
realmente inimaginável, de tão maravilhoso, de tanto 
amor e plenitude e de tanto esplendor para o País, o 
que poderá ocorrer. Portanto, de coração e com entu-
siasmo, cumprimento V. Exª por seu pronunciamento 
e também por toda a sua militância nesta Casa, que 
é feita de forma competente, disciplinada, perseve-
rante e, acima de tudo, mostrando a sensibilidade de 
uma mãe. Ainda mais agora, porque, além de ser uma 
mãe maravilhosa, é mãe novamente. Adotou a nossa 
comadre Maria Beatriz, linda, maravilhosa. E Beatriz, 
Senador Zambiasi...
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A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – É a musa do P-SOL.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – É a musa 
do P-SOL, porque tudo de que dizemos não gostar, 
quando eu não gosto de alguém, pergunto a ela: “Você 
gosta de fulano?” Ela imediatamente diz: “Não”. Bea-
triz, não é à toa que tem o nome de “aquela que faz 
alguém feliz”, porque, com certeza, a Senadora Patrícia 
fez a Maria Beatriz feliz e se fez muito mais feliz pela 
chegada da Bia. Portanto, minha querida companhei-
ra Senadora Patrícia, V. Exª, sem dúvida, é um orgu-
lho, não um orgulho vaidoso, cretino, mas um orgulho 
para todos nós que militamos na causa da criança e 
do adolescente e que sonhamos com um mundo rico 
de pão, de paz e de felicidade para todos.

A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Obrigada, Senadora Heloísa Helena.

Agradeço, mais uma vez, a V. Exª pelo carinho das 
palavras que me tem dedicado. Tenho dito sempre que 
tenho aprendido muito com V. Exª, porque V. Exª fala 
aquilo que pensa, aquilo que sonha, só fala aquilo em 
que acredita. E, nos dias de hoje, pelo que vemos na 
política, eu mesma, tantas vezes, desanimo. É muito 
bom para a nossa alma ouvir os seus depoimentos, a 
sua luta e o seu coração, que está antes de qualquer 
coisa. E é isso que tenho aprendido de melhor nesta 
Casa. A minha convivência com V. Exª, o carinho, o 
respeito, a admiração que tenho é certamente algo 
que tem feito de mim uma pessoa melhor, uma pessoa 
maior, pela sua grandeza. Quero agradecê-la e dizer 
que conte comigo para sempre, independentemente 
do lugar em que esteja. Sempre seremos companhei-
ras de coração e de alma, porque acreditamos nos 
mesmos sonhos e nos mesmos ideais.

Portanto, quero agradecer mais uma vez, de co-
ração, as palavras de V. Exª.

Antes de terminar, eu gostaria de conceder o 
aparte ao Senador Alberto Silva, a quem passo a pa-
lavra com grande prazer e alegria.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senadora 
Patrícia, peço permissão, apenas complementando 
as palavras da Senadora Heloísa Helena. Lamento 
ter chegado no fim das suas palavras. Não precisava 
dizer mais nada a seu respeito. Todos nós nesta Casa 
sabemos do seu gigantesco e patriótico trabalho. Lem-
bro que o avô de V. Exª, a quem conheci bem de perto, 
era uma figura extraordinária do Ceará, e não podia ter 
uma neta mais competente, mais capaz como você. 
Eu ia entrar para dizer que fiz uma experiência sobre 
crianças no meu Estado, quando eu era Governador, 
e suponho que, se pudéssemos fazer isso no Brasil 
todo, estaríamos salvando as crianças. Sabe por quê, 
minha cara Patrícia? Porque fiz a escola nas casas. 

Nos Estados Unidos, eles autorizam a que o ensino 
seja em casa, desde que se satisfaçam algumas con-
dições. Na Europa também. Mas fiz foi para as pes-
soas pobres.

Como o tempo está se esgotando, em outra opor-
tunidade eu digo como era a nossa escola. Por enquan-
to, digo apenas que pegamos crianças de seis a dois 
anos e, com escola em casa e metodologia psicologi-
camente avançada, tínhamos cinqüenta mil crianças 
estudando, recebendo, bebendo o que se pode dar de 
melhor para uma criança, isso na casa da vizinha, para 
não misturar os alunos. É uma experiência revolucio-
nária. Oportunamente eu traria isso. Parabéns a V. Exª 
pelo discurso, pelo tema e por quem você é.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/
PSB – CE) – Muito obrigada, Senador Alberto Silva, 
pela sua gentileza e pelo carinho principalmente com 
aquele que me orientou a vida inteira, meu avô, Plínio 
Pompeu, de quem tenho muito orgulho de ser neta e 
de ter aprendido tanto com ele.

Quero lhe agradecer. Sei de sua experiência no 
Estado do Piauí, sei como isso foi importante e como 
pôde transformar a vida das pessoas. Tenho certeza 
de que a sua experiência e a sua contribuição serão 
muito importantes na luta e na defesa dos direitos da 
nossa criança.

Sr. Presidente, quero lhe agradecer. E, para con-
cluir, gostaria apenas de citar uma frase do mestre 
Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.

Muito obrigada a todos.

Durante o discurso da Sra. Patrícia Sa-
boya Gomes, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Concedo a palavra próximo orador inscrito, Senador 
Heráclito Fortes, por permuta com a Senadora Heloísa 
Helena; em seguida, o Senador Sibá Machado, para 
uma comunicação de Liderança.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de dar entrada 
junto ao Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar) com um pedido de suspensão da 
mega-campanha publicitária da Petrobras sobre a pro-
clamada auto-suficiência brasileira de petróleo.

Fui motivado pelo comentário matinal do jornalista 
Carlos Alberto Sardemberg, nesta manhã, na CBN.

Indagado pelo âncora, insuspeito jornalista, Heró-
doto Barbeiro se poderíamos acreditar na publicidade 
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da maior estatal brasileira, ele respondeu singelamen-
te: “Ainda não”. 

Ele explica que, em maio último, o comércio bra-
sileiro de petróleo e derivados apresentou um déficit 
de 603 milhões de dólares, o mais alto desde agosto 
do ano passado. Isto significa que, até o fim do ano, 
mantida essa tendência, chegaremos, segundo os 
especialistas citado por Sardemberg, a um déficit de 
3 bilhões de dólares. 

O déficit é menor do que o do ano passado, que 
ficou em 4 bilhões de dólares, mas ainda é significati-
vo. Não há, portanto, que se falar em auto-suficiência. 
Ainda segundo o jornalista, esta meta somente será 
atingida provavelmente em 2008. Embora as exporta-
ções estejam de fato aumentando, também têm au-
mentado as importações.

Para se chegar à auto-suficiência, é preciso que 
esse fluxo seja zero a zero ou as exportações superem 
as importações. Ou seja, que o comércio seja supera-
vitário. Então, continuamos sujeito aos riscos do mer-
cado internacional, que tem reflexos locais. Isto só não 
ocorreria, se não precisássemos importar mais nada, 
o que não é a realidade.

Para mostrar ao povo brasileiro uma, digamos, 
meia verdade, a Petrobras está gastando, de acordo 
com o mercado publicitário e as estimativas da im-
prensa, cerca, Senadora Heloísa Helena, de R$120 
milhões. Em propaganda! Convenhamos que não é 
pouca coisa. 

A conta dessa campanha milionária, Senadora 
Patrícia, está dividida entre três agências, entre elas 
a de Duda Mendonça. De onde se vê que, apesar de 
sua melancólica participação nos escândalos recentes 
– aliás, confessada por ele próprio na CPI dos Correios 
–, os negócios vão bem para Duda. Dizem, inclusive, 
que o faturamento das suas empresas tem crescido 
de maneira assustadora. 

A campanha da Petrobras, que nos chega o tem-
po todo, por todos os veículos de comunicação, mexe 
com alguns temas muito caros aos brasileiros. Desde 
a campanha “O petróleo é nosso”, o brasileiro trata a 
sua maior estatal com muito orgulho. Não é justo que 
se use esse sentimento nobre com intenções políticas, 
como está sendo feito no presente caso. 

A Petrobras, no Governo Lula, está, infelizmen-
te, se tornando uma imensa caixa-preta que precisa 
ser aberta. Sua atuação tem de ser mais transparente. 
Ela não é um patrimônio de poucos, mas é de todo o 
povo brasileiro. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recorri ao 
Conar, por se tratar de uma entidade extremamente 
séria e, acima de tudo, imparcial e ágil. Tenho certe-
za de que o Conselho saberá examinar essa questão 

com todo cuidado que merece, mas também com a 
necessária urgência que o caso requer. 

Como é uma entidade desburocratizada, fiz o re-
curso por meio de sua página na Internet, mas peço à 
Mesa a gentileza de encaminhar meu pronunciamento 
como reforço à representação feita.

Sr. Presidente, de propaganda enganosa em pro-
paganda enganosa vem sobrevivendo esse Governo. 
Aliás, o Código de Defesa do Consumidor não tem 
sido respeitado. 

É lamentável dizer, Senadora Patrícia Gomes, 
que o Governo brinca com a fé e com a esperança do 
povo brasileiro. 

Ontem, pela manhã, no interior do Ceará, o Pre-
sidente Lula anunciou a construção da Transnordes-
tina, sem nenhum plano de impacto ambiental nem 
coisa nenhuma.

Por sorte, preside esta sessão talvez o brasileiro 
que mais entenda de trilhos neste País que sabe que 
a Transnordestina é uma realidade, se feita. A Trans-
nordestina é a grande esperança do Nordeste, princi-
palmente do nosso velho, sofrido e esquecido Piauí. 
Mas não da maneira como estão querendo levar a 
coisa, sem nenhuma seriedade, apenas para tentar 
enganar a boa fé do brasileiro e, de maneira especial, 
do nordestino.

Senador Siba Machado, pediram emprestados os 
vagões que servirão no futuro ao metrô de Fortaleza. 
Esses vagões andaram 600 quilômetros para chegar 
a Missão Velha e fazer um percurso, com Sua Exce-
lência, de apenas sete quilômetros.

Lembro, Senadora Heloísa Helena, que o metrô 
de Fortaleza é um patrimônio público. O deslocamento 
desse patrimônio tem que obedecer a regras. E foi para 
lá, exatamente para percorrer esses sete quilômetros, 
ocasião em que o capitão-chefe era o Presidente da 
República, sendo rebocado pela locomotiva de uma 
empresa privada. Para quê? Para enganar o nordes-
tino? Se, no futuro, o trem que vai percorrer aqueles 
trilhos – sabe muito bem o Senador Alberto Silva – é 
cargueiro! Para que o ar-condicionado? Para o con-
forto do Presidente, viciado com o fausto e a riqueza 
do palácio da rainha da Inglaterra? Aliás, quando Sua 
Excelência voltou veio deformado. O Senador Sibá 
Machado foi falar-lhe sobre a miséria do Acre, sobre 
a seca nordestina e Sua Excelência só falava sobre a 
rainha, sobre a beleza do palácio, da carruagem. Foi 
até motivo de deboche no noticiário nacional. É uma 
propaganda enganosa. Afronta. 

Senadora Heloísa Helena, ontem eu disse e vou 
repetir hoje. Sua Excelência nos enganou durante qua-
tro anos em relação à transposição do rio São Francisco. 
Estive lá, Senador Alberto Silva. Não fizeram sequer o 
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projeto de irrigação de 60km, chamado Projeto Pon-
tal, para dar continuidade àquele grande projeto inte-
grado, que é a redenção do semi-árido brasileiro. Mas 
não pára aí não, Senadora Heloísa Helena: percorri o 
Pará, fui a Tucuruí. Eu vejo aqui a Senadora Ana Jú-
lia, o Senador Luiz Otávio e o Senador Flexa Ribeiro 
tratarem com muita ênfase a questão das eclusas de 
Tucuruí. Fui ver a obra. A obra está paralisada, Se-
nador Alberto Silva – necessidade que conhecemos, 
embora em proporção menor, que são as eclusas do 
nosso rio Parnaíba. 

Pois bem, placas e mais placas na estrada, Sena-
dora Heloísa Helena, dando a ilusão a quem passa de 
que o Presidente ia inaugurar Tucuruí. Das 22 turbinas 
ali existentes, Senador Alberto Silva, somente duas são 
de responsabilidade do Governo atual, o restante é de 
governos passados. Para que isso? Para que ir agora 
ao Pará, ir ao Norte avisar que vai recomeçar a Tran-
samazônica se nem sequer plano ambiental temos e 
os conflitos ali são grandes? Onde é que estão esses 
recursos? Se é a iniciativa privada que vai fazer, cadê 
o contrato? O Congresso aprovou? 

Eu fico pasmo, Senador, porque eu presido, e V. 
Exª é o vice-presidente, da Comissão de Infra-Estru-
tura, por onde obrigatoriamente as parcerias público-
privadas teriam de passar. Está na Constituição que 
é preciso cumprir esse pré-requisito, mas não chegou 
nada lá. Será possível que vamos continuar vivendo 
e convivendo com essa saraivada de propagandas 
enganosas? Para que fazer isso? Para que anunciar 
uma obra que sequer foi discutida na Comissão de 
Infra-Estrutura? 

Sr. Presidente, aviso a V. Exª e à sua Assessoria 
que não adianta mandar para lá medida provisória, 
porque não cabe. Tem de vir o projeto para ser estu-
dado, ser discutido.

Imagino, Senador Alberto Silva, a perplexidade 
do investidor estrangeiro quando chega ao Brasil ...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Senador, com licença.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Senador, para poder dar continuidade ao discurso 
de V. Exª e conceder a palavra a outros oradores, vou 
prorrogar a sessão por mais quarenta minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dora, meu caro Senador Sibá Machado, o investidor 
estrangeiro vem aqui para conhecer a oportunidade 
das PPPs e vê que as agências reguladoras não fun-
cionam. A regulação delas ainda não foi concluída 

porque o Governo vira as costas para isso. O Governo 
sequer preenche a diretoria dessas agências de regu-
lação, Senador Alberto Silva. Algumas delas – duas 
ou três, para ser preciso – estão paradas porque nem 
diretoria têm.

A ANP, exatamente a do petróleo, que necessita 
de uma direção ágil para acompanhar o que acontece 
no mercado internacional do petróleo – algumas das 
decisões que toma têm de passar pelo colegiado –, 
está parada.

Imagine se o seu Diretor-Presidente não fosse um 
homem cauteloso, como é o ex-Deputado e ex-colega 
nosso, e tivesse o atrevimento de tomar algumas atitu-
des para depois submetê-las ao Conselho? O Tribunal 
de Contas poderia criar problemas para nosso Haroldo. 
A sorte é que Haroldo Lima é um homem calejado e 
jamais vai cair numa esparrela dessas.

Vamos admitir, Senador Sibá Machado, que ama-
nhã haja uma alta do petróleo – neste momento de 
incerteza e de turbulência no mundo árabe, isso é 
possível – e tenhamos a necessidade de mexer no 
preço desse produto. A ANP não vai poder agir, porque 
nesse caso isso implicaria uma decisão de diretoria e 
de colegiado. Seríamos obrigados a vender o petró-
leo brasileiro mais barato porque não temos definida 
a regulação dessa agência.

Fico ouvindo falarem em PPP e no capital es-
trangeiro. Fico imaginando essa gente vindo aqui e 
tomando conhecimento das coisas, vendo que a nossa 
regulação ainda é uma tábua de pirulito.

Quem vai investir na energia elétrica, por exem-
plo, sem definição de regulação e com conflitos de 
natureza ecológica em todo o País? Quem vai investir 
aqui com a insegurança que vivemos? E agora ainda 
temos um novo cartão de visitas nacional, Senador Sibá 
Machado, que foi a invasão de companheiros seus ao 
plenário da Câmara dos Deputados! 

Desiste de qualquer investimento no Brasil quem 
assistir ao vídeo da programação daquele ataque cri-
minoso e sórdido, programado pelos colegas do Lula, 
pelo homem que, além de ser encarregado da movi-
mentação social, da estrutura partidária, também é um 
dos coordenadores da campanha da reeleição do Pre-
sidente da República. Quem vem de fora, sem tempo 
a perder, deve ficar tonto, não entende nada.

Senador Sibá Machado, faço aqui um reparo a 
respeito do Sr. Bruno Maranhão. O pecado dele foi agir 
movido por suas convicções. Cometeu erros de natu-
reza ideológica ou do que quer que seja, mas não foi 
pego com a mão no cofre.

Já pensou uma reunião do PT com Bruno Ma-
ranhão, esse homem violento, tendo de ouvir dos 
seus companheiros as aventuras pelo submundo da 
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administração pública brasileira, Senadora Heloísa 
Helena? Imaginem uma reunião do PT com Genoíno, 
Bruno Maranhão, Silvinho Pereira e Delúbio... Aquele 
homem vem aqui justificar os atos de violência prati-
cados com a morosidade do seu próprio Governo. Se 
alguém merecia ter sua privacidade invadida era o 
seu Presidente, que fez promessas em praça pública 
e não as cumpriu.

Aliás, o PT ontem mostrou aqui, para a Nação 
inteira, como mudou. Senador Alberto Silva, na hora 
de votar a isenção de impostos para os investidores 
estrangeiros, o plenário estava lotado – o Partido dos 
Trabalhadores havia ido buscar os seus membros 
nos gabinetes e nas ante-salas dos ministérios, que 
é onde mais se encontra hoje essa gente, à busca de 
liberação de recursos para os seus Estados – e con-
seguiram aprovar.

Eu fui convencido pela Liderança do Partido dos 
Trabalhadores a aderir ao capital internacional. Fui 
convencido disso, contrariei o Líder do meu partido. 
Eu nunca imaginei, Senadora Heloísa Helena, pas-
sar por isso.

Logo em seguida, tivemos a votação da anistia...
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Anistia, 

não. Repactuação da dívida.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sim, 

repactuação da dívida dos agricultores nordestinos. 
Tivemos de fazer aqui um arranjo, porque o PT sumiu. 
Deram as costas para os trabalhadores, os que são 
vítimas das intempéries ou que são vítimas do capital 
internacional, depois de haverem beneficiado, minutos 
antes, o capital sem pátria. 

Se a invasão da Câmara tivesse acontecido hoje, 
Senadora Heloísa Helena, o Sr. Maranhão poderia 
justificá-la com a revolta contra o comportamento do 
Partido dos Trabalhadores, com a postura de seus co-
legas adotada ontem aqui.

Como é triste ver isso acontecer, meu caro Se-
nador Sibá Machado! Não fiquem pensando que eu 
digo isso com alegria. 

Não fiquem pensando que digo isso com alegria. 
Falo com tristeza, porque o Brasil está perdendo, neste 
momento, a grande oportunidade de um crescimento 
compatível com o que acontece pelo mundo afora. Ve-
mos os vizinhos todos crescerem mais do que nós.

Aquela comparação do nosso crescimento com 
o do Haiti, com todo respeito àquele País em crise e 
em guerra, é de humilhar qualquer brasileiro. Estamos 
vivendo uma quadra de projetos e de sonhos, mas de 
poucas realizações.

Senador Alberto Silva, o Presidente Lula foi à 
Parnaíba, a terra que é seu berço, para reconhecer 
o aeroporto construído por inspiração de V. Exª e por 

meio do Ministro Reis Veloso. O aeroporto tem uma 
pista internacional de 2,5 mil metros e uma casa de 
passageiros que, talvez, seja uma das mais modernas 
para cidade daquele porte. Ele foi lá para reconhecer, 
dando a entender a todos que era um sinônimo de 
inaugurar.

Até a iluminação noturna foi trazida de Paulo 
Afonso; uma iluminação sucateada. Trocaram as lâm-
padas queimadas por novas.

O Presidente Lula não se conformou e foi inau-
gurar o campus da Universidade Federal do Piauí em 
Parnaíba, fruto do Governo de V. Exª, que é um homem 
educado, bom hospedeiro e teve de agüentar aquilo 
tudo calado, vendo as inaugurações de obras que já 
tinham sido feitas. E como se não bastasse, ele acordou 
bem cedinho, Senadora Heloísa Helena, ao raiar do 
sol e foi descobrir o mar de Luiz Corrêa. Abriu os bra-
ços – a imprensa toda mostrou – e disse: “Foi preciso 
que Deus me colocasse na Presidência da República 
para que eu mostrasse ao mundo a beleza deste mar!” 
Durma-se com um barulho desses!

Senador Alberto Silva, imagino se existe além-
mundo e se há alguém observando isso tudo de lá. Já 
pensou o Henfil, Senadora Heloísa Helena, o que esta-
ria imaginando! Já pensou o que estariam imaginando 
os que morreram e os que não tiveram oportunidade, 
por vários motivos, de estar aqui para ver concretizada 
a esperança de que essa eleição era a realização de 
todos os seus sonhos.

Não vou concluir o discurso com essa viagem 
de Parnaíba, que o Senador Alberto Silva conhece. 
Anunciaram uma viagem internacional da Itália para 
o Delta do Parnaíba. Marcaram vôo. Era um avião ita-
liano, o batalhão precursor do Governador Wellington, 
que mente igual a Lula. Nisso eles são solidários. Foi 
para Roma, para Milão, não sei para onde. E as pági-
nas dos jornais anunciaram a chegada do avião, um 
767 que viria carregado de italianos e de espanhóis. 
Esqueceram-se de pôr gasolina no aeroporto. Esque-
ceram a escada. Esqueceram tudo e ficaram enga-
nando a população.

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, Senador João Alberto, solicito a V. Exª 
mais dois minutos.

Na véspera, a frustração total: o vôo foi cancelado. 
Disseram: “Não tem problema, será daqui a dois me-
ses”. Já se passaram cinco meses e ninguém fala mais 
nesse vôo. Que coisa, Senadora Heloísa Helena!

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Hoje, 
abrimos os jornais do Piauí e vemos a notícia de que 
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vamos ter a maior malha rodoviária do Nordeste – fo-
ram anunciados cinco mil quilômetros de estrada – de 
fazer inveja à Bahia e ao Ceará. Aí, vai-se medir entre 
a promessa e a realidade: não chega a 100 quilôme-
tros. Para que isso?

Enquanto prometem essas estradas, Senador Al-
berto Silva, o produtor de soja tem prejuízo pela falta de 
condições de escoar o seu produto e pelo câmbio baixo 
do dólar hoje, mas, acima de tudo, pelo descaso.

Quando eu disse aqui que quem prometeu e 
anunciou a transposição do rio São Francisco não fez 
nem alguns quilômetros de irrigação é para que vejam 
a que ponto chega a irresponsabilidade deste Governo. 
Nos últimos 30 anos, ele foi o único que não investiu 
um derréis naquele projeto, celeiro de alimentos para 
o Nordeste. Mas anuncia que a Transnordestina é para 
carregar a produção do velho São Francisco.

Senador Alberto Silva, o Presidente da República 
só tem uma coisa em que é coerente: não respeita ao 
passado nem compromisso com o futuro. Está querendo 
viver o presente. Curtindo, como um menino, para cima 
e para baixo, naquele brinquedo caro, o Aerolula. Fo-
ram R$168 milhões pagos adiantados. Aquisição única 
no mundo! Nem os árabes, bilionários, que compram 
aviões mais caros, fazem a compra nessa modalidade. 
Prolongam a oportunidade de pagamento em 10, 15 
ou 20 anos. Mas o Governo brasileiro tem que pagar 
adiantado. O avião deu defeito, teve que fazer recupe-
ração com poucas horas, e os vendedores lavaram as 
mãos, porque já estava pago.

Falta de planejamento, falta de objetividade, Sena-
dora Heloísa Helena. Felizmente, o Brasil é mais forte 
que este Governo, e está pedindo, pelo amor de Deus, 
que apenas não atrapalhe, que o deixe crescer.

A sensação que tenho, Senador Sibá Machado, 
é que o Brasil cresce mais à noite que durante o dia. 
Durante o dia, os seus companheiros atrapalham. 
Quando eles dormem, o País cresce. Felizmente, es-
tamos tendo essa hora de ócio.

Sr. Presidente, Senador Alberto Silva, vivo a me 
perguntar: por que tanta injustiça, tanta ingratidão de 
um nordestino para com o Nordeste? Nunca vi isso, 
Senador Sibá Machado. Poucas coisas poderiam ter 
sido feitas.

Senador Sibá Machado, o Governo fala, todo dia 
e toda hora, em “Luz para Todos”, um clone do Pro-
grama “Luz no Campo”, iniciado no Governo passado. 
É preciso que V. Exª compare os números de um Go-
verno com os de outro.

Sabe muito bem o Senador Alberto Silva que, no 
Piauí, a Cepisa, por conflitos internos, pouco investiu 
em energia neste Governo. Briga interna, perseguição, 
crise. Nada fez. Não posso falar pelo resto do Brasil.

Senador Alberto Silva, vou encerrar o meu pro-
nunciamento, referindo-me ao que eu disse no início. 
Para mim, o Governador do Piauí tem algo que ad-
miro: a lealdade ao Presidente Lula, até nos erros. 
O Governador do Piauí desce em Teresina em um 
avião, vindo de Brasília, e começa a prometer obras. 
É dinheiro, Senador Alberto Silva. Essa situação me 
faz lembrar de uma figura folclórica que morreu no co-
meço do seu primeiro governo. Um cidadão foi vítima 
de um acidente de carro, Senadora Heloísa Helena. 
Um caminhão, carregado de arame farpado e cal, vi-
rou, e esse homem ficou embaixo do carro dois dias 
e enlouqueceu. Ele era conhecido em Teresina como 
Jaime doido. Inteligente, estava entrando na faculdade. 
Perdeu aquele seu tempo e vivia gravitando pelas ro-
das e pelas ruas de Teresina. Ele tinha uma facilidade 
muito grande com os números. Era exageradamente 
otimista com números.

Havia um criador de Campo Maior, Sr. Almen-
dra, pelo qual ele tinha uma grande simpatia e ele 
dizia que o Sr. Almendra era um homem tão rico que 
os números acabavam e não acabava a contagem de 
seu gado. O Sr. Wellington Dias é isto: é a renovação 
do Jaime Doido, sem aquela pureza, sem aquela falta 
de maldade.

É lamentável, Senador Alberto Silva, que o Sr. 
Wellington Dias tenha perdido a oportunidade de se 
aproveitar de sua disposição, da sua inteligência e da 
sua vontade de ajudar o Piauí e não tenha colocado 
V. Exª como um conselheiro. Quem tem uma oportuni-
dade dessa não pode perder e ele, tal qual a modinha 
popular, Senador Sibá Machado, fez que nem aquela 
música do Chico Buarque: “O tempo passou na janela 
e só Carolina não viu”.

É pena. E digo isso com tristeza, porque quem 
está perdendo lá é o Piauí e, aqui, é o Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, 
o Sr. Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Alberto Silva.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – A mi-

nha palavra é como Líder, não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 

– Exatamente, porque a sessão acabou, mas, em aten-
ção a V. Exª, concedo-lhe dez minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela Li-
derança do PT. Sem revisão do orador.) – Agradeço a 
V. Exª. Na tarde de hoje, inscrevi-me em três oportuni-
dades, como Líder, para uma comunicação inadiável e 
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como orador inscrito, tentando chegar a este momento. 
Mas, tudo bem, para mim tanto faz.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesses 
três anos e meio que estou no Senado Federal, pas-
sei por uma das experiências mais fortes da minha 
vida. Já contei, em discurso no início de meu manda-
to nesta Casa, um pouco da minha trajetória de vida, 
das minhas experiências, por onde passei e do apren-
dizado que eu tive. Cheguei a esta Casa convencido 
de que vim para cá para trabalhar, para prestar um 
serviço, para contribuir com um processo. Tudo isso, 
com uma clareza muito grande do meu papel, que é o 
de fazer a defesa do Governo do Presidente Lula, em 
que acredito e que, dentro das minhas possibilidades, 
ajudei a eleger, assim como a defesa do Governo do 
meu Estado, o Acre, e do meu Partido, o Partido dos 
Trabalhadores.

A partir desse convencimento, passamos por 
muitos debates, de todos os matizes: os debates sobre 
a crise, os debates nas CPIs, os debates sobre eco-
nomia, sobre o País inteiro, sobre as correlações de 
forças, a questão política, e assim por diante.

Da última vez em que estive no Acre, fizemos 
uma reflexão dos investimentos que chegam ao Es-
tado. Sou testemunha dos esforços do Governo local, 
da nossa Bancada e do Governo Lula. São tantas as 
coisas que estão acontecendo! Não gosto de “cantar 
a aldeia”, porque fica parecendo que estamos dimi-
nuindo a atenção dos demais colegas, mas tem muita 
coisa bonita.

Pretendo tratar aqui, hoje, Sr. Presidente, de um 
artigo do jornalista Pedro Cafardo, do jornal Valor Eco-
nômico – parece que ele é também diretor do jornal –, 
em que faz uma avaliação do livro do nosso colega e 
companheiro Senador Aloizio Mercadante, cujo título 
é Brasil, primeiro tempo. 

O jornalista faz uma avaliação sobre o livro e 
compara com o que será o debate no processo elei-
toral. Em alguns trechos, ele diz: 

É difícil contestar os números do panfleto de 
Mercadante. Pode-se dizer, por exemplo, que o cres-
cimento econômico nos três anos de Lula ficou aquém 
do desejado, por erro na condução da política mone-
tária. [Será isso? Ou por que motivo?] Isso é verdade. 
Mas ainda assim o crescimento médio do triênio de 
Lula, de 2,54%, foi um pouco superior ao dos oito anos 
de FHC, de 2,32%. Com a expansão do PIB prevista 
para este ano, de 4%, seguramente a média de Lula 
subirá bem mais. 

Na área externa, mostra o livro, a situação mudou 
da água para o vinho. As exportações quase dobraram 
de 2002 para 2005, passando de US$60,4 bilhões para 
US$118 bilhões. Pode-se dizer que o crescimento se 

deu na esteira da expansão geral do comércio mun-
dial. O argumento é parcialmente verdadeiro, porque 
o crescimento da exportação brasileira, de 96%, nos 
três anos de Lula, foi bem superior à expansão do co-
mércio mundial no período, de 60%. 

O avanço das exportações permitiu que a ba-
lança comercial acumulasse um superávit de US$103 
bilhões nos três anos de Lula, enquanto nos oito de 
FHC houve déficit de US$8,7 bilhões...

Esse sucesso das exportações foi suficiente para 
tirar do cenário brasileiro a paranóia da vulnerabilidade 
externa, que perseguiu o País durante três décadas, 
desde as crises do petróleo dos anos 70. As contas 
externas foram reequilibradas e, de 2003 a 2005, o 
País conseguiu um inédito superávit de US$28 bilhões 
em suas transações correntes – nos oito anos de FHC 
houve um déficit abissal, de US$189 bilhões. A pró-
pria dívida externa, o demônio que sempre infernizou 
a economia brasileira, foi reduzida, de US$227 bilhões 
em 2002 para US$202 bilhões em 2005. 

Ele ainda diz:
Pode-se odiar Lula [...] Pode-se até argumentar 

que o governo teve muita sorte na economia, porque 
as condições internacionais foram bastante favoráveis 
nos últimos três anos. Mas será penoso contestar esse 
conjunto de dados positivos. Além dos resultados inédi-
tos na área externa, crescem a economia, o emprego 
formal (3,4 milhões em três anos), o salário mínimo, a 
renda, a oferta do crédito. Os juros estão em baixa e 
a inflação permanece sob controle.

Então, há um conjunto de fatores que, segundo 
ele, fazem do livro do Mercadante um sucesso de in-
formação. E o jornalista considera difícil a publicação 
de um outro livro que conteste esses dados. 

Maílson da Nóbrega, que foi Ministro da Fazenda, 
diz, em entrevista recente, que o Brasil está à porta 
de, ainda no final deste ano, deixar de ser devedor 
do mundo para ser credor. A dívida resultante no final 
deste ano será da ordem de US$50 bilhões, enquan-
to que o crédito da balança comercial brasileira, da 
ordem de US$60 bilhões. Então, haverá um saldo de 
US$10 bilhões.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Já 
vou ouvir V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Só meio 
minuto!

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não, 
ainda não. Deixe-me terminar o pensamento.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É para pa-
rabenizá-lo, Senador!
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Dei-
xe-me terminar o pensamento. Já, já, ouvirei V. Exª. 
Vou abrir o debate, com certeza.

Maílson da Nóbrega diz isso. O FMI, que a es-
querda brasileira, eu e todos os que participávamos 
daquele movimento naquele momento contestávamos, 
gritando a plenos pulmões: “Fora o FMI!” – nós dizí-
amos isso; eu escrevia quando podia, e pichava –, o 
FMI está fechando as portas. 

Li matéria há duas semanas dando conta de que 
o FMI começa a ter dificuldade de sobrevivência finan-
ceira. A sua diretoria começa a perder as mordomias. 
Está havendo diminuição de salário e de um monte de 
vantagens. Isso porque há um cenário novo em rela-
ção aos países devedores do FMI no que concerne ao 
pagamento das suas contas. É um sinal que vem da 
América do Sul, é um sinal que vem da ponta sul da 
Ásia, é um sinal que vem da África, de que o FMI vai 
sair do jogo. Trata-se de uma instituição mundial que 
deve perder o seu brilhantismo.

Sr. Presidente, por mais que o debate aqui tenha 
trilhado pelo caminho da paixão, no meu entendimento 
alguns pontos devem ser colocados no campo da ra-
zão. Vou repetir o que ouvi do nobre Senador Cristovam 
Buarque logo que cheguei a esta Casa: “A coisa mais 
difícil para um estágio de governo brasileiro é o convívio 
com a democracia, o desenvolvimento e o equilíbrio 
fiscal”. E S. Exª fazia toda uma análise desde o tempo 
de Getúlio Vargas ao de Lula. Segundo o Senador, em 
alguns momentos, alguns governos tiveram um sucesso 
considerável em uma dessas áreas, mas nunca con-
seguiram conciliar as três. E, agora, na avaliação do 
Senador Cristovam, há essa conciliação.

Estar no campo da perfeição é impossível! On-
tem, assisti a uma aula da Física de V. Exª, quando 
lhe perguntei, resumidamente, o que era a Teoria da 
Relatividade, de Albert Einstein, e V. Exª me disse que 
ela foi um sopro de Deus em uma mente humana para 
que pudesse explicar, com algumas palavras, o que 
era o equilíbrio do cosmo, o equilíbrio da vida. Muitas 
vezes, nós, seres humanos, ficamos aqui nos digladian-
do apaixonadamente, achando que somos donos da 
razão e da vida, quando somos uma diminuta bolinha 
perdida no espaço.

Assisti, também, a uma palestra do ex-Frei Leo-
nardo Boff, em que ele dizia que, às vezes, achamos 
que somos os donos da razão, quando o Planeta Terra 
é uma esferinha perdida no Sistema Solar, perdido na 
periferia da galáxia da Via Láctea, que fica perto de 
uma estrelinha de quinta categoria. E ainda achamos 
que somos grandes e donos da razão. 

Sr. Presidente, essas coisas são as mesmas que 
digo no meu Estado do Acre. Não sabemos direito de 

onde viemos, não sabemos direito o que estamos fa-
zendo aqui, muito menos qual é o futuro da humanida-
de. Alguns dizem que há uma vida além desta; outros 
crêem que não, e assim por diante. Em vez de ficarmos 
aqui perdendo tanto tempo na disputa do poder pelo 
poder, poderíamos fazer algo útil para, nessa experi-
ência da vida humana, poder dizer que valeu a pena 
Deus nos ter criado. 

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, eu gostaria 
de conceder um aparte aos Senadores Heró... Herá-
clito Fortes e ao Senador Sérgio Guerra.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Muito obri-
gado por ter me chamado de Heródoto. Heródoto Bar-
beiro é um grande jornalista, e fico feliz da vida com 
isso. Senador Sibá Machado, V. Exª sabe a admiração 
que tenho por V. Exª. V. Exª saiu das barrancas do rio 
Parnaíba, no meu Piauí, e venceu; ganhou o mundo e 
venceu. Mas V. Exª, hoje, está meio perturbado. V. Exª 
é um homem do movimento católico e invoca o Frei 
Leonardo Boff, que foi excomungado pela Igreja por 
causa das suas teorias, e se esquece do Frei Chico, 
irmão do Presidente Lula, que é seu correligionário. 
Que ingratidão! V. Exª cita Cristovam Buarque, homem 
competente, capaz, mas que foi enxotado pelo seu 
Partido, demitido do Ministério da Educação por tele-
fone. E cita Maílson da Nóbrega, satanizado pelo seu 
Partido no Governo Sarney, pela inflação, pela maneira 
como administrou, segundo vocês, àquela época, as 
finanças brasileiras. Sempre achei o Maílson da Nó-
brega um grande técnico no momento errado. V. Exªs, 
não. Satanizavam esse homem. Não sei o que se está 
passando, se o Stanislaw Ponte Preta baixou com o 
samba do crioulo doido, porque não entendo mais o 
PT! Defende o capital estrangeiro, é contra o produ-
tor! Senador Sibá, vamos mostrar ao País o que que-
remos. O Maílson da Nóbrega deve estar se sentindo 
feliz, de alma lavada, por estarem sendo reparados, 
alguns anos depois, aqueles impropérios que o Partido 
de V. Exª lançou contra ele. Cristovam Buarque deve 
estar achando graça. Competente, grande Ministro, foi 
enxotado, demitido por telefone, em Lisboa, quando 
ia para a África.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI. 
Fazendo soar a campainha.) – Conclua, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – ...em missão 
brasileira, tendo que frustrar a viagem. É bom que o 
PT faça o mea-culpa. O grande espetáculo – não o do 
crescimento, aquele prometido pelo Lula, que ia come-
çar e não começou –, o do arrependimento, ocorrerá 
quando V. Exªs começarem a reconhecer que aquelas 
companhias – do Silvinho, do Delúbio, daquele povo 
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todo – não cabiam no Partido de V. Exªs e que aqueles 
cidadãos não podiam ter sido os dirigentes, as pessoas 
importantes que foram no Partido. Digo isso lamentan-
do que V. Exª esteja na tribuna, porque, talvez, V. Exª 
seja alguém que menos culpa tem nisso tudo. V. Exª é 
um Senador brilhante, dedicado. Às vezes, o Partido é 
maldoso, e V. Exª, por exemplo, tem de assinar, com o 
Carlos Willian, o anexo do voto em separado da CPMI 
dos Correios. Tenho certeza de que V. Exª...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – ...assinou de 
boa-fé. Jamais faria aquilo se tivesse conhecimento da 
integralidade do seu texto, até porque não existe, no 
Brasil, a figura jurídica da condenação por tese.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Conclua, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª jamais 
faria isso. Tenho certeza, Senador Sibá Machado, de 
que V. Exª, pelos pecados que está pagando em terra 
por culpa de orientação do seu Partido, no dia em que 
tiver de subir, vai direto para o Senhor, sem passar por 
oficial de gabinete. Pagou os pecados na terra. Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado a V. Exª. Concedo um aparte ao Senador Sérgio 
Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Pediria a V. Exªs que fossem breves, porque a Se-
nadora Heloísa Helena ainda vai falar.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Com certe-
za, Sr. Presidente. Primeiro, Senador Sibá, quero pa-
rabenizá-lo pelo seu discurso de hoje. Segundo, tenho 
relações antigas de amizade com o Líder Mercadante. 
Respeito-o e tenho amizade por S. Exª. Mas esse livro 
dele é um livro claramente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – ... eleitoral. 
Não é um livro técnico. Aloizio é um bom economista, 
é uma pessoa que pensa bem o Brasil. Porém, esse é 
um livro eleitoral. Na verdade, é um instrumento a mais 
para que o Líder Aloizio faça crescer seus índices de 
campanha em São Paulo, na expectativa de suportar 
esse crescimento com a defesa do Governo do Pre-
sidente Lula e das suas realizações. Quero ponderar 
duas coisas: com relação à parte filosófica do seu pro-
nunciamento, nada a contrariar. Estamos de acordo em 
relação às citações e às considerações. Com relação à 
questão econômica, que é parte do seu discurso, quero 
dizer, de maneira muito clara, o seguinte: estatísticas 
não podem ser vistas de forma não consistente. Não 
posso dizer que a maré subiu dois metros. Tenho de 

dizer que ela subiu dois metros quando ela já tinha um 
metro de profundidade...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – ... trinta cen-
tímetros, um metro e meio ou dois metros. As estatís-
ticas têm de ser olhadas do ponto de vista dinâmico, 
e nunca do ponto de vista isolado. Isso não é tecnica-
mente correto. Segundo problema: o ambiente deve 
ser visto e considerado. Não se trata de dizer que não 
se cresceu no Brasil ou que não se ampliaram as ex-
portações. Vou dar dois exemplos: dizer que o Brasil, 
no que diz respeito à agricultura, exportou tanto é uma 
simplificação, porque a produção agrícola, V. Exª sabe 
muito bem, é construída no tempo. Áreas são abertas, 
áreas são tratadas, sementes são cultivadas, depois se 
fazem as plantações, dão-se os tratos culturais, para 
depois se obter a colheita. Então, o que acontece hoje 
é conseqüência do que aconteceu ontem, anteontem, 
há dois anos, há três anos. Enfim, o crescimento re-
levante das exportações, em grande parte suportado 
pela agricultura brasileira, não tem origem no Gover-
no do Presidente Lula. Ao contrário, a contribuição do 
Governo do Presidente Lula à agricultura tem sido, é 
público e notório, negativa. Isso tem origem no Go-
verno anterior. Se quiser ter informação mais clara a 
esse respeito, consulte a Embrapa, outras instituições 
ou os produtores rurais de maneira geral. Na verdade, 
as safras aumentaram de maneira conseqüente e con-
sistente até que uma política alienada em relação à 
agricultura, como a que se dá hoje, produziu o início do 
declínio da produção agrícola brasileira. O investimento 
também não foi responsável pela expansão das expor-
tações industriais, até porque as fábricas já estavam 
prontas, e são poucas as novas fábricas. O que houve, 
rigorosamente, foi a continuação de um projeto que já 
se desenvolvia e que, na minha opinião, é insuficiente 
para o Brasil. Os níveis de desenvolvimento de expor-
tação e produção econômica alcançados no Governo 
anterior e nesse Governo são completamente insufi-
cientes. Os do Governo atual são melhores do que os 
do Governo anterior porque o ambiente internacional é 
diferente do ambiente anterior. A China comprou muito 
mais, e o comércio internacional cresceu de maneira 
relevante, mas, mesmo assim, o tamanho da expor-
tação brasileira, no conjunto da exportação mundial, 
a não ser para alguma produção agrícola, é insignifi-
cante. Estamos muito atrasados em relação às nossas 
possibilidades. O Brasil não se voltou, rigorosamente, 
para a exportação. Sob o ponto de vista interno, o que 
existe é uma política clássica de ajuste, de arrocho, 
que sempre foi combatida por V. Exª, pelo seu Partido 
e por todos, e que favorece, de maneira muito clara, 
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os que intermedeiam e não os que produzem - nem os 
pequenos, nem os médios, nem os grandes. O nível 
de endividamento da empresa, no Brasil, não decres-
ceu. Ao contrário, aumentou. A dívida interna aumen-
tou bastante. O custo da dívida foi brutal, e o Governo 
do Presidente Lula conseguiu investir menos do que 
investiu o Governo do Presidente Fernando Henrique 
em uma situação de crise externa. Enfim, os dados 
não são esses, isso é uma simplificação que não re-
siste a uma crítica mais tranqüila. Uma coisa é a pro-
paganda, que, rigorosamente, cresceu demais; outra 
coisa é a discussão objetiva dos fatos. Compreendo a 
manifestação do Senador Aloizio Mercadante e a de 
V. Exª, mas, entre o que está escrito, o que V. Exª está 
falando e a verdade, há uma distância imensa.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT - AC) – Es-
tou com pouco tempo para a réplica, Senador Sérgio 
Guerra, até porque quero contribuir com a Mesa, mas 
quero dizer que o Brasil não nasceu em 2 de janeiro 
de 2003.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL - PI) – Eu quero 
até pedir desculpas, mas a prioridade é o que V. Exª 
veio trazer à tribuna, ou seja, uma notícia positiva do 
Governo brasileiro em relação à Varig. Penso que V. 
Exª trará grande informação ao povo brasileiro, falan-
do sobre a solução que o Governo está dando, hoje, 
para o caso da Varig.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT - AC) – Mais 
tarde. 

Senador Sérgio Guerra, não nascemos em 2 de 
janeiro de 2003. O Brasil segue uma trajetória. Em cada 
Governo, há um item importante, que é chamado de 
prioridade de ação. Este Governo trabalhou pesado 
em um item muito importante para o futuro, a médio e 
a longo prazo, que é o desendividamento. O Governo 
trabalhou para isso pesadamente. E hoje o cenário no 
Brasil é que o país sobreviveu muito bem aos percal-
ços da economia mundial. Em qualquer momento da 
história anterior, bastavam os Estados Unidos falarem 
em aumentar meio por cento a sua taxa de juros que 
o Brasil tinha calafrios, pois corríamos o risco de ver a 
evasão de bilhões de dólares. Hoje, leio artigos escritos 
por estudiosos do assunto que dão a sua opinião - não 
se trata da opinião do Senador Sibá, porque não sou da 
área de Economia. Tenho um artigo do jornalista Pedro 
Cafardo, que leu o livro do Senador Aloizio Mercadan-
te e concorda que ele está embasado em realidades. 
Portanto, estou fazendo esse comentário.

Sr. Presidente, quanto à Varig, os trabalhadores 
fizeram uma oferta de R$1,01 bilhão - que acredito 
ser boa - para a aquisição da empresa. Sugiro que o 
juiz que trata da questão dê ganho de causa, se ou-
tros concorrentes não participarem, e não declare a 

falência da empresa. Em seguida, que trabalhemos 
a negociação dos chamados passivos por etapas: o 
passivo imediato na parte de combustível e na parte 
da manutenção da empresa e, quem sabe, o financia-
mento imediato do BNDES, dando um prazo, digamos 
que de seis meses, para que a empresa, sob uma nova 
gestão, dê um sinal positivo.

Fico feliz com as notícias que recebemos hoje e 
acredito no sucesso das negociações, que salvarão 
essa importante empresa de aviação brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, por 
dez minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquan-
to a Senadora Heloísa Helena se desloca, eu quero 
apenas fazer uso da palavra pela ordem.

Senador Sibá Machado, o que está nos jornais e 
nos sites a respeito da Varig todos nós sabemos. Está-
vamos aguardando a posição do Governo com relação 
à companhia, se ele cumprirá a sua parte, porque só 
assim esse negócio poderá ser concretizado e o juiz 
não decretará a falência da empresa.

Eu esperava que V. Exª, com tanto otimismo em 
relação à economia brasileira e com as previsões do 
nosso Senador Aloizio Mercadante, de fazerem inveja 
a Nostradamus, trouxesse algo de concreto, neste final 
de noite, que tranqüilizasse os funcionários da Varig. 
São 11 mil empregados diretos e 40 mil indiretos.

Sob a égide daquela estrela que V. Exª até já não 
carrega mais no peito, poderíamos dizer tudo, menos 
que temos 50 mil desempregados por negligência de 
um Governo dito dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, como 
Líder, por dez minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Rapi-
damente, enquanto a Senadora chega à tribuna, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer um comentário. Com certeza, a Va-
rig passa por um problema que esta Casa já estudou 
bastante.

Com o compromisso entre as partes, há, agora, 
um sinal positivo e concreto. O leilão está sendo feito, 
os empregados estão oferecendo sua contrapartida 
e o sinal é positivo. No entanto, um novo Proer brasi-
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leiro não é possível. Não podemos ter um novo Proer 
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Conclua, Senador.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – En-
tão, acreditamos que, nas parcerias, encontraremos a 
saída para esse importante problema.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, Senador Alberto Silva, peço licença para 
falar sentada, como possibilita o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Com toda certeza, Senadora.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, sempre presto muita atenção aos 
debates econômicos feitos na Casa, especialmente 
por integrantes do atual Governo e do Governo pas-
sado, particularmente no chamado campo macroe-
conômico.

Não tenho dúvida de que, como lembrou o Se-
nador Sibá Machado, todos somos partículas perdidas 
na imensidão do Universo. Sempre gostei muito dos 
estudos da Física e da Filosofia.

Há pouco, Senador Alberto Silva, geneticistas 
muito importantes, que são referências mundiais, ao 
examinarem o DNA de centenas de bactérias e o DNA 
humano, descobriram que 90% das células do nosso 
corpo são bactérias. Imagine que coisa impressionan-
te! A digestão, o sistema imunológico, tudo tem rela-
ção com as bactérias. Somos, de certa forma, como 
um amálgama, uma mistura de bactérias e de células 
humanas. Carregamos mais de um trilhão de micró-
bios, que são responsáveis pela nossa digestão e que 
ocupam o cólon e o intestino já poucos dias depois do 
nascimento.

Os estudos científicos são muito importantes, 
assim como as possibilidades de cada um interpretar 
as relações políticas, econômicas e ideológicas. No 
entanto, é essencial que possamos fazer algumas con-
siderações sobre a situação econômica do Brasil, que 
não é, sinceramente, Senador Sibá Machado, como o 
Senador Aloizio Mercadante apresenta no livro.

Não estou reivindicando o socialismo de jeito al-
gum, mas a inserção do Brasil na globalização capita-
lista, desde a época de Fernando Henrique até agora 
– o Governo Lula é uma continuidade técnica do Go-
verno Fernando Henrique e aprofundou essa inserção 
–, tem sido feita de forma completamente acovardada, 
subordinada, subserviente ao capital financeiro.

Eu estava fazendo algumas considerações sobre o 
fato de o Brasil ter pagado a dívida externa com o FMI. 

Isso é uma farsa técnica. O Brasil se endividou a juros 
maiores para pagar à vista, sem nenhum desconto, sem 
repactuação da dívida, uma dívida que era mais fácil 
ter sido paga a longo prazo e com juros menores.

Dizer que a dívida externa está diminuindo por 
que o Governo compra os chamados títulos bradies 
não significa que o passivo externo brasileiro esteja 
diminuindo. Ao contrário, a dívida de fato, não de títu-
los bradies, mas o passivo externo brasileiro está au-
mentando. A dívida pública brasileira, inclusive externa, 
está aumentando de uma forma mais perversa, o que 
aumenta a vulnerabilidade brasileira. A dívida brasi-
leira aumentou, nos oito anos do Governo Fernando 
Henrique, de R$65 bilhões para R$650 bilhões, assim 
como no Governo Lula, atingindo R$1 trilhão. Além de 
aumentar a dívida, o Governo não faz o que qualquer 
país, como a Índia e a China, faz para crescer: o con-
trole de capitais para evitar o endividamento.

A medida provisória aprovada ontem, nesta Casa, 
consolida o aumento do endividamento brasileiro, que é 
um endividamento volátil, a curto prazo, absolutamente 
compatível com os interesses do capital financeiro. Não 
é à toa que nunca o capital financeiro ganhou tanto na 
história da América Latina! O maior lucro das institui-
ções de capital aberto na América Latina se deu nos 
últimos dois anos do Governo Lula. A prova disso é 
que o Brasil pagou R$180 bilhões só de juros dessa 
dívida, aumentada no Governo Lula para R$1 trilhão. 
O pior é que R$144 bilhões são pagos a apenas 20 
mil famílias brasileiras, porque o Governo Lula não 
teve coragem. Pelo contrário, flexibilizou os contratos, 
as entradas de capitais. Fez algo inimaginável, que 
nem o neoliberal carcomido e incompetente Fernan-
do Henrique conseguiu fazer. Ele conseguiu piorar a 
vulnerabilidade brasileira.

Hoje, o Governo muito se orgulha perante a opi-
nião pública dos projetos de transferência de renda. 
Sete milhões de famílias brasileiras ganham, em média, 
R$60,00 por mês. Entretanto, apenas vinte mil famí-
lias brasileiras têm um programa de “Bolsa-Família” de 
R$500 mil ao mês. Olha só que aberração! O Gover-
no Lula copia tanto, dá tanta continuidade técnica ao 
Governo Fernando Henrique, aprofundando, flexibili-
zando toda a estrutura do próprio Banco Central em 
fiscalizar, que consegue aumentar o “Bolsa-Família” 
dos mais ricos do Brasil. Repito: vinte mil famílias bra-
sileiras ganham por mês R$550 mil, nessa política que 
é cantada em verso e prosa.

São, realmente, algumas brevíssimas conside-
rações que me sinto na obrigação de fazer, porque, 
infelizmente, o Governo brasileiro, o Estado brasilei-
ro, por esse tempo de política econômica do Governo 
Fernando Henrique e do Governo Lula, está simples-
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mente controlado pela estrutura do capital financeiro, 
em vez de ser o contrário: o Estado brasileiro manda 
no Banco Central, e o Banco Central define as nor-
mas para o capital financeiro. No Brasil, é o contrário: 
o capital financeiro manda no Banco Central, que, por 
sua vez, manda no Governo brasileiro. Então, esse 
tipo de política econômica não serve a nenhum pro-
jeto de desenvolvimento econômico sustentável e de 
inclusão social.

Essas eram as breves considerações que eu 
queria fazer no sentido de deixar absolutamente claro 
que é o contrário: aumentou a dívida pública brasileira, 
inclusive a dívida externa. A dívida externa, não a dívi-
da dos títulos bradies, mas um outro tipo de dívida, de 
passivo externo brasileiro, que é muito mais complicado, 
com as condições de menos controle ainda do Poder 
Público, que é o que, de fato, foi aumentado.

Portanto, aumentou a vulnerabilidade. A prova de 
que aumentou a vulnerabilidade externa brasileira é que 
só se sustenta com uma política de juros altíssima, que 
impõe uma quebradeira a parques produtivos inteiros 
e uma destruição de milhões de postos de trabalho. 
Não é à toa que a maior taxa de juros do planeta Terra 
é a do Brasil, 18%. A segunda maior taxa de juros do 
planeta Terra é a da Turquia, que é de apenas 6,1%. 
Então, nesse sentido, faço essa brevíssima conside-
ração, Senador Sibá Machado. São algumas observa-
ções do ponto de vista econômico: de fato, elas estão 
completamente distanciadas e distintas do que está 
escrito no livro do Senador Mercadante. O bom seria 
que S. Exª estivesse aqui. Como economista, deveria 
estar aqui, até para que essa farsa técnica e essa frau-
de política pudessem ter o embate no chamado mundo 
econômico, como obrigatoriamente devem ter.

Sr. Presidente, Senador Sérgio Zambiasi, sei que 
meu tempo já terminou, mas gostaria de conceder o 
aparte ao Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Ainda há 
dois inscritos, Sr. Presidente? (Pausa.) Rapidamente, 
farei uma comparação. É claro que o Brasil tem uma 
herança na questão da dívida. Pelo que pude entender, 
os cálculos foram feitos sobre a interiorização da capital 
brasileira. Para aquela visão de Juscelino Kubitschek, 
houve um custo. Aquela capacidade de visão de longo 
prazo dele teve um custo. A partir dali, o Brasil entrou 
num certo descontrole das suas contas internas e ex-
ternas. De lá para cá, sucessivos Governos tiveram de 
aceitar o receituário internacional. Concordo em parte 
com as palavras de V. Exª, Senadora Heloísa Helena, 
mas lhe quero dizer que não há milagre. O que existe 
é o início de um novo comportamento diante de todo 
esse cenário. E, pelo comportamento que o Brasil está 
tendo, é impossível, calculo eu, que se faça isso em 

menos de uma década. Mas, se houver uma variação 
de comportamento, nunca chegaremos lá. Mas esta-
mos chegando, sim! O País sai da vulnerabilidade da 
economia norte-americana; o País capta um novo perfil 
de cenário de comércio; o País potencializa seu setor 
produtivo, com base nesse perfil. Inevitavelmente, ti-
vemos de conviver com o aumento da taxa de juros, 
que é um receituário que considero também negativo 
– ninguém concorda com isso. É claro que o setor fi-
nanceiro, em qualquer governo, sempre se deu bem. 
Mas, por decreto, o Presidente pode criar, como falá-
vamos em 1980: taxação sobre as grandes fortunas, 
taxação sobre as grandes heranças, taxação sobre 
esse tipo de coisa, controle da questão da transferên-
cia de lucros das empresas multinacionais. Qual é o 
receituário que se faz dentro do sistema que está pos-
to? Não estamos nos declarando um País comunista, 
socialista ou coisa parecida. Estamos querendo refazer 
um receituário do próprio sistema que estamos vivendo. 
Então, pelo que vejo, todos os analistas e jornalistas 
estão concordando com os números apresentados 
pelo Senador Mercadante. Difícil será, segundo Pedro 
Cafardo, a Oposição construir um livro à altura do que 
S. Exª escreveu. Segundo eles, é uma verdade o que 
está escrito no livro do Senador Mercadante. Está a 
contento de todos? Concordo com V. Exª que não está. 
É imperfeito? É imperfeito. Mas o caminho do Brasil é 
inevitável nessa direção, e, com segurança, em menos 
de uma década, seremos uma potência que o mundo 
vai invejar muito.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço-lhe, de coração, o seu aparte, Senador Sibá Ma-
chado, mas quero dizer que, infelizmente, tecnicamen-
te, V. Exª está completamente errado e, o que é pior, 
mal informado. Os economistas do Partido de V. Exª, 
inclusive o Senador Mercadante, têm a responsabili-
dade e a obrigação de disponibilizar o conhecimento 
macroeconômico para que todas as pessoas possam 
se preparar melhor. Do mesmo jeito que V. Exª estuda 
tanto sobre a Amazônia e sobre o desenvolvimento 
econômico sustentável e que dá demonstrações im-
portantes de disciplina e de competência técnica, os 
economistas do Partido de V. Exª têm a obrigação dis-
so, porque, se não estudarmos o suficiente e se não 
formos bem informados, sairemos por aí dizendo bo-
bagem. E é muito melhor não entrarmos em um debate 
quando não estamos suficientemente preparados do 
que dizer bobagem.

As observações macroeconômicas que fiz nada 
têm a ver com socialismo. Sou uma socialista de car-
teirinha e não me envergonho de sê-lo, porque penso 
que essa é a mais bela declaração de amor à huma-
nidade. Aliás, brinco sempre, Senador Pedro Simon, 
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dizendo que aprendi a ser socialista com a Bíblia, em 
que é dito que “se serve a Deus ou ao capital”. Por-
tanto, quem serve ao capital vai virar churrasco do de-
mônio. Vou para o céu, com os anjos. Não se trata de 
socialismo; trata-se, Senador Sibá Machado, daquilo 
que está na Constituição como requisito irrenunciável 
para a definição da política econômica, que é a sobe-
rania nacional.

A política econômica do Governo Lula é a conti-
nuidade técnica do Governo Fernando Henrique e é, 
visivelmente, mais acovardada, mais incompetente, 
mais insuficiente do que a política do Governo Fernan-
do Henrique em relação ao capital financeiro. Nunca 
se viu, dentro do Banco Central, nem com a desgraça 
de Armínio Fraga, uma verdadeira política – mais do 
que ortodoxia monetária – de entrega do patrimônio 
público, do dinheiro brasileiro, das finanças brasileiras 
para o capital financeiro. Nunca se viu isso! Nunca 
houve tanto “liberou geral” criminoso e corrupto como 
acontece hoje no Governo Lula no Banco Central! É o 
caso das CC5. Ontem, votou-se impedindo cobrança 
de Imposto de Renda e de CPMF para os investido-
res internacionais. Fomentou-se a lavagem do dinhei-
ro do crime organizado – foi o que se aprovou ontem 
aqui também.

É muito importante tudo isso para não sairmos 
dizendo bobagem. Mesmo sob a égide da globaliza-
ção capitalista, mesmo dentro do capitalismo, desafio 
que alguém me prove qual é o investidor internacional 
que chega aos Estados Unidos – a meca do capital 
internacional –, à Índia ou à China e faz esse tipo de 
patifaria neoliberal que estão fazendo no Brasil à custa 
do conluio do Governo Lula com o capital financeiro. 
Desafio que alguém – economista do PT, do PSDB ou 
de qualquer outro Partido – mostre-me aqui, tecnica-
mente, se o capital financeiro faz nos Estados Unidos, 
na Índia, na Turquia, na Malásia, na China, em qual-
quer um outro lugar, o que faz no Brasil, como se aqui 
fosse realmente o paraíso fiscal do conluio do Estado 
brasileiro com o capital financeiro. Infelizmente, é algo 
inimaginável, mas é o que, de fato, acontece.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – V. Exª me 
permite fazer uma ligeira correção, Senadora? (Pausa.) 
Já deixei claro, com todas as letras, que Economia não 
é minha área e que, portanto, informado ou desinfor-
mado, sempre registro a autoria da informação. Tudo 
que eu disse e que volto a dizer nesta tribuna foram 
palavras de estudiosos da área, como acabei de citar 
aqui o jornalista do jornal Valor Econômico. Registrei 
a questão e a estou apresentando a V. Exª, com toda 
a tranqüilidade.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Te-
nho a certeza de que V. Exª também busca informa-

ções em outras áreas, do mesmo jeito que tenho a 
obrigação de fazer em determinadas áreas às quais 
não me dedico. Tenho a obrigação de estudar mais. 
Tenho a certeza de farei isso em outras áreas e de 
que V. Exª também o fará, porque isso é o que é bom 
para a humanidade.

Durante o discurso da Sra. Heloísa He-
lena, o Sr. Alberto Silva, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Está inscrito para falar o Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, a quem concedo a palavra.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, posso dizer 
hoje que minha missão foi cumprida, o que não me 
impede de fazer uma reflexão depois de apresentar o 
relatório da CPI dos Bingos, criada para “investigar e 
apurar a utilização das casas de bingo para a prática 
de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores, bem como a relação dessas casas e das 
empresas concessionárias de apostas com o crime 
organizado”.

É necessário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, compreender o instrumento da Comissão Par-
lamentar de Inquérito no que toca aos seus “poderes 
de investigação próprios das autoridades judiciais”, 
conforme prevê a Constituição Federal. Buscou-se 
adequar as investigações dessa Comissão ao princí-
pio da investigação real que norteia a técnica proces-
sualística atualizada. O juiz de direito, que antes se 
constituía em figura inerte que apenas julgava ao final 
a lide, hoje é partícipe do processo como seu condutor 
em busca da verdade.

Sr. Presidente, foi uma tarefa árdua. Talvez tenha 
sido, no plano do Legislativo – eu que tenho as duas 
experiências, a experiência de ter sido chefe do Exe-
cutivo e também a de ter sido parlamentar, inclusive 
por quatro mandatos de deputado estadual –, uma 
das experiências que mais me levaram ao sacrifício 
das minhas outras atividades parlamentares, da minha 
assistência aos meus conterrâneos que aqui vêm em 
busca do meu apoio. Mas tudo isso – peço desculpas 
a eles – deixei de lado para me dedicar totalmente, 
integralmente ao trabalho dessa Comissão, ao lado 
desse Senador que se constituiu para mim um exem-
plo de retidão, de determinação, pela forma como S. 
Exª conduziu a CPI dos Bingos, que foi o Presidente, 
Senador Efraim Morais.

Ora, não tínhamos o direito de chamar a aten-
ção da sociedade e da imprensa durante quase um 
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ano, em horas de depoimentos televisionados e co-
bertos on-line, e enganá-las com a verdade forjada e 
restrita a formalidades. Para os que constantemente 
nos criticaram pela falta de rumo e de respeito ao fato 
determinado da CPI, a melhor resposta foi o trabalho 
árduo de Senadores e de profissionais capacitados e 
imbuídos de espírito público.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a grande 
discussão que pautou o trabalho desta Comissão foi, 
exatamente, a relação de alguns empresários com a 
prática dos ilícitos que foram apurados na CPMI. Caso 
aprovada a regulamentação dos bingos, que será en-
viada à Comissão de Turismo e Desenvolvimento Re-
gional, uma intensa fiscalização por parte do Poder 
Público será necessária. As casas de bingo nunca 
mereceram um estudo tão completo e tão minucioso 
de nossa parte como o que foi feito agora, exatamente 
por serem utilizadas para lavagem de dinheiro, finan-
ciamento de campanhas políticas e forte relação com 
factorings que efetuam evasão de divisas e com outras 
máfias que visam o desvio de dinheiro público.

Não nos esquecemos de nos enfronhar no estu-
do do Direito Comparado, que norteou as propostas 
legislativas contidas no Relatório.

Além da proposta que vamos encaminhar à Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo para 
que aquela Comissão possa aprofundar ainda mais o 
nosso estudo, temos sugestões que pretendemos fazer 
tramitar diretamente caso a Comissão possa aprová-
las, projetos que fazem várias inovações no processo 
de licitações, que hoje se faz de acordo com a Lei nº 
8.666, no sentido de moralizar esse processo. Além 
disso, pretendemos que sejam passados os jogos de 
azar da área de prevenção para a área do crime pro-
priamente dito.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que nos 
deparamos com um crime de homicídio. Não nos ati-
vemos essencialmente a ele, mas, sim, à sua suposta 
relação, evidenciada por fortes indícios, com a cor-
rupção estatal montada pelo Partido dos Trabalhado-
res – refiro-me ao que aconteceu em Santo André. É 
perceptível, ao ler o Relatório, a existência de um fio 
condutor interligando os diversos ilícitos que, sob um 
olhar superficial, pareciam desconexos.

Para os que esperavam ver “sangue”, a exposi-
ção de figuras públicas apenas para aplacar o senti-
mento de revolta da sociedade, volto a afirmar aquilo 
que sempre afirmei no plenário da CPI dos Bingos: o 
trabalho coletivo desta CPI pautou-se pelo mais alto 
sentimento de justiça. Até por que este Relatório, de-
pois de aprovado, será encaminhado para o Ministério 
Público e para as demais autoridades competentes. 
Esse é o objetivo de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, previsto em nossa Constituição, e não o de 
promover o indiciamento de pessoas – isso não nos 
compete, podemos apenas sugerir esse indiciamento. 
Esta peça, que se transformou numa peça muito volu-
mosa, Sr. Presidente, de 1400 páginas, visa montar um 
mosaico, destrinçar a elaborada teia de corrupção que 
permeia o Poder Público, contribuir para o avanço das 
investigações, que estão longe de serem finalizadas.

Não poderia deixar de ressaltar novamente aqui 
os meus agradecimentos ao Senador Efraim Morais e 
a todos os Senadores, membros ou não, que colabo-
raram com a CPI dos Bingos. A todos eles, os meus 
mais sinceros agradecimentos. As eventuais discordân-
cias e debates acalorados são próprios de uma Casa 
Parlamentar e, em vez de se constituírem em entrave 
às investigações, muito contribuem para o aperfeiço-
amento desse instrumento democrático.

Os depoimentos abertos ao julgamento da opi-
nião pública – e os depoentes, em algumas ocasiões, 
manifestaram zombaria e escárnio perante a popula-
ção - constituem-se apenas na “ponta do iceberg” das 
investigações. Na verdade, por trás do exposto ao jul-
gamento popular, existem profissionais extremamente 
capacitados e dedicados, que consumiram horas de 
sono na busca incessante pela verdade. São consulto-
res e funcionários, que contaram com a valiosa ajuda 
de profissionais do Tribunal de Contas da União e da 
Polícia Federal, que não se furtaram a emprestar a 
mais valiosa contribuição à CPI dos Bingos.

À imprensa vigilante e, por vezes, impaciente 
quero demonstrar o respeito e a admiração de um 
jornalista afastado do exercício da profissão – sou eu, 
Sr. Presidente, que não tive a sorte de V. Exª de con-
ciliar as atividades de jornalista e de radialista com as 
atividades políticas. O que seria de nosso País sem a 
atuação decisiva da imprensa? Os eventuais equívocos 
cometidos não afastam, de maneira alguma, a contri-
buição desses profissionais no sentido de depurar as 
nossas instituições e a vida pública. Não se preocu-
pem que a entrega deste Relatório não se constitui na 
preparação para a chegada do fim do mundo – cha-
mavam a CPI dos Bingos de “CPI do Fim do Mundo”. 
Pelo contrário. É apenas uma modesta contribuição 
para o aperfeiçoamento das instituições republicanas 
e do Estado Democrático brasileiro.

Muito obrigado, Senador Sérgio Zambiasi, pela 
oportunidade que me deu para falar sobre a CPI dos 
Bingos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Senador Pedro Simon, solicito a V. Exª que presida a 
sessão por alguns minutos para que eu possa prestar 
contas das últimas reuniões da Comissão do Mercosul 
do Congresso Nacional. Se V. Exª quiser se pronunciar, 
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V. Exª pode ir à tribuna que eu o aguardo. V. Exª tem 
precedência sobre todos nós, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro 
Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Com a palavra o ilustre Senador Sérgio Zambiasi, 
representante do Rio Grande do Sul. 

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Inicial-
mente, Senador Pedro Simon, eu quero agradecer à 
Senadora Heloísa Helena e à Senadora Patrícia Sa-
boya Gomes por permitirem que V. Exª presidisse a 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Mas elas não permitiram: tu me tirastes daquela con-
vivência ali, eu vim sob protesto! 

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.  Sem revisão do orador.) – E 
o seu protesto foi registrado, Senador Pedro Simon, 
por isso eu agradeci a gentileza das Senadoras Pa-
trícia e Heloísa. 

Estávamos aqui admirando o diálogo descontraído 
e positivo que ambos estavam produzindo. Considero 
importante essa troca de informações, esses diálogos 
extra apartes e microfones, porque muitas vezes po-
demos reunir experiências extremamente ricas, como 
o discurso proferido pela Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, com relação à infância, trabalho que desponta 
por suas mãos, no Congresso; a manifestação forte e 
aguerrida da Senadora Heloísa Helena no tocante às 
questões econômicas do Brasil; e as idéias do Sena-
dor Pedro Simon. 

Senador Pedro Simon, solicitei a V. Exª que presi-
disse este final de sessão, porque quero prestar contas 
do trabalho que a Comissão Mista do Mercosul está 
fazendo e que, inclusive, mereceu hoje um artigo no 
Correio Braziliense, do próprio Presidente desta Casa, 
Senador Renan Calheiros, intitulado “O Parlamento do 
Mercosul e a Integração Sul-Americana”. Quando se 
fala em Mercosul, fala-se também em Senador Pedro 
Simon, um dos idealizadores como governador do Rio 
Grande do Sul, superando aqueles primeiros obstácu-
los e contribuindo para consolidar aquela proposta, à 
época tão arrojada e de quase difícil compreensão.

Hoje, passados 15 anos, já superamos muitas 
dificuldades. Outras tantas haverão de ser superadas, 
como a tensão Uruguai-Argentina, a questão bolivia-
na e a venezuelana. Guardo comigo o depoimento do 
Presidente da Comissão Européia, o português José 
Manuel Durão Barroso, ocorrido aqui, na semana pas-
sada, quando ele dizia que a Comunidade Econômi-
ca Européia nascia em 1951, logo após a Segunda 

Guerra Mundial, com os países esfacelados, entre dois 
países inimigos, a França e a Alemanha, num acordo 
energético envolvendo carvão e aço. Ora, se a União 
Européia nasce logo após a Segunda Guerra Mundial, 
entre países inimigos, por que acreditar que eventuais 
e pontuais crises entre países da América do Sul po-
dem impedir a consolidação do Mercosul? 

No texto de hoje, no jornal Correio Braziliense, 
o Senador Renan Calheiros, nosso Presidente, rea-
firma o compromisso do Congresso Nacional brasilei-
ro com a construção do Mercosul e também do seu 
Parlamento. Para o Presidente do Senado Federal, “o 
bloco criado há 15 anos tem um papel estratégico na 
América do Sul”.

Com clareza, o Presidente desta Casa afirma que 
“a proposta do Mercosul vai bem além de uma parceria 
comercial”. “O objetivo é uma união de esforços, não 
apenas do ponto de vista econômico, mas político, ju-
rídico, científico-tecnológico, social e cultural”, disse o 
Presidente do Senado Federal.

O Senador Renan Calheiros, em seu artigo, tam-
bém destaca o “papel fundamental do Parlamento 
do Mercosul para impulsionar a integração regional”. 
Novamente com sabedoria e destacando que “o Bra-
sil é um dos maiores entusiastas do Parlamento do 
Mercosul”, o Presidente, Senador Renan Calheiros, 
disse que “o Brasil aposta no diálogo como um dos 
instrumentos mais poderosos para o fortalecimento 
do bloco sul-americano”. 

Sintonizados com esse compromisso público do 
Presidente do Senado Federal, que também move o 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo 
Rebelo, no último dia 6, terça-feira passada, aprova-
mos o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mer-
cosul, oriundo da Decisão nº 23/05, do Conselho do 
Mercado Comum, celebrado em Montevidéu, em 9 de 
dezembro de 2005.

Por unanimidade, os colegas Parlamentares vo-
taram favoravelmente ao relatório do Deputado Dr. 
Rosinha, Secretário da Comissão, que sintetizou os 
principais propósitos, competências e critérios de re-
presentação da nova instituição.

Na reunião, tivemos a presença do Deputado Vic-
tor Alcides Bogado, Presidente da Câmara dos Depu-
tados do Paraguai, país que já aprovou o protocolo da 
criação do Parlamento do Mercosul. Na Argentina e no 
Uruguai, o protocolo está tramitando nos respectivos 
Congressos Nacionais.

Agindo em sintonia com a urgência que o tema 
exige, a Comissão de Relações Exteriores da Câma-
ra dos Deputados, presidida, naquele instante, pelo 
Deputado Alceu Collares, gaúcho, ex-Governador do 
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Estado, também já votou e aprovou o protocolo em 
reunião realizada nesta quarta-feira.

Quero, portanto, cumprimentar o Deputado Alceu 
Collares, que, na Presidência da Comissão, agilizou 
e permitiu que déssemos a celeridade necessária ao 
protocolo.

O protocolo, composto por 24 artigos e 7 disposi-
ções transitórias, define inicialmente que o Parlamento 
do Mercosul substituirá a Comissão Parlamentar Con-
junta como órgão integrante da estrutura institucional 
do Mercosul.

Entre os principais propósitos do Parlamento do 
Mercosul, segundo relatório aprovado, está a represen-
tação dos povos do Mercosul, respeitando sua plura-
lidade ideológica e política, bem como a promoção e 
defesa da democracia, da liberdade, da paz e do de-
senvolvimento sustentável, com justiça social.

Também se destaca o estímulo à participação 
da sociedade civil no processo de integração e à for-
mação de uma consciência integracionista na região, 
além da promoção da solidariedade e cooperação re-
gional e internacional.

Entre as competências, ressalto a de propor ao 
Conselho do Mercado Comum a adoção de normas 
para o bloco, podendo também enviar anteprojetos 
de normas nacionais, orientados à harmonização das 
legislações nacionais aos Parlamentos dos Estados-
Partes.

O protocolo também estabelece as formas de 
relação do Parlamento com a sociedade civil, que 
passam pela realização de reuniões semestrais com 
o Foro Consultivo Econômico-Social, bem como a or-
ganização de reuniões públicas.

O Parlamento do Mercosul ainda terá a função 
consultiva, cabendo-lhe manifestar-se sobre todos os 
projetos de normas do Mercosul que requeiram apro-
vação legislativa em um ou mais Estados-Partes.

A constituição do Parlamento obedecerá a duas 
fases. A primeira terá início em 31 de dezembro de 
2006, estendendo-se até 31 de dezembro de 2010. 
A segunda começará em 1º de janeiro de 2011, en-
cerrando-se em 31 de dezembro de 2014, conforme 
estipula a Primeira Disposição Transitória.

Durante o primeiro período, o Parlamento será 
integrado por 18 Parlamentares por Estado-Parte, a 
serem designados de acordo com os critérios determi-
nados pelos respectivos Congressos Nacionais.

O critério de representação cidadã será aplicável 
a partir da segunda etapa de transição, e será estabe-
lecido por Decisão do Conselho do Mercado Comum, 
por proposta do Parlamento.

A partir dessa etapa, o Parlamento deverá estar 
integrado por representantes eleitos pelo voto univer-

sal, direto e secreto, cuja eleição deverá processar-se 
ao longo do primeiro período de transição, de acordo 
com a legislação eleitoral de cada Estado-Parte.

Ainda no que diz respeito às eleições para o Par-
lamento, o protocolo dispõe que o Conselho do Merca-
do Comum estabelecerá o “Dia do Mercosul Cidadão”, 
destinado à eleição simultânea dos Parlamentares em 
todos os Estados-Partes.

A aprovação pela Comissão do Mercosul, que 
deu início ao processo de tramitação do protocolo no 
Congresso Nacional brasileiro, aponta não apenas para 
a consolidação do Parlamento, mas para a afirmação 
do Mercosul, enquanto bloco regional.

Temos dito neste plenário que o Parlamento do 
Mercosul é decisivo para o processo de integração, uma 
vez que será o fórum adequado para antecipar solu-
ções, promover o debate regional e dirimir conflitos.

O Parlamento do Mercosul poderá, ainda, de-
sempenhar um papel fundamental na ampliação do 
processo de integração, que a um ver, resulta na uni-
dade da América do Sul. Hoje um pólo agregador, o 
bloco do Mercosul, é o embrião deste processo que, 
em tempo não muito distante, unirá todas as nações, 
acima de seus eventuais governos, e todos os povos 
do Continente Sul-Americano.

Nesse sentido, registro aqui alguns trechos de 
artigo do economista e professor da FGV-Eaesp, Paulo 
Nogueira Batista Jr., publicado no caderno Dinheiro, 
da Folha de S.Paulo, nesta quinta-feira.

No artigo, o economista afirma que “a maior parte 
da América Latina está tomando outro rumo” – o rumo 
da integração. “Com a entrada da Venezuela, o Mer-
cosul passa a constituir um bloco de 250 milhões de 
habitantes, com uma área de 12,7 milhões de km2”, 
registra o economista Paulo Nogueira Batista Jr.

Ainda, ressaltando os avanços no terreno dos 
acordos comerciais entre os países do bloco, incluin-
do a Venezuela, Nogueira Batista destaca que “o PIB 
do bloco supera US$1 trilhão, correspondendo a cerca 
de 75% do PIB sul-americano”.

Para Nogueira Batista, “o próximo passo é in-
corporar a Bolívia ao bloco”. Para ele, “essa decisão 
é vista com bons olhos pelos governos da Argentina, 
do Brasil e da Venezuela”. Ele também lembra que o 
Equador é outro país com o qual o Mercosul poderá 
buscar aproximação.

Em seus 15 anos de existência, além dos as-
pectos políticos e econômicos, o Mercosul também 
já registra uma série de conquistas que beneficiam 
as economias dos países do bloco e, especialmente, 
seus cidadãos.

Exemplo disso é a vigência da Carteira do Cida-
dão, que permite a vida comum na faixa de fronteira, 
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entre Brasil e Uruguai, para quem necessitar estudar, 
trabalhar ou apenas residir. A mesma medida já está 
em processo de adoção na fronteira do Brasil com a 
Argentina.

Outro exemplo é o acordo comum ao Mercosul 
que unifica os sistemas de seguridade social, permi-
tindo a incorporação, para fins de aposentadoria, das 
contribuições dos trabalhadores, realizadas em qual-
quer um dos países do bloco.

Na mesma direção de valorizar a integração hu-
mana, aprovamos recentemente, na Comissão do 
Mercosul, o “visto Mercosul”, que facilitará a circu-
lação temporária de pessoas físicas prestadoras de 
serviço, no exercício de atividades remuneradas, por 
até quatro anos.

O processo de constituição do Parlamento do 
Mercosul, portanto, neste momento, é uma afirmação 
objetiva e madura da vitalidade do bloco que, acima 
das crises conjunturais, cumpre com sua irreversível e 
histórica missão de integrar os países da região.

É também, para finalizar, um espaço privilegiado 
para o exercício da cidadania sul-americana, para a 
estabilidade democrática da região e, acima de tudo, 
para a inserção soberana da região, em todos os seus 
aspectos, na economia globalizada.

Muito obrigado.

O Sr. Pedro Simon, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Agradeço a gentileza do Senador Pedro Simon, que 
presidiu a sessão para que eu pudesse fazer a neces-
sária prestação de contas dos trabalhos da Comissão 
Mista do Mercosul do Congresso Nacional.

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

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Sérgio Zambiasi, justiça seja feita e 
que V. Exª seja o Presidente da Comissão do Mercosul, 
que trará o funcionamento do Congresso no Mercosul. 
É uma missão histórica que V. Exª está levando com 
muita categoria, e eu o felicito com muito orgulho.

Vejo, neste final de sessão, na Mesa, o Senador 
Sérgio Zambiasi e, ali, duas moças a quem poderíamos 
fazer as mais variadas interpretações. Quem seriam 
elas? Uma mais bonita que a outra. Estilos diferentes, 
mas grandes lideranças e que fazem, neste Senado, 
talvez os papéis mais bonitos que possamos ter.

Amanhã estarei no Ginásio Ulysses Guimarães 
para assistir ao pronunciamento de abertura da Se-
nadora Patrícia num congresso extraordinário sobre a 
infância – assunto que S. Exª tem feito talvez a razão 

número um de sua presença nesta Casa. E vejo com 
um carinho muito grande. Assim como lembro o Paim 
na questão de certos problemas que ele levanta e 
que nunca eram levantadas antes, V. Exª está trazen-
do aqui realmente questões que não se ouviam com 
a profundidade, com o conteúdo e com a sinceridade 
que V. Exª fala.

Nós temos lá, no nosso bloco do Senado Fede-
ral, uma nova vizinha, que é a filha da Patrícia, que, 
segundo me diz a Heloísa, herdou a personalidade, a 
firmeza e é um exemplo magnífico e emocionante que 
nos apresenta essa querida Senadora.

A minha mulher fez o mesmo, nós estamos com 
uma guriazinha moreninha de dois anos. A babá do Pe-
drinho ficou grávida e a Ivete adotou a babá e a filha da 
babá. E vejo que não há sentimento mais espetacular 
– e acho que a Patrícia pensa isso, como eu – do que 
se ver uma criança e perceber que o futuro dela seria 
uma favela ou não sei o que e, de repente, não mais 
que de repente, poder transformar o futuro dela. Você 
dá vida, você faz com que surjam oportunidades.

Vivo dizendo isto: o Brizola, que, na minha opi-
nião, foi a pessoa que mais cuidou da educação no 
Brasil, que mais se apaixonou pela educação no Brasil 
– quando governador do Rio Grande do Sul foi espe-
tacular e, no Rio de Janeiro, mais ainda –, e o próprio 
Darcy Ribeiro, que era o seu orientador principal, pre-
viu os Cieps, onde as crianças entravam apenas aos 
sete anos. Mas e de zero a quatro anos? De zero a 
seis anos? Essa é a idade em que a personalidade da 
criança é formada e os nervos do cérebro começam a 
funcionar ou não funcionam nunca mais. Depois dos 
sete anos, podemos passar fome por um ou dois dias, 
mas isso não altera em nada a nossa personalidade 
e a nossa vida; não modifica nada. Claro que vamos 
passar fome, mas não haverá danos. O cérebro da 
criança até os sete anos vai-se formando. E aí ele vai-
se formar metade viva e metade não. Vamos ter uma 
criança pela metade para o resto da vida. Não existe 
solução, não existe alteração, nem modificação; ela 
pode comer e viver extremamente bem o resto da vida, 
mas o seu cérebro já estará comprometido.

Por isso, não vejo nada mais bonito na vida do 
que se adotar uma criança. Por isso, quando falam 
que o meu amigo Garotinho tem mil defeitos – não me 
importa se os tem ou não; eu acho que não os tem –, 
mas há algo nele para que eu tiro o chapéu...

E isso não foi agora, por ser ele um político; ele era 
locutor de rádio, tinha quatro filhos e adotou cinco. Isso 
não tem preço! Cá entre nós, isso não tem preço!

Mas do outro lado está a Senadora Heloísa. Olha, 
nós estamos vivendo, sem nos dar conta, um momento 
muito importante neste Congresso Nacional, que é a 
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candidatura da Heloísa. Eu acho que a Heloísa está 
representando aqui um papel que haverá de ser um 
papel de transformação da sociedade brasileira.

Se eu tivesse força no PMDB, eu traria a Heloísa 
para o Partido para ser a nossa candidata, e ganharía-
mos estourado. É claro que nós conversaríamos, sen-
taríamos a uma mesa e eu diria: “Heloísa, não é por 
aqui”. Lembro-me de uma vez que ela veio com uma 
camiseta escrito “Não ao Bush”. E eu disse: Heloísa, 
não pode. Aí ela me respondeu: “Mas V. Exª está aí 
abrindo as baterias contra o Bush”. Mas eu não sou 
candidato; você pode ser e vai ganhar. E aí como é 
que vai discutir com o Bush? Ele vai dizer que V. Exª 
estava com uma camiseta repelindo-o.

Isso nós acertamos. Mas a pureza, a dignidade, 
a seriedade, a grandeza de espírito... olha, minha que-
rida Heloísa, é sensacional!

Tenho andado por este País e vejo o carinho com 
que as pessoas falam de V. Exª e de sua candidatura. 
E quando eu digo para eles que este é um País que, 
infelizmente.... Dêem oito minutos para Heloísa na te-
levisão para ver o que é que acontece. Dêem oito mi-
nutos para Heloísa na televisão, podem dar meia hora 
para o Lula e vinte minutos para o candidato do PSDB. 
Não dão, o problema é que não dão!

Estamos caminhando para uma eleição que não 
sei no que vai dar.

Vi o que aconteceu esta semana no Congresso 
Nacional. Vim para esta tribuna dizer que o que aconte-
ceu em São Paulo não foi um acontecimento vulgar.

Para minha alegria, Sr. Presidente, lá está meu 
filho, Tiago. Aquela é Heloísa, de quem falo tanto; e 
aquela é a nossa querida companheira. V. Exªs já o 
conhecem. Está ali, todo importante! A esposa dele 
passou no mestrado. Então, é catedrática. Ele está 
feliz. E está certo!

Eu dizia que o que ocorreu em São Paulo não 
foi um acontecimento vulgar – minhas amigas estão 
dizendo que tenho que arrumar o cabelo! Aquilo era o 
início de um movimento da organização oficial da máfia 
no Brasil. Foi o que aconteceu em São Paulo. E, como 
disse o jornalista, não sei se houve um acordo com o 
Governador de São Paulo para acabar com a violência 
ou não houve. O que sei é que eles acabaram quando 
quiseram, o que significa que eles retomam também 
quando quiserem.

E o que aconteceu aqui? E o que aconteceu aqui? 
Meus Deus! A televisão mostrou que as pessoas es-
tavam preparadas, que vieram de lugares diferentes, 
reuniram-se e prepararam tecnicamente a maneira 
de agir. E o amigão do Lula – como o Lula tem ami-
gos complicados, meu Deus do céu! – era o chefe da 
coordenação.

Filmaram. Para mim, eles só podem ter filmado e 
entregue a fita de propósito! Quem filmou? Um deles 
que veio aqui estava com o filme no bolso, com o filme 
que mostrava as reuniões preparatórias.

Cá entre nós, para mim aquilo não foi um fato 
isolado. Não me surpreende se aquele episódio estiver 
ligado ao movimento de São Paulo, como outra fórmula 
de aparecer. Isso não seria surpresa para mim.

Esses fatos estão mostrando para onde estamos 
caminhando.

Li sobre duas manifestações que ocorreram hoje: 
uma dizendo que 80% das pessoas que foram ouvidas 
disseram: “Bem feito! O Congresso Nacional merece 
mesmo ser apedrejado”. E a outra, embora as pessoas 
fossem do PT e o coordenador, da Executiva Nacio-
nal do PT, disse: “Não, o Lula não tem nada a ver com 
isso”. “Você acha que o Lula não tem nada a ver com 
isso?” “Não, não tem nada a ver com isso”. “Mas você 
acha que o Lula não tem nada a ver com essas coisas 
que estão acontecendo no Brasil?” “Não tem nada a 
ver com isso”. Conte-me uma coisa: e se fosse filma-
do um episódio em que o Lula aparecesse invadindo 
e roubando um supermercado, o que você diria”? “Ele 
está pegando comida para dar para os pobres”. 

Esse argumento é para mostrar que nada pega 
contra o Lula. Se o Lula aparecesse na televisão rou-
bando comida, o povo ia dizer que ele estava levando 
comida para dar para os pobres, coitadinho! Realmente, 
nada pega contra o Lula. Essa é a grande verdade.

A grande verdade é que está havendo – e este 
é o lado ruim – um debate PSDB/PT; Fernando Henri-
que/Lula. Ninguém se lembra com carinho do Fernando 
Henrique. E o mal do Alckmin não é o Alckmin. Eu gos-
to muito do Alckmin, ele foi um grande Governador. O 
Alckmin não é da ala do Fernando Henrique, é da ala 
do Covas; e o Covas é uma pessoa espetacular. Ele 
que devia ter sido Presidente da República. O Covas 
é o Covas, é um homem de Esquerda, progressista, 
um extraordinário companheiro. Lamentavelmente, 
não foi ele. O Alckmin é um homem do Covas, mas, 
na imprensa, ele aparece como sucessor do Fernando 
Henrique. Esse é o problema. Entregar o País para o 
Fernando Henrique? Não! 

Por isso, creio que deve aparecer outra candidatu-
ra. A Senadora Heloísa Helena, logo, logo, estará com 
15 a 20% dos votos. É natural, pelas suas qualidades, 
de um lado, é verdade; mas, pela raiva do povo, do 
outro lado. Isso também é verdade.

E nós, do PMDB? 
Felizmente, ontem, houve uma reunião muito 

importante do PMDB. No meio da decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral, que pegou todo mundo na contra-
mão, aquelas pessoas, como o Dr. Sarney, como o Dr. 
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Renan, que já estavam praticamente compromissadas, 
pararam para pensar.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Senador Pedro Simon, quero apenas, se me permite 
interrompê-lo, informar que o TSE acaba de rever a in-
terpretação da verticalização, realizada na terça-feira, 
que restringia as coligações. 

É a informação que estamos recebendo agora 
e, posteriormente, seguramente, toda a imprensa vai 
noticiar. O placar, desta vez, foi de sete a zero, rever-
tendo a situação da última terça-feira.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quer di-
zer, anulou a decisão da última terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Sim. O TSE, portanto, reviu a interpretação da ver-
ticalização, que restringia as coligações.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É! O Dr. 
Renan, o Dr. Sarney e o Dr. Antonio Carlos têm força. 
Não sei se foram em nome do Senado, mas foram lá, 
falando pelo Senado. O Presidente do Tribunal disse 
que ia estudar, que ia analisar, e que, se fosse o caso, 
ele teria coragem de rever a situação. 

Já não sei o que vai acontecer amanhã! Já não 
sei se os membros governistas do PMDB irão para a 
reunião de segunda-feira, marcada pela Executiva, 
com todas as Lideranças do PMDB no Brasil, para 
escolher uma fórmula de entendimento. Não sei, com 
essa decisão, o que acontecerá. 

Eu tinha achado a decisão importante. Dura, sim, 
mas importante. Ela obrigava os Partidos a terem que 
se identificar. 

Se o PMDB quisesse fazer acordo com o PT, que 
fizesse. Mas não o PMDB fazer acordo com o PT para 
Presidente da República, e o Dr. Sarney votar na filha 
dele, Roseana, do PFL, para Governadora do Mara-
nhão, e votar no candidato do Partido Socialista para 
Governador do Amapá. E não o PMDB de Pernambu-
co votar no PSDB e no PFL para governador e para 
Presidente da República, no Lula. É essa a decisão 
que o Tribunal tinha tomado. 

Realmente, a força que pressionou foi muito 
grande.

Eu estava na expectativa, e a expectativa que eu 
tinha era de dizer que o PMDB poderia, na reunião de 
segunda-feira, tomar uma posição muito importante: 
apresentar uma terceira via que representasse um 
pensamento diferente do do PSDB e do PT.

Deixei muito claro, na oportunidade, que a minha 
candidatura não seria obstáculo para se buscar o en-
tendimento. O meu nome estava colocado a Presiden-
te da República com um sentimento: o da candidatura 
própria. Mas, se o Dr. Sarney, o Dr. Renan, se o Partido 
se reunisse em torno de um nome – e citava o Gover-

nador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos –, poderia 
ser. Poderia ser. Se nos reuníssemos e chamássemos 
a Oposição, de repente, teríamos aí uma grande can-
didatura que representasse a sociedade brasileira.

Eu acho, com toda sinceridade, que o PMDB não 
pode desempenhar esse papel triste e melancólico. 
Vejam que o nosso amigo Renan diz que temos que 
eleger Governador, mas apóia o PSDB em Alagoas. O 
Dr. Sarney diz que o papel do PMDB é eleger Gover-
nador, mas apóia a filha no Maranhão e o candidato 
do PS no Amapá. Assim, fica difícil de entender ou de 
compreender. 

O Jader Barbalho, o todo poderoso ex-presidente 
do Partido, diz que quer um Partido forte, mais apóia 
o PT no Pará. Então, que fórmula é essa de ter um 
Partido forte? 

O engraçado é que, no PMDB, os Estados que 
têm Governador ou que têm candidato a Governador 
querem candidato a Presidente da República. O Rio 
Grande do Sul tem Governador, tem candidato a Gover-
nador e quer candidato a Presidente da República pelo 
PMDB. Santa Catarina tem Governador, tem candidato 
a Governador e quer candidato a Presidente da Repú-
blica. No Paraná, o Requião é Governador, é candidato 
à reeleição e quer candidato a Presidente da República. 
O Rio de Janeiro tem Governador, quer Governador e 
tem candidato a Presidente da República.

Os que querem candidato a Presidente da Re-
pública têm candidato a Governador. Os que não que-
rem candidato a Presidente da República e desejam 
fortalecer o Partido elegendo os Governadores não 
têm candidato a Presidente da República. Não tem 
explicação.

Cá entre nós, vamos ser sinceros: eu fui Gover-
nador de Estado e, quando isso aconteceu, não havia 
a Lei Kandir. Eu recebia o dinheiro das exportações, 
porque elas pagavam ICMS. O Rio Grande do Sul está 
deixando de receber R$1 bilhão por ano, por causa da 
isenção das exportações. São R$4 bilhões que o Rio 
Grande do Sul está deixando de receber, no Governo 
Rigotto, e o nosso querido Presidente da República dá 
zero na compensação. Zero na compensação!

Estamos vendo os Prefeitos chorando por mi-
galhas. Eles vieram aqui e fizeram uma solenidade 
espetacular para o Presidente Lula, que foi quase car-
regado como herói porque prometeu aumentar 1% do 
retorno aos Municípios. Um por cento do retorno aos 
Municípios! Os Municípios receberam aquilo como 
água benta caída do céu e endeusaram o Lula. Não 
foi aprovado e não o será. 

Os Prefeitos estão mendigando, Senador. Dá pena 
de ver um Prefeito. Prefeito que quer fazer alguma coi-
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sa, dos quatro anos, passa um ano entre a capital do 
seu Estado e a Capital da República.

E o Governador? Governador já foi gente impor-
tante. Eu até que era importante quando era Governa-
dor. Eu vinha aqui e os caras me recebiam. Eu vinha 
aqui e o Sarney me recebia, os Ministros me recebiam. 
Eu era o Governador do Rio Grande do Sul. Mas, hoje, 
ninguém liga para ninguém. Governador não toma co-
nhecimento, ninguém toma conhecimento de nada. O 
Presidente vai para o interior, não comunica ao Go-
vernador que está indo, que não está indo, o que está 
fazendo ou deixando de fazer. 

Num Estado como este, em que temos que mu-
dar o pacto federativo, em que temos que mudar a 
organização da sociedade brasileira, vêm os nossos 
amigos e dizem: “Eleger o Presidente não é importante. 
Importante é eleger o Governador e um prefeitozinho 
ali”. Não é sério, tchê! Não é sério! É algo que choca 
a opinião pública brasileira. 

Quando penso no Teotônio, no Uysses, no Tan-
credo, no Covas, no que foi o nosso Partido, no papel 
que desempenhamos, fico a pensar na nossa missão 
de hoje. 

O Garibaldi, que saiu daqui, teve um trabalho 
fantástico como Relator. O nosso Relator na CPMI 
dos Correios foi sensacional, não há como discutir; 
mas a Bancada do PMDB, o Líder fez questão de não 
indicar. Eu, por exemplo, não fui indicado para Comis-
são nenhuma, nem para titular, nem para suplente. E, 
como eu, muita gente não o foi. A atuação da Banca-
da na CPMI foi dramática. Foi dramática! No entanto, 
o PMDB é um Partido que tem a sua história e a sua 
responsabilidade.

Andei com o Rigotto, candidato a Presidente, pelo 
Brasil inteiro. Na sua terra, em Alagoas, em que o Re-
nan é contra, é impressionante como o povão estava 
todo conosco. O povo estava todo conosco! Até o irmão 
dele esteve presente. O povo de Alagoas quer eleição 
direta e quer candidato a Presidente da República. 

Lá na sua terra, no Ceará, onde o ex-Ministro 
também não quer candidatura, a nossa reunião foi 
impressionante. O pessoal quer candidatura.

Agora, o que está acontecendo? Está acontecen-
do que, hoje, está muito difícil eleger, principalmente 
dentro do Governo. O PT vai chegar aqui com metade 
da Bancada. O MDB pode até chegar com uma gran-
de Bancada, mas renovada. Vem para cá com gente 
nova. Gente que está aqui é muito difícil voltar. Então, 
essa gente está no desespero. 

Estão lá o Dr. Renan, o Dr. Sarney, o Dr. Suassuna, 
o Líder na Câmara. Se for preciso uma emenda, são 
eles que dão. Se for preciso um pedacinho de estrada 
ou um pedacinho de construção de escola, são eles 

que dão. Então, não posso nem criticar esse Deputado. 
É quase uma questão de sobrevivência. É mais triste 
o que oferece do que o que recebe. 

Dentro dessa situação, o PMDB vive o momen-
to atual. 

Eu gostaria de saber quantos cargos o PMDB 
tem e quem os indicou. Eu já digo que a Bancada do 
PMDB no Senado não indicou ninguém. Nunca houve 
uma reunião para escolher nome. A Bancada do PMDB 
na Câmara não indicou ninguém. Nunca houve reunião 
da Bancada para indicar um nome. A Executiva Na-
cional não indicou ninguém. Nunca houve reunião da 
Executiva Nacional para indicar ninguém.

Em nome de quem falam o Senador Renan, o Se-
nador Sarney, o Senador Suassuna quando vão falar 
com o Presidente, eu não sei. Eu sei que eles conse-
guem. É nesse estilo que eles estão avançando.

Eu fico me perguntando se o nosso bravo Presi-
dente Lula não deve estar falando com os seus botões: 
“Eu estou certo, eu estou com 70% de aprovação”. 
Mas há uma pergunta a ser feita: como pode estar com 
70% de aprovação se 86% do povo diz que é um País 
de corrupção e nada se faz para combatê-la? Nós, do 
Senado, somos responsáveis pela corrupção? O que 
o Presidente da República fez até hoje para combatê-
la? Apesar disso, a sua pesquisa vai lá em cima.

É verdade que nunca vi tanta propaganda. Nunca 
vi a televisão tão apaixonada pelo Dr. Lula e pelo Go-
verno como agora. E está melhor. Não sei se, por fora, 
o ex-coordenador da campanha, o chefão da campanha 
de quatro anos atrás, que agora foi expurgado, Duda 
Mendonça, não está colaborando, porque a campanha 
está muito competente. Atualmente, há uma mistura na 
televisão: é possível ver “Governo somos todos nós”, 
é futebol, é Lula. Quando se vai dormir, ninguém sabe 
se sonha com Lula, com futebol ou com não sei o quê. 
Mas é um arranjo espetacularmente bem feito.

É claro que torço para o Brasil ser campeão, pelo 
amor de Deus! Embora na Comissão de Relações Ex-
teriores, hoje, quando interpelamos o Embaixador que 
está indo para a Coréia, eu perguntava para S. Exª: 
“Quando é que o nome do senhor será posto em vo-
tação no plenário do Senado? O seu nome foi votado 
hoje na Comissão. Na semana que vem, terça-feira, 
joga o Brasil; quinta-feira é feriado”. E eu disse: “O se-
nhor tem de ver. Já imaginou se, Deus nos livre, o Brasil 
perder para a Coréia e o seu nome for para o plenário 
na sexta-feira? O senhor vai levar um pau danado, pois 
será culpado de termos perdido para a Coréia”. 

Mas eu torço para o Brasil ganhar.
A exploração que estão fazendo do futebol, como 

se o futebol fosse um esquema de Governo, dá uma 
raiva na gente realmente exagerada. Olha, eu falo do 
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fundo do meu coração: eu não sei o que faremos de-
pois desta eleição. Tenho falado com muita gente, e 
temos de sentar à mesa e conversar. Temos de sen-
tar à mesa e conversar. Não nego que tenho medo se 
o Lula ganhar. Eu, que rezei por ele, pela sua vitória, 
acreditava que o Lula era a salvação do Brasil, que tinha 
chegado a nossa hora. Ele e os petistas que haviam 
saído da sacristia da Igreja da Sé com as bênçãos do 
Cardeal Dom Evaristo, debaixo da saia do Cardeal, 
para vir salvar o Brasil. E deu no que deu. Agora, fico 
a me perguntar quando ele for reeleito. 

Vimos isso com o Fernando Henrique. Quando 
foi reeleito, ele fez as privatizações. Se formos olhar 
os quatro primeiros anos do Fernando Henrique, esse 
período foi razoável, tanto que ele terminou se reele-
gendo. Ele terminou se elegendo, de novo, contra o 
Lula! Por quê? Porque os primeiros quatro anos foram 
razoáveis. Foi nos últimos quatro anos que ele vendeu 
a Vale do Rio Doce – vendeu não, deu de presente –, 
que os escândalos aconteceram. Foi nessa época que 
as coisas aconteceram.

Não sei o que será um segundo Governo do Lula. 
O que sei é que temos de ter resistência para estar-
mos juntos. Pode acontecer um milagre, e acredito 
em milagre: de repente, não mais do que de repente, 
a sociedade brasileira se esclarecer.

V. Exª tem um papel muito importante, Senadora 
Heloísa Helena. V. Exª tem de ser mais branda. V. Exª 
tem de deixar externar o amor que tem no coração. V. 
Exª tem de pensar menos no Lula, no PT, nessa gente 
que está aí. V. Exª tem de pensar mais no que temos 
de fazer para o Brasil de amanhã. Acho que é por aí, 
porque a briga vai ser entre o PT e o PSDB. Um vai 
dizer do outro o que tem de dizer. E todos vão dizer 
a verdade. O que um fala do outro é verdade; o que 
o outro fala do outro também é verdade. Que V. Exª 
aponte outro caminho. 

Recebi ontem um pensamento que achei mag-
nífico:

Ninguém é tão forte que nunca
tenha chorado.
Ninguém é tão fraco que nunca
tenha vencido.
Ninguém é tão auto-suficiente
para nunca ser ajudado.
Ninguém é tão inválido que
nunca tenha contribuído.
Ninguém é tão sábio que nunca
tenha errado.
Ninguém é tão errado que nunca
tenha acertado.
Ninguém é tão corajoso que
nunca teve medo.

Ninguém é tão medroso que
nunca teve coragem.
Conclusão: Ninguém é tão 
alguém que nunca precisou
de ninguém.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 

– Depois da oração final do Senador Pedro Simon, va-
mos encerrar a presente sessão.

Os Srs. Senadores Marcos Guerra, Sérgio Guer-
ra, a Srª Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senadores 
Leonel Pavan, Antero Paes de Barros, Juvêncio da 
Fonseca, Flexa Ribeiro, João Batista Motta, Valmir 
Amaral e Luiz Otávio 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. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o reajuste das tarifas de energia elé-
trica da Empresa Luz e Força Santa Maria, ocorrido 
em fevereiro deste ano, alcançou a incrível média de 
32,14% para os consumidores servidos em alta tensão, 
tendo chegado a 36,16% no caso dos consumidores 
que se situam na faixa de consumo convencional, que 
não recebe qualquer incentivo.

Os consumidores residenciais, atendidos em 
baixa tensão, tiveram um reajuste menor, da ordem 
de 10,55%. Mas mesmo esses consumidores tiveram 
reajustes pesados, se os compararmos com os de ou-
tras concessionárias da mesma região do País. Vamos 
aos exemplos concretos.

A Coelba, vizinha do Noroeste do Estado do 
Espírito Santo, região servida pela Santa Maria, teve 
acréscimos médios de 9,15% para o fornecimento de 
energia em alta tensão e de 2,22% para o de baixa 
tensão. Já as tarifas dos consumidores de energia em 
alta tensão da Cemig, em Minas Gerais, cresceram, 
em média, 11,32%, enquanto as dos de baixa tensão 
aumentaram 5,17%. 

No próprio Espírito Santo, a Escelsa, a outra 
concessionária do Estado, teve aumentos médios de 
15,43% no fornecimento de energia em alta tensão e 
de 1,02% no de baixa tensão. Por último, vem o caso 
da Ampla, que serve parte do Estado do Rio de Janei-
ro, com reajustes médios de 6,23% para alta tensão 
e de 4,05% negativos para a baixa, ou seja, as tarifas 
aos consumidores dessa classe de consumo diminu-
íram mais de 4%.

Como se vê, Senhor Presidente, o reajuste dos 
consumidores atendidos em alta tensão pela Santa 
Maria é de, no mínimo, mais que o dobro do maior re-
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ajuste da região, justamente o da Escelsa, que serve 
o mesmo Estado do Espírito Santo. Também no caso 
dos consumidores em baixa tensão, o reajuste é maior 
que o dobro do da Cemig, concessionária que, depois 
da Santa Maria, teve o maior aumento entre as em-
presas citadas.

Mas quais as causas para tanta disparidade nos 
aumentos de tarifas? Fiz essa indagação à Agência 
Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, responsável pela 
autorização dos reajustes das tarifas de energia elétrica 
em todo o País. Ainda que esteja correta, a resposta 
não é alentadora, porque não aponta soluções para o 
problema, ao menos no curto prazo.

As causas apontadas pela Agência para um re-
ajuste de tarifas tão elevado são três. A principal é a 
separação do custo de compra de energia do custo 
de uso da rede de distribuição da Escelsa, que é uti-
lizada pela Santa Maria para atender seus clientes. 
Essa medida, adotada para tornar mais equânime e 
transparente a distribuição dos custos dos serviços de 
energia elétrica, como determina a legislação vigente, 
acabou contribuindo para elevar as tarifas, no caso da 
Santa Maria.

Para dar uma idéia do impacto dessa segregação 
de custos, vale destacar que, embora tenha havido re-
dução no custo de compra de energia, a variação da 
Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição (TUSD) para 
a classe de consumo A4 Convencional foi de 71,19%. 
Para a classe A4 Horo-sazonal Verde, que tem tarifa 
final mais barata que a Convencional, por ser incenti-
vada, a variação da TUSD chegou a 121%!

Outro impacto significativo sobre as tarifas finais 
da Santa Maria decorre da agregação de parte do au-
mento havido na revisão tarifária contratual, ocorrida 
em 2004, ao reajuste tarifário de 2006. Uma parcela do 
percentual de aumento, referente a essa revisão, que 
ainda não havia sido concedida, somente foi agrega-
da às tarifas no momento do reajuste tarifário da Em-
presa em fevereiro passado, contribuindo para elevar 
seu percentual.

Por último, o elevado aumento das tarifas dos 
consumidores em alta tensão decorre do realinhamen-
to tarifário em curso, a ser feito no período entre 2003 
e 2007, com o objetivo de retirar das tarifas subsídios 
cruzados até então existentes. Por esse mecanismo, os 
consumidores em alta tensão vinham sendo subsidia-
dos pelos que usam energia elétrica em baixa tensão. 
Como quase 80% dos consumidores da Empresa são 
atendidos em baixa tensão, a retirada desses subsí-
dios afeta significativamente as tarifas dos usuários 
em alta tensão.

Todos sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que quando o assunto é tarifário, a Aneel 

tão-somente aplica a legislação em vigor, a sua re-
gulamentação e os contratos de concessão firmados 
com as distribuidoras.

Mas, ainda assim, o reajuste tarifário concedi-
do à Santa Maria é muito grande ou, melhor dizendo, 
fica muito acima do suportável pelos consumidores da 
área de concessão daquela Empresa, sobretudo pelos 
que consomem em alta tensão. O resultado é prejuízo 
ao crescimento econômico, porque investimentos são 
desestimulados, o que gera desemprego e pobreza 
naquela região do Estado. 

Além disso, aumentos tarifários excessivos acar-
retam perda de competitividade para as empresas 
submetidas a essas tarifas, já que, em alguns setores 
da indústria da região, como o de cerâmica, vestuá-
rio, moveleiro,  mármore e granito, a energia elétrica 
é insumo fundamental.

Como se vê, Sr. Presidente, é preocupante a si-
tuação que a população e as empresas atendidas pela 
Santa Maria enfrentam. Resta esperar que as autorida-
des tenham, no futuro, sensibilidade para determinar 
reajustes menores de tarifas. Resta também apelar 
para que a própria Santa Maria acelere seus investi-
mentos, para diminuir os custos de uso do sistema de 
distribuição, e, até mesmo, para que reduza, por con-
ta própria, as tarifas, enquanto isso não acontece. É o 
apelo que fazemos em benefício da população e das 
empresas do Noroeste do Espírito Santo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “STF negou pedidos de 
prisão no inquérito do mensalão”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo de 26 de Maio de 2006.

Segundo a matéria, Joaquim Barbosa não aten-
deu solicitação de procurador, que poderia atingir 
Dirceu.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
assunto é para fazer o registro da matéria intitulada 
“Dirceu vai ao Supremo informar endereços, mas não 
é notificado”, publicado no jornal Folha de S.Paulo em 
sua edição de 27 de maio do corrente.

Segundo a matéria, o ex-deputado petista e ex-
ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi no dia 26 de 
maio ao STF para informar pessoalmente, ao relator 
do inquérito criminal do mensalão, Ministro Joaquim 
Barbosa, os seus novos endereços residencial e co-
mercial, em São Paulo. O Ministro, entretanto, não efe-
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tuou de imediato a notificação para a apresentação da 
defesa, fato que causou surpresa por parte dos outros 
Ministros que compõe o Tribunal. Para eles, o episódio 
é negativo para a imagem do STF. 

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar os Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL450     



19856 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar 
o artigo intitulado “Esquerda e populismo na América 
Latina”, de autoria do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, publicado pelo jornal Correio Braziliense de 
4 de junho do corrente.

O ex-presidente Fernando Henrique, em seu ar-
tigo, faz uma síntese da atual “paisagem política” na 
América Latina e conclui que “A ameaça do retorno do 
populismo à América Latina e, mais especificamente, 
à América do Sul, não trará escolhas fáceis ao Brasil 
e ao governo atual”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o sewgun-
do assunto é para fazer o registro do artigo intitulado 

“Nunca se gastou tanto”, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo de 5 de junho do corrente.

Segundo o artigo, de autoria do jornalista Ribamar 
Oliveira, as despesas do governo chegarão a 18,14% 
do PIB,com aumento real de R$ 27 bilhões para este 
ano. Segundo o jornalista, os números comprovam “uma 
sensação generalizada de que os gastos do governo 
Lula este ano baterão todos os recordes”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o ar-
tigo acima citado passe a integrar os Anais do Sena-
do Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos 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.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada, “Sem-terra acampados já 
somam 1 milhão sob Lula”, publicada no jornal Folha 
de S.Paulo do dia 29 de maio do corrente.

A matéria, do jornalista Eduardo Scolese, destaca 
que número de famílias em barracos de lona subiu 60 
mil, em 2002, para 230 mil. A matéria destaca, também, 
declaração da coordenação nacional do MST, de que 

esse número mostra “a incapacidade e os limites do 
governo Lula de cumprir as suas promessas”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar esse pronunciamento, a fim 
de que conste 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.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Empresários co-
bram ética do PT e dizem votar em Alckmin”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo de 2 de Junho de 2006.

Segundo a matéria, “De 240 representantes de 
grandes empresas que estiveram em debate, 93% 
afirmam que votariam em tucano para presidente”. A 
matéria mostra, também, que, em encontro com Tarso 
Genro, a Lide (Grupo de Líderes Empresariais) inter-

pelou o ministro sobre o mensalão, a economia e elo 
do atual governo com Chávez.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os 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. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Agricultores preparam 
novas manifestações”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo do dia 29 de maio do corrente.

A matéria destaca que representantes de 187 sin-
dicatos rurais do Paraná reuniram-se para definir novas 
formas de pressão sobre o governo do presidente Lula, 
visando a ampliação dos benefícios do Plano Safra, 

anunciado no último dia 25 de maio. Segundo a matéria, 
“As medidas não agradaram os agricultores”.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria 
passe a integrar esse pronunciamento, a fim de que 
conste dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar 
a matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, de 
06 de junho de 2006, intitulada “OAB vê omissão de 
Lula e faz pedido de investigação”.

A matéria registra a entrega de uma notícia-crime 
contra o Presidente Lula. Roberto Busato, presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, entregou o do-
cumento ao procurador-geral da República, Antonio 
Fernando de Souza.

A notícia-crime aponta o Presidente Lula como 
o responsável por vários casos: o Gamecorp/Telemar, 
que envolve o filho de Lula; o decreto presidencial que 

permitiu ao Banco BMG atuar no crédito a aposenta-
dos e pensionistas sem que fizesse parte da rede de 
pagamentos da Previdência e o silêncio de Lula, em 
relação ao Mensalão, compra de votos, caixa dois e 
atos de improbidade.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria seja con-
siderada como parte integrante deste pronunciamen-
to, para que passe a constar dos Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo intitulado “Escárnio”, de au-
toria do advogado Miguel Reale Júnior, publicado na 
seção Tendências/Debates do jornal Folha de S.Paulo 
de 6 de junho do corrente ano.

O autor, em seu artigo, afirma que “Há uma in-
dignação em estado de repouso diante da deslavada 
corrupção de seu governo, que pode aflorar a qualquer 
instante”. “Lula como Collor, desafiou o senso de ho-
nestidade do povo, dos humildes aos ricos, e pisoteou 

sobre o que nos resta de sentimento de dignidade, 
ferido pela lamentável prática do mensalão, que com-
prometeu por inteiro o jogo democrático”.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
requerer que o referido artigo seja considerado como 
parte integrante deste pronunciamento para que, assim, 
passe a integrar os Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, as cidades brasileiras estão envolvidas 
em uma guerra urbana sem trégua. Morrem mais jo-
vens em nossas ruas do que em países onde existem 
conflitos armados declarados. Por trás das estatísticas 
dos assassinatos está a grande dor das vítimas ocultas 
desses tristes acontecimentos: parentes e amigos de 
jovens chacinados e de policiais mortos em serviço, 
como vemos todos os dias e como vimos há pouco em 
São Paulo, durante rebelião liderada pelo famigerado 
grupo marginal, Primeiro Comando da Capital (PCC). O 
que estamos assistindo em nosso País é a banalização 
da morte e da violência, e um crescimento incontrolável 
dos homicídios de pessoas entre 15 e 24 anos.

Segundo estudos realizados pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO), em 1979, 6 mil 943 jovens entre 15 
e 24 anos foram assassinados no Brasil. Em 1996, 
15 mil 231 jovens foram eliminados. Em 2000, foram 
registrados 45 mil 919 homicídios em todo o território 
nacional. Destes, cerca de 39% se situaram na mesma 
faixa etária. Entre 1993 e 2002, os homicídios de jovens 
na faixa etária de 15 a 24 anos cresceram 88,6%. Na 
população em geral, o incremento foi de 62,3%, mais 
de quatro vezes superior ao aumento populacional 
registrado no período, 15,2%. Finalmente, a Unesco 
mostra que, dos 550 mil mortos por arma de fogo no 
Brasil entre 1979 a 2003, 44,1% eram jovens de 15 a 
24 anos. Desse grupo, 74,6% eram negros.

De acordo com dados do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, o Mapa da Violência IV aponta 
que, de 1980 a 2002, a taxa global de mortalidade en-
tre os jovens brasileiros só fez aumentar. Logo abaixo 
dos homicídios, aparecem os acidentes de trânsito e 
os suicídios. É importante destacar que, dos óbitos re-
gistrados em 2002, 31,2% foram causados por armas 
de fogo. Mais ainda, as taxas de homicídio deixam o 
Brasil em quarto lugar entre os 67 países em que há 
levantamentos semelhantes. Ao se considerar a taxa 
de assassinatos na população em geral, ficamos atrás 
apenas da Colômbia, de El Salvador e da Rússia. No 
ranking mundial de homicídios entre jovens, o Brasil 
ocupa o quinto lugar, após Colômbia, Ilhas Virgens, El 
Salvador e Venezuela. Por conta dessa realidade trá-
gica, nos últimos anos, a sociedade brasileira entrou 
no grupo das mais violentas do mundo.

A violência urbana é determinada pela deforma-
ção dos valores sociais, culturais, econômicos, políticos 
e morais de uma sociedade. Na opinião dos cientistas 
sociais, de uma maneira geral, as manifestações mais 
extremas da violência urbana ocorrem em sociedades 

nas quais existe uma tradição cultural de violência e 
que são marcadas por acentuadas divisões étnicas, 
sociais e econômicas. Além disso, a violência urbana é 
grande em países em que os mecanismos de controle 
social, político e jurídico não funcionam eficazmente. 

Dessa forma, em países como o Brasil, de ins-
tituições frágeis, desigualdades profundas e tradição 
cultural de violência, a realidade do cotidiano é das 
mais cruéis. Portanto, são freqüentes os comportamen-
tos criminosos graves, como assassinatos, ajustes de 
contas, linchamentos, assaltos, tráfico de drogas, tiro-
teios entre quadrilhas rivais, corrupção desenfreada e 
desrespeito sistemático às normas de conduta social 
estabelecidas pelos códigos legais ou pelo costume. 
Resta dizer que todos esses desvios encontram res-
paldo na certeza da impunidade, que ameaça seria-
mente a democracia e compromete perigosamente a 
autoridade do Estado.

Outrossim, convém destacar que os dados que 
acabamos de apresentar são reveladores de um ver-
dadeiro filme de terror, de uma macabra carnificina que 
nos causa tristeza e vergonha. Em verdade, a imagem 
do brasileiro cordial, afável, alegre, hospitaleiro, brinca-
lhão e solidário é parte de um sonho, de um equívoco 
de análise do notável historiador Sérgio Buarque de 
Holanda, incluído nas páginas de um dos seus livros, 
Raízes do Brasil.

Nobres Senadoras e Senadores, a violência que 
presenciamos hoje em nosso País não tem mais limites 
nem respeita nenhuma regra. Não importa o lugar, a 
hora ou o motivo, porque ela está sempre presente em 
cada rua, em cada viela, em cada beco, em cada semá-
foro e em cada esquina. Além disso, ela não distingue 
classe social, cor, credo, raça ou ideologia. Todos sem 
exceção são seus alvos. Há poucos dias, como já fiz 
referência, a violência bateu todos os recordes em São 
Paulo capital. A cidade praticamente parou, muitas lojas 
cerraram as portas, a população ficou aterrorizada e 
as autoridades perplexas diante da ousadia praticada 
pelo PCC, que resultou em mais de cem mortos entre 
bandidos, policiais e gente do povo.

Eminentes colegas Senadoras e Senadores, a 
maioria da sociedade não agüenta mais tanta vio-
lência. Então, a pergunta mais urgente que deve ser 
colocada é a seguinte: o que fazer para diminuir esse 
drama, reduzi-lo pelo menos a patamares mais civili-
zados e menos vergonhosos? Obviamente, devemos 
pensar em planos eficazes, de aplicação e resultados 
rápidos, e de custos razoáveis. 

Sabemos perfeitamente que as ações sociais são 
de fundamentais, mas seus resultados são de longo 
prazo. Todavia, elas são importantes e precisam ser 
desenvolvidas conjuntamente com outros projetos que 
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sejam capazes de proporcionar respostas imediatas. 
Assim, o ideal nesse combate à violência é promover 
a associação das políticas de desenvolvimento com 
as políticas de reaparelhamento jurídico-repressivo 
do Estado. 

Para tanto, é preciso, por exemplo, reformular já 
as polícias, militares e civis, objetivando maior inte-
gração entre elas e melhor capacidade operacional e 
profissional para que possam mostrar mais eficácia no 
combate ao crime organizado. É preciso melhorar os 
salários, punir exemplarmente os policiais corruptos e 
acabar de vez com os privilégios especiais corporativos 
que incentivam a impunidade e alimentam a violência. 
É preciso igualmente reformular a justiça, acabar com 
o excesso de processos, suprir a sua falta em recur-
sos humanos, modificar os Códigos já ultrapassados, 
garantir proteção aos cidadãos que testemunham em 
inquéritos policiais ou em juízo, enfim, torná-la ágil, 
moderna, competente e isenta em seus julgamentos. 
É preciso reformular o sistema penitenciário, acabar 
com o terror nos presídios, com a promiscuidade, com 
a falta de higiene, com a corrupção, com os maus-tra-
tos, com presos dormindo uns sobre os outros ou se 
revezando em espaços minúsculos, com as injustiças 
das condenações, com as coações, com a falta de 
humanidade que existe nos presídios inteiros do País, 
com a superlotação nas prisões e conhecer melhor a 
realidade penal de cada preso para evitar detenções 
desnecessárias por delitos que são muitas vezes de 
pouca gravidade.

Sem dúvida alguma, o Poder Público e o Con-
gresso Nacional têm muito a fazer para combater a 
violência e mudar a imagem do nosso País. Entretanto, 
para conquistar esse objetivo, dois passos são deci-
sivos. O primeiro deve ser dado no sentido de desti-
nar grandes investimentos para promover a formação 
educacional de base de nossas crianças e dos nossos 
jovens. O segundo repensar imediatamente o modelo 
de segurança vigente no País e procurar corrigir os 
pontos mais sensíveis que acabei de destacar. Só as-
sim o Brasil conseguirá reduzir a escalada do crime e 
se apresentar à comunidade internacional com esta-
tísticas menos sinistras.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no próximo dia 11, estaremos comemo-
rando mais um aniversário da Batalha Naval do Ria-
chuelo – combate estratégico e decisivo para garantir 
a vitória da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai, 
no longínquo ano de 1865. Lá se vão, portanto, 141 
anos da vitória nesse conflito, ocorrido às margens do 

Rio Riachuelo, afluente do Rio Paraguai, na província 
Argentina de Corrientes. 

A vitória da esquadra brasileira, comandada por 
Francisco Manuel Barroso da Silva – o nosso reveren-
ciado Almirante Barroso –, ao cortar o abastecimen-
to logístico das tropas paraguaias de Solano Lopez, 
obrigou-as a adotar uma estratégia defensiva e asse-
gurou a livre navegação das forças aliadas na bacia 
do Prata.

Nossos marinheiros, naquela ocasião, escreveram 
uma gloriosa página da história nacional, alguns com o 
sacrifício da própria vida, como ocorreu a Grennhalg e 
a Marcílio Dias.  A bordo da fragata Amazonas, Barroso 
era a própria encarnação do dever cívico, resumido no 
lema que adotou e que ficaria para sempre em nossa 
memória coletiva: “O Brasil espera que cada um cum-
pra o seu dever”. 

A esquadra brasileira, Senhor Presidente, Se-
nhoras e Senhores Senadores, cumpriu o seu dever, 
atendendo à exortação do Almirante Barroso, que, diga-
se de passagem, teve seu nome inscrito no Livro dos 
Heróis da Pátria, e que, ao longo de nossa história, tem 
merecido a veneração de todos os brasileiros. 

Em muitas outras ocasiões, a Marinha do Brasil 
demonstraria o seu valor e o seu espírito cívico. Entre 
numerosos episódios, lembraríamos sua participação 
nos dois conflitos mundiais. Na Primeira Grande Guerra, 
foi a única Força Armada a desenvolver ações bélicas 
no exterior, quando operou na área marítima entre o 
Senegal e o Estreito de Gibraltar; na Segunda, além 
de patrulhar a costa brasileira e escoltar os navios que 
transportaram nossa Força Expedicionária, integrou o 
sistema de proteção aos comboios aliados. 

Entretanto, Senhor Presidente, a atuação da Mari-
nha do Brasil é muito mais ampla do que faz supor sua 
participação episódica em conflitos que envolvem os 
interesses nacionais. Para dar uma idéia do seu vasto 
cenário de atuação, tomo a liberdade de citar algu-
mas de suas tarefas, mencionadas na Ordem do Dia 
do comandante dessa Força, Almirante-de-Esquadra 
Roberto de Guimarães Carvalho, justamente quando 
se comemorava o centésimo-quadragésimo aniversário 
da Batalha Naval do Riachuelo, no ano passado. 

Entre outras ações, ele destacou a contribuição 
da Marinha para o desenvolvimento científico-tecno-
lógico do País; a condução do Programa Antártico; a 
manutenção do Ensino Profissional Marítimo; a sinali-
zação náutica; as ações de segurança da navegação; 
as operações de busca e salvamento; as ações de se-
gurança em parte das nossas embaixadas no exterior; 
a participação em forças de paz e a participação em 
eventos cívico-sociais.
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O Almirante Roberto Carvalho citou, ainda, dois 
amplos projetos desenvolvidos pela Marinha do Brasil 
que merecem um comentário à parte. Como se sabe, 
Senhor Presidente, a atuação da Marinha brasileira 
não se resume a ações bélicas ou de defesa do nos-
so território, mas contempla também ações de caráter 
social e ambiental. 

Na Amazônia – e eu, como amazônida, sinto-
me na obrigação de divulgar esses fatos –, a Marinha 
desempenha um papel importantíssimo. No primeiro 
caso, das ações estratégicas e de defesa, há que se 
destacar o seu papel na garantia das fronteiras e das 
riquezas naturais, repelindo quaisquer riscos ou ame-
aças à soberania. Nesse caso, podemos citar, entre 
outras iniciativas, a participação da Marinha no Projeto 
Calha Norte e no Sistema de Proteção da Amazônia. 

No que concerne às ações sociais, a Marinha 
contribui de forma significativa, buscando alternativas 
de desenvolvimento sustentável, promovendo as co-
munidades que se distribuem por quatro milhões de 
quilômetros quadrados e ajudando até mesmo na luta 
pela sobrevivência das populações ribeirinhas mais 
carentes.

Thomas Jefferson, um dos pais da Pátria, nos Es-
tados Unidos, alertava: “O preço da liberdade é a eterna 
vigilância”. Quando se pensa na Amazônia, Senhoras 
e Senhores Senadores, com seus quatro milhões de 
quilômetros quadrados, com imensas reservas mine-
rais, com parcela considerável de toda a água doce e 
com a maior biodiversidade do planeta, não há como 
deixar de parodiar a célebre frase de Jefferson para 
advertir: “O preço da soberania é a eterna vigilância”.

A Marinha do Brasil, consciente de suas atribui-
ções, tem defendido não apenas a Amazônia, mas 
todo o território brasileiro e todas as riquezas nacio-
nais. Assim, ultimamente, tem-se empenhado também 
no projeto “Amazônia Azul”, que visa a defender os 
nossos interesses ao longo de toda a costa brasileira. 
Trata-se de um projeto recente, ainda desconhecido da 
grande maioria de nosso povo, mas que, sem dúvida, 
será decisivo para os nossos interesses. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direi-
to do Mar, ratificada por quase cem países, entre eles 
o Brasil, estabeleceu que todos os bens econômicos 
existentes no leito do mar e no subsolo marinho, numa 
faixa litorânea de 200 milhas marítimas de largura, são 
de propriedade do país ribeirinho. Essa faixa, ao longo 
do litoral, constitui, como se sabe, a Zona Econômica 
Exclusiva. Entretanto, há muitos casos em que a plata-
forma continental se prolonga muito além dessa Zona 
Econômica Exclusiva, podendo estender a propriedade 
econômica do Estado a até 350 milhas marítimas. No 
caso brasileiro, Senhoras e Senhores Senadores, a 

Zona Econômica Exclusiva e a plataforma continental, 
somadas, medem quase 4,5 milhões de quilômetros 
quadrados, permitindo acrescentar mais de 50% de 
área à nossa extensão territorial. 

Com toda a dimensão da nossa costa, ainda 
não aprendemos a explorar economicamente os re-
cursos marítimos, bastando lembrar que a pesca, em 
nosso País, é quase artesanal, com volume irrisório 
se comparada aos países com tradição nessa área. 
Além disso, o mar nos reserva muitas outras riquezas, 
como o petróleo, e o que os especialistas denominam 
“potencialidades menos tangíveis”, como os nódulos 
polimetálicos, cuja exploração, inviável no presente, 
pode se confirmar no futuro. 

E por falar em petróleo, é mister lembrar que 
85% da produção brasileira, ou dois milhões de barris 
diários, aproximadamente, são prospectados no mar. 
Agora que nos tornamos auto-suficientes na produção 
desse combustível, são oportunas as considerações do 
Almirante Roberto de Guimarães Carvalho, apresen-
tadas em artigo na Folha de S.Paulo, no dia 28 último. 
“A Marinha se junta ao mutirão nacional de orgulho por 
essa vitória. Contudo, a consciência do dever constitu-
cional a obriga a reflexões de ordem estratégica sobre 
esse fato, considerando que um percentual bastante 
significativo da produção de petróleo – cerca de 85% 
– é realizado nas águas da nossa ‘Amazônia Azul’, e 
que visões prospectivas anunciam a descoberta de 
novas jazidas no mar”. 

O comandante da Marinha nos adverte, no mes-
mo artigo, para o fato de que, se a chamada Conven-
ção da Jamaica (sobre o Direito do Mar) concede ao 
Estado costeiro o direito à exploração dos recursos 
na Zona Econômica Exclusiva, também reconhece o 
direito à livre navegação internacional nessas áreas. 
Daí, conclui, a importância de nos prevenirmos con-
tra eventual cobiça internacional ou atos terroristas, 
mediante uma vigilância constante e a estruturação 
da Marinha, de forma a patrulhar eficientemente toda 
a costa brasileira. 

A reivindicação da Marinha do Brasil é de todo 
pertinente, como já o reconheceu o próprio Presidente 
Lula. Em Mensagem à Força Naval, no ano passado, o 
Comandante Supremo das Forças Armadas assim se 
manifestou: “Por isso é que tenho mencionado, repeti-
das vezes, que precisamos cuidar das nossas Forças 
Armadas, garantindo-lhes um poder dissuasório míni-
mo, compatível com a estatura que pretendemos que 
o Brasil tenha no cenário internacional”.   

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, ao relembrar a Batalha do Riachuelo e a exor-
tação do Almirante Barroso, que se tornou um lema 
para a Marinha e para todos os brasileiros, apraz-me 
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cumprimentar os integrantes dessa Força pelas ações 
estratégicas que desenvolvem, em missões de caráter 
social ou em projetos de defesa do nosso ambiente, 
com a certeza renovada de que eles estão cumprindo 
o seu dever. 

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 37 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR AMIR LANDO NA SESSÃO DO 
DIA 12 DE MAIO, DE 2006, QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE 
PúBLICA.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Passo a palavra ao último inscrito, Senador 
Amir Lando, agradecendo-lhe por ter cedido a vez ao 
Senador José Sarney.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores presentes, convidados, re-
presentantes da raça negra, ouvi, com atenção, alguns 
pronunciamentos que pontearam essa reverência que 
se faz aos 118 anos da proclamação da liberdade ou 
da abolição da escravatura da raça negra no Brasil.

Em verdade, deveríamos fazer uma reflexão mais 
ampla do que foi esse grande caminho da humanidade 
em busca da igualdade, da liberdade e da libertação.

O homem, a um certo tempo do processo evo-
lutivo, aprende a fala. Não são mais as musas que fa-
lam, não são mais entidades estranhas que falam. O 
homem aprende a fala. Em seguida, o homem apren-
de a grafia e o homem pensa. Grafar é escrever, de-
senhar ou pintar. A escrita foi um elemento essencial 
à construção democrática, porquanto as regras de 
convívio não resultariam gravadas apenas na memó-
ria dos sacerdotes ou dos detentores de poder e dos 
costumes. As normas escritas prendiam o direito de 
forma autônoma e poderiam ser conferidas por todos. 
É neste momento que começa a se estabelecer, den-
tro da evolução humana, um conceito de igualdade. O 
primeiro registro sobre a igualdade entre os homens 
vem do sofista Antifonte: “está no alcance de todos 
os homens observarem as leis da natureza que são 
compulsórias. Do mesmo modo, todas essas coisas 
podem ser adquiridas por todos, e em nenhuma de-
las qualquer um de nós se distingue enquanto bárba-
ro ou heleno. Todos nós respiramos o ar pela boca e 

pelas narinas, e todos nós comemos com as mãos.” E 
adiante arremata: “a principal causa das desavenças 
é a desigualdade das riquezas.”

É Homero quem, pela primeira vez, registra, ao 
menos na literatura, um libelo contra a escravatura, 
contra a escravidão, mostrando que o homem sem li-
berdade, sujeito a outro homem, um direito absoluto, 
que era o direito que fixava os grilhões escravocratas, 
era um ser abaixo da condição humana, “um homem 
pela metade”. A revolta teórica contra a escravidão co-
meça a ser construída, sobretudo pelos artistas, por 
aqueles que levam nas suas obras uma centelha de 
imortalidade, por isso, atravessam os séculos e estão 
presentes, vivos, porque as suas idéias não morrem 
e o belo permanece belo.

Nessa luta, Sr. Presidente, vemos que outros au-
tores, sobretudo na formação da democracia grega, se 
rebelam contra a idéia da escravidão. Aqui, ainda não 
é a raça negra; é uma dominação do homem pelo ho-
mem, é esse poder absoluto de vida e morte sobre o 
outro. Mas, o homem tem a marca da igualdade. Qual 
é a diferença? Que leis podem conferir ao homem esse 
direito de ser o dono do destino do semelhante? Foi 
uma longa evolução.

Recolho na literatura um momento importante, 
talvez a primeira fábula da democracia e da igualda-
de em todos os aspectos, que é o mito de Protágoras. 
Quando Protágoras imaginou que Zeus, preocupado 
com o destino da sociedade, com esse estado de be-
ligerância, de dominação sobre o escravo submisso, 
das relações de desrespeito ao outro e da falta de re-
conhecimento à igualdade, ele nos brindou com uma 
idéia muito interessante. É o mesmo cenário de beli-
gerância imaginado por Hobbes, onde “o homem é o 
lobo para o homem”.

Zeus tinha que buscar uma fórmula para salvar 
a humanidade, para que não houvesse a extinção da 
raça humana. Assim, resolveu distribuir dois conceitos 
básicos, que é aidos e diké.

Para aidos, poderíamos buscar vários sentidos 
no pensamento grego, mas quis ele traduzir como 
sentimento de vergonha, sentimento de reputação, 
sentimento de imagem pública, que obriga as pes-
soas a se conduzirem de forma a serem julgadas de 
maneira correta e aceitável pelos seus semelhantes, 
os demais membros da sociedade. Aidos, aqui, é um 
limite. Hoje, sabemos que o limite de um vai até onde 
começa o direito do outro.

Diké é o sentimento de justiça. Justiça é a base 
da sociedade, disse Aristóteles. Não poderíamos con-
ceber a sociedade humana despida da idéia fundamen-
tal: a justiça. A justiça começa  pelo reconhecimento 
da igualdade, não de uma igualdade formal, não de 

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL462     



19868 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

uma hipocrisia, da igualdade que poderemos recolher 
na Declaração dos Direitos e Garantias Individuais ou 
dos Direitos das Nações, atualmente.

Nas Nações Unidas, tive oportunidade de acentu-
ar a farsa com relação à idéia de que todas as nações 
são iguais. Mentira! Nós tratamos, com discriminação, 
os mais pobres. Nós tratamos, em termos universais, 
com diferenças, os super-homens – que eu poderia di-
zer – da América do Norte e da Europa e os homens de 
categoria inferior dos países subdesenvolvidos, assim 
como – é evidente – as mulheres. Até hoje, não conse-
guimos implementar esse conceito na prática. Há um 
lamento que murmura ao longo da história.

Lembro, por exemplo, a idéia que retiro de Sófo-
cles, em Antígona, quando, na palavra de Hémon, filho 
de Creonte, diz: “Meu pai, ao dotar os homens de razão, 
os deuses concederam-lhe a mais preciosa dádiva que 
se possa imaginar”. É exatamente esta idéia que deve 
servir de substrato: todos nós temos a mesma capaci-
dade, assim como, no mito de Protágoras, Zeus disse 
a Hermes, que fora encarregado de distribuir diké e 
aidos, que os distribuísse por igual, a todos com ab-
soluta igualdade, democraticamente.

Da mesma maneira, quando Sófocles afirmou 
que todos foram dotados de razão, deu-se ao homem 
a base para todos distinguirem o que é justo do que é 
injusto. É novamente no processo histórico que a arte 
mostra que, cada vez mais, acentuaremos a construção 
da democracia, a construção dos valores da justiça, 
da igualdade, da desigualdade alheia, e – por que não 
dizer? – o libelo permanente contra a escravidão.

A escravidão é mais do que disse Ulisses por 
seu autor, Homero, é menos do que a metade homem. 
Não é nada. Não é coisa alguma. Não é homem al-
gum. Um homem sem liberdade não alcança a con-
dição humana.

Sr. Presidente, poderíamos registrar isso, sobre-
tudo em Michelangelo, nos doze escravos da tumba de 
Julio II. Há dois momentos interessantes, duas figuras 
ditas acabadas: o escravo morto e o escravo rebelde. 
Do escravo morto, na verdade, olhando a escultura, 
podemos extrair algo mais do que cabal morte, como 
se não fora a morte, porque ele escravo ainda tem 
uma posição erótica. Eros é a vida e não a morte, que 
é ausência. Talvez signifique mais o sonho pela liber-
dade do que propriamente a inércia do decreto irre-
versível da morte.

Podemos concluir que, apesar do escravo não 
ter adquirido a condição humana, ele sonha porque é 
igual perante Deus e perante as leis divinas. As leis na-
turais, a essas leis se referiu, mais uma vez, Sófocles, 
com todas as letras, com relação à contrariedade do 
decreto de Creonte, “creio que teu édito”, diz Antígo-

na, “não tem força bastante para conferir a um mortal 
o poder de infringir as leis divinas, que não foram es-
critas, mas que são irrevogáveis; não existem a partir 
de ontem ou de hoje, são eternas”.

Essas leis são eternas, essas leis compulsórias 
para o gênero humano, da espécie humana, são eter-
nas. Como disse o Antifonte, foi a essência do direito 
natural, o estuário donde emanam os princípios da liber-
dade, da igualdade e da justiça. É essa construção que 
encontramos na origem do direito e da democracia.

Volto aos escravos de Michelangelo, cuja obra 
é dita inacabada, mas apenas estas duas figuras – o 
escravo morto e o escravo rebelde – estão prontos e, 
de certa maneira, acabados. O escravo rebelde, tal-
vez, devia estar acabado, porque, o rebelde age, como 
revoltara-se Spartacus ou Zumbi e tantos outros que 
levantaram a bandeira da liberdade. O escravo rebel-
de deveria, logicamente, ser acabado, porque levava 
em si a chama da liberdade, levava em si, para a hu-
manidade inteira, que um dia seria igual a todos. E o 
escravo morto sonhava com a liberdade.

Os demais, senhores, não precisava eu aqui di-
zer. Nos dez restantes escravos, Michelangelo apenas 
deixou um traço de revolta. Como dizia ele, esculpir é 
extrair do mármore tão só e exclusivamente uma expres-
são humana. Em algumas figuras, há uma mão que se 
lança para o infinito, uma mão que pede por liberdade 
e que expressa toda a intolerância com a escravidão 
presa ao mármore sem formas, uma mão suplicando 
libertação. Noutras, é a face. A face que quer fugir da 
masmorra do mármore, colocando para fora toda a an-
gústia da escravidão. E assim por diante: uma perna, 
uma coxa ou um pé que força para romper a escravi-
dão, em minha interpretação, é o bloco de mármore, 
sem forma, sem sentimento, sem expressão humana, 
o cárcere da liberdade. Michelangelo demonstrou, mais 
do que nunca, essa visão humanista da igualdade, 
quando, na Capela Sistina, Adão, com o dedo, toca, 
praticamente, a face de Deus. E ali estabeleceu algo 
maior, não apenas a igualdade entre os homens, não 
apenas o libelo contra a escravidão, mas também o 
homem à imagem e semelhança de Deus: o homem-
Deus ou o Deus-homem?

Sr. Presidente, é longo o percurso do drama hu-
mano. A arte, mais do nunca, mostrou que essa luta 
foi uma longa disputa e uma longa sedimentação de 
idéias.

Todos sabem o que está escrito na Constituição. 
Todos têm de cor, igualdade formal, seja na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão ou na Declaração 
Primeira, mais formal ainda, a Magna Carta, onde se 
começa a esboçar um princípio da igualdade, do devi-
do processo legal, ou, ainda, na Revolução Francesa, 
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em que aqueles homens da convenção não legislavam 
para a França, mas para a humanidade, declarando o 
Estatuto do Homem e da Liberdade.

Sr. Presidente, poderíamos nos aprofundar muito 
mais em textos para mostrar que está longe ainda o 
nosso processo de libertação, o processo da igualdade 
perante a lei e perante Deus.

Há um fosso abissal quando se refere à igual-
dade entre os homens. O processo de dominação do 
homem pelo homem é implacável até às últimas con-
seqüências. E quando vemos a raça negra submetida 
a toda sorte de vexames, ainda hoje, é deplorável que 
tal aconteça, porque falta convicção, na consciência e 
no coração de cada um, de que todos somos iguais. 
Todos nascemos, sonhamos e temos ambições, amores 
e sentimentos. E a mesma morte nos espera.

Em nome de que essas diferenças? Em nome 
da pele? Da cor da pele? É apenas um pigmento na 
conformação do corpo humano. Em nome de que? 
Da tirania, da soberba, da dominação, da desigual-
dade, sim! 

Por isso que, ao lembrar esse momento, que é 
uma nódoa na História do Brasil, e eu, Sr. Presidente, 
que na minha juventude, no giro dos meus vinte anos, 
declamara tantas vezes Castro Alves – O Navio Ne-
greiro, Tragédia no Lar, Vozes d’África –,  identifiquei 
o apelo, o lamento de uma alma sensível ao drama do 
sofrimento da raça negra, um drama de igualdade. Por-
que, se fôssemos todos iguais, de fato, não apenas do 
ponto de vista formal, tudo isso desapareceria. Mas, o 
homem foi o lobo para o homem. 

O processo evolucionário, com absoluta certeza, 
ainda se coloca no caminhar da humanidade. Temos 
que, mais uma vez, chamar os filósofos, os pensadores, 
os artistas, para cunhar, esculpir, no fundo do coração 
de cada um, conceitos que hoje deveriam ser universais, 
porém ainda não presidem as relações entre as pes-
soas e entre as nações. Que direito tem uma potência 
de invadir a outra para arrestar, ou rapinar, os recursos 
naturais, ou outras riquezas, à custa da devastação ou 
dizimação de populações? Há preconceito contra mui-
tas outras raças. Há, no Brasil, sofrimento, dor que é 
própria da nossa história, própria da raça negra. Mas, 
poderíamos dizer que os pobres, os idosos e os doen-
tes não têm o mínimo respeito nem direito à igualdade, 
como recomenda a cidadania moderna.

Invoquei, no Ministério da Previdência Social, 
uma idéia: “Humanizar a Previdência”, para resgatar 
a dignidade dos idosos, sabendo que eles não estão 
apenas sendo pressionados pela tábula rasa da morte, 
mas que são seres humanos que prestaram, ao longo 
da vida, uma contribuição para a construção da rique-

za nacional e que hoje merecem respeito, merecem, 
sobretudo, dignidade.

Os doentes são colocados em uma situação de 
desigualdade. Muitos são tratados como lixo. Isso tam-
bém ocorre com os aposentados. Ouvi alguns dizerem 
o seguinte: “nós não somos nem lixo, porque não so-
mos recicláveis.” Trata-se, exatamente, dessa falta de 
respeito com alguém que está no final de uma cami-
nhada, sobretudo com os mais pobres. Os desfavore-
cidos estão abaixo da condição da igualdade; portanto, 
abaixo da condição humana. Um homem que não tem 
o direito de ir e vir, que não tem o direito concreto de 
morar, de ter direito à saúde e à educação, está abaixo 
da condição normal, está abaixo da humanidade.

Por isso, essa caminhada não é apenas da raça 
negra, mas de todos os brasileiros desprovidos, de 
todos os indivíduos da humanidade, da raça humana. 
Ou vamos nos salvar como espécie, ou pereceremos 
na condição de espécimes. Ou vamos resgatar os prin-
cípios do convívio pacífico da igualdade, da justiça, do 
direito à vida para todos, e não do direito à fome para a 
grande maioria, ou toda a nossa luta estará perdida.

Por isso, neste dia, eu não poderia deixar de fazer 
estas reflexões. Entendo que é uma luta bem maior. 
Conclamo a todos, homens de todas as nações, de 
todas as raças, a dizer que esta é uma luta da espécie 
humana. Temos que levá-la às últimas conseqüências; 
do contrário, os preconceitos e as humilhações, como 
vimos recentemente nos campos de futebol, nos clubes 
esportivos, na rua, por todo canto, continuarão.

Não vou ressaltar aqui a figura dos grandes már-
tires desse processo. Mas vejo que o grande Martin 
Luther King morreu ao abordar mais do que as ques-
tões raciais, ao abordar a fonte das desigualdades, que 
eram os ganhos das entidades financeiras. Mudou o 
discurso, mudou a tolerância. A morte veio certa. Len-
do o memorial de Luther King, lá vejo que, quando ele 
alterou o rumo da luta para combater os ganhos dos 
bancos, não toleraram mais a sua luta e ele foi levado, 
de maneira brutal e covarde, para outro sítio,  do qual, 
segundo Shakespeare, jamais ninguém voltou.

Ouço o nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Amir 

Lando, estava refletindo aqui sobre o que é este gran-
dioso País: de negros, índios e portugueses. Professor 
Cristovam, estava atentamente ouvindo os oradores. 
Aprendi nas aulas de História que Cícero era o maior; 
Demóstenes, na Grécia; Quintiliano, na Europa. Mas 
hoje, aqui, foi uma sucessão de oradores extraordi-
nários: o Professor Cristovam, o Presidente Sarney, 
o Paim, que emocionou a todos, V. Exª, Pedro Simon, 
o que dá um atestado da inteligência da nossa raça. 
Mas queria pedir-lhe permissão – V. Exª que puxou os 
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filósofos – para citar Sêneca, que não era nem de Es-
parta nem de Atenas, que disse: “Não é uma pequena 
cidade, é a minha cidade!”. Quero dar um ensinamento 
do orgulho da minha cidade, que é a cidade de Evandro 
Lins e Silva, de João Paulo dos Reis Velloso: a nossa 
Parnaíba. Professor Cristovam Buarque, V. Exª buscou 
a sabedoria. E, como diz a Bíblia, a verdade está no 
meio. Liberdade, igualdade e fraternidade, foi o grito do 
povo buscando o governo do povo. V. Exª buscou o do 
meio: igualdade. O cemitério da minha cidade, de que 
me orgulho, Professor Cristovam Buarque, chama-se 
Cemitério da Igualdade. Toda vez que vou lá, revivo na 
mente a inteligência dos homens que fizeram a minha 
Parnaíba. E V. Exª ressaltou: igualdade.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Quero, mais 
uma vez, agradecer a V. Exª por enriquecer sempre a 
nossa participação. Orgulha-me tanto a benevolência 
de V. Exª para comigo. Mas devo dizer-lhe que essa 
admiração é recíproca. Sempre admiro V. Exª, que vai 
buscar em páramos culturais distantes, a mesma ló-
gica da força do discurso persuasivo.

Sr. Presidente, para entrar na parte final, dizer, 
então, que essa luta continua. Enquanto não houver 
liberdade, igualdade e fraternidade, que também pos-
so agregar, mas sobretudo justiça, certamente vamos 
continuar com a mesma luta e a mesma veemência. 
Do fundo da alma, com absoluta certeza, vai sempre 
irromper este grito, que está na essência da condição 
humana, porque a liberdade para todos nós é tão cara, 
um bem supremo como a própria vida. Nós somos 
apóstolos permanentes da liberdade. 

Esta liberdade, que foi cantada na minha terra 
também, em Rondônia, no Forte Príncipe da Beira. 
Aqueles prisioneiros dos anos de 1800 lá deixaram 
frases aterradoras. Imagine V. Exª o que era isolar al-
guém numa cela, nos confins da Amazônia, naquele 
tempo em que não havia alma humana em um raio de 
200km, 300km; uma selva devoradora, como era o In-
ferno Verde, de Rangel. Presos, em nome do quê? Em 
nome de que princípio? Da divergência política com o 
regime imperial da época. Essas pessoas lá gravaram 
na pedra, escreveram com o próprio sangue versos 
doridos sobre a escuridão da falta de liberdade. 

Novamente, cabe ressaltar Rondônia, a respeito 
de um capítulo de imolação humana. É exatamente o 
sacrifício de um contingente da raça negra que abriu, 
no meio da selva, a Madeira-Mamoré, onde a maioria 
daqueles trabalhadores eram barbadianos, represen-
tantes da raça negra. Como tenho dito, homens de aço 
que lançaram os trilhos de ferro na senda da floresta, 
levando uma idéia, sobretudo do progresso, mas dei-
tando-se ao longo dos caminhos e deixando os pró-
prios corpos como dormentes. É esta gente que fez o 

Brasil, é esta gente que foi tratada de maneira vil e é 
esta gente que Castro Alves cantou quando pediu:

Albatroz! Albatroz! águia do oceano,
Tu que dormes das nuvens entre as ga-

zas,
Sacode as penas, Leviathan do espaço 
Albatroz! Albatroz! dá-me estas asas.
(...)
Desce do espaço imenso, ó águia do 

oceano!
Desce mais... inda mais... não pode olhar 

humano
Como o teu mergulhar no brigue voa-

dor!
Mas que vejo eu aí... que quadro 

d’amarguras!
É canto funeral!... Que tétricas figuras! 

... 
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu 

Deus! Que horror!
(...)
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais... 
Se o velho arqueja, se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala.

Por fim, na minha dor não vou declamar Castro 
Alves, mas lembrar esse momento, dizendo assim: 
Musa, eu preciso me lavar com teu pranto, para que 
se possa apagar essa página da história tão triste e 
humilhante. É pedindo a Andrada: Arranca o pendão 
dos ares, Colombo, fecha as portas dos teus mares, 
fecha as portas do sofrimento e busque-se a igualda-
de, a igualdade para todos, sem raças, sem cor, sem 
nações, para que a espécie humana seja solidária 
consigo mesma. 

Muito obrigado. (Palmas) 
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
PFL – Rodolpho Tourinho* S PMDB – Pedro Simon* PMDB – Gilberto Mestrinho* 
PFL – Antonio Carlos Magalhães ** BLOCO-PT – Paulo Paim** PSDB – Arthur Virgílio** 
PFL – César Borges** PTB – Sérgio Zambiasi** PDT – Jefferson Péres** 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PT – Roberto Saturnino* PSDB – Luiz Pontes* PSDB – Alvaro Dias * 
PRB – Marcelo Crivella** BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes** BLOCO-PT – Flávio Arns** 
PMDB – Sérgio Cabral** PSDB – Tasso Jereissati** PDT – Osmar Dias** 

   

Maranhão Paraíba Acre 
PMDB – João Alberto Souza *  PMDB – Ney Suassuna *  BLOCO-PT – Tião Viana* 
PFL – Edison Lobão** PFL – Efraim Morais** PMDB – Geraldo Mesquita Júnior** 
PFL – Roseana Sarney ** 

 PMDB – José Maranhão ** BLOCO-PT – Sibá Machado** S 

   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PMDB – Luiz Otávio* PSDB – João Batista Motta* S PSDB – Juvêncio da Fonseca* 
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa** PSDB – Marcos Guerra**S PTB – Antônio João **S 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Ramez Tebet** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
PFL – José Jorge* PMDB – Alberto Silva* PTB – Valmir Amaral* S 
PFL – Marco Maciel** PFL – Heráclito Fortes** PDT – Cristovam Buarque ** 
PSDB – Sérgio Guerra** PMDB – Mão Santa ** PFL – Paulo Octávio ** 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy* PTB – Fernando Bezerra* PSDB – Eduardo Siqueira Campos* 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante** PMDB – Garibaldi Alves Filho** BLOCO-PL – João Ribeiro **  

PFL – Romeu Tuma** PFL – José Agripino** PC do B – Leomar Quintanilha** 
   

Minas Gerais Santa Catarina Amapá 
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S PFL – Jorge Bornhausen * PMDB – José Sarney * 
PSDB – Eduardo Azeredo** BLOCO-PT – Ideli Salvatti** PMDB – Gilvam Borges** 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Iris de Araújo* S P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – João Tenório** S PMDB – Valdir Raupp** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
PSDB – Antero Paes de Barros * PFL – Maria do Carmo Alves * PTB – Mozarildo Cavalcanti* 
PFL – Jonas Pinheiro **  PMDB – Almeida Lima** PDT – Augusto Botelho** 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko** BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**  
------------------------------------ 

Mandatos 
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011 



COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

 
1) Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a 

finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norte-
americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela 
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará. 

 
(Ato do Presidente nº 8, de 2005) 

 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA 

Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO 
 

Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Eduardo Suplicy – PT/SP 
Fátima Cleide – PT/RO 

Flexa Ribeiro – PSDB/PA 
Luiz Otávio – PMDB/PA 

Demóstenes Torres – PFL/GO 
Serys Slhessarenko – PT/MT 

Sibá Machado – PT/AC 
Prazo Final: 18.3.2005 

Designação: 16.2.2005 
 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 
(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. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 7. João Batista Motta – 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. Teotonio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 3. Wellington Salgado de Oliveira  
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Almeida Lima 
José Maranhão 8. Gilvam Borges 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Eduardo Suplicy – PT 4. Roberto Saturnino – PT 
Fernando Bezerra – PTB 5. Flávio Arns – PT 
João Ribeiro - PL 6. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 7. Serys Slhessarenko – PT 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 4. Lúcia Vânia – PSDB 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) (3) 
Ney Suassuna (1) 3. Serys Slhessarenko (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 2. Roberto Saturnino – PT 

PDT 
  

(1) 
Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL 
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Rodolpho Tourinho - PFL 1. (vago) 
Edison Lobão – PFL 2. Almeida Lima – PMDB (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Luiz Otávio 1. (vago) (3) 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) (1) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4)

 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges - PFL 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 

Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
César Borges – PFL 1. Jonas Pinheiro – PFL (3) 
Paulo Octávio – PFL 2. José Jorge – PFL 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Lúcia Vânia - PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Eduardo Suplicy – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PTB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

PDT 
  

Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 (3) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL 

Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. César Borges – PFL 
Romeu Tuma – PFL 2. (vago) (2) 

Sérgio Guerra – PSDB 3. Alvaro Dias – PSDB 
PMDB 

Romero Jucá 1. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 2. Maguito Vilela 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Ideli Salvatti – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Delcídio Amaral – PT 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 3. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 4. Romeu Tuma – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 5. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 6. Papaléo Paes 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Teotonio Vilela Filho – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Romero Jucá 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 

(vago) (3) 6. Gerson Camata 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Antônio Carlos Valadares – PSB 1. Delcídio Amaral – PT 
Flávio Arns – PT 2. Magno Malta – PL 
Ideli Salvatti – PT 3. Eduardo Suplicy – PT 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Fátima Cleide – PT 
Paulo Paim – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 6. (vago) (5) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



 
2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Paulo Paim - PT 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2) 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Lúcia Vânia – PSDB 1. Leonel Pavan - PSDB 
PMDB 

Mão Santa 1. (vago) 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Marcelo Crivella – PMR (2) 1. (vago) (3) 
Paulo Paim - PT 2. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Eduardo Azeredo – PSDB 1. Flexa Ribeiro - PSDB 
 2. Romeu Tuma - PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3)

  1. (vago) (2) 
Mão Santa  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim - PT 

PDT 
Augusto Botelho  

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) (4) 2. Demóstenes Torres – PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3) 1. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)  

PDT 
 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

 (3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

(4)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: (vago) (2) 

 
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 
João Batista Motta - PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4) 9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo 

PSDB) 
PMDB 

Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Gilvam Borges  
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Romero Jucá 4. Almeida Lima 
Amir Lando 5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB) 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Eduardo Suplicy – PT 2. Paulo Paim – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Magno Malta – PL 4. Patrícia Saboya Gomes - PSB 
Ideli Salvatti – PT 5. Sibá Machado – PT 
Antônio Carlos Valadares – PSB 6. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Serys Slhessarenko – PT 7. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) 
O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero 

Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005. 
(5)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
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 PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. (vago) 
César Borges – PFL 2. (vago) 
Tasso Jereissati – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 

PMDB 
Pedro Simon 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Sibá Machado – PT 
(vago) 2. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. Roseana Sarney – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

José Jorge – PFL 3. César Borges – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)  
Edison Lobão – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1) 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB) 8. Sérgio Guerra – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Juvêncio da Fonseca – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Amir Lando 
Ney Suassuna 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Gilvam Borges 
Gerson Camata 4. (vago) (4) 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) (6) 

Paulo Paim – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fátima Cleide – PT 3. Fernando Bezerra – PTB 
Flávio Arns – PT 4. Delcídio Amaral – PT 
Ideli Salvatti – PT 5. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Roberto Saturnino – PT 6. Magno Malta – PL 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3) 
Sérgio Zambiasi – PTB 8. João Ribeiro – PL 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1)
 Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº 
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 
(7)

 O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(8)

 O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de 
9.10.2005. 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Maria do Carmo Alves - PFL 
Marcelo Crivella – PMR (1) (5) 2. Romeu Tuma – PFL 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6) 3. Edison Lobão – PFL 
Leonel Pavan - PSDB 4. Reginaldo Duarte - PSDB 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) (4) 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 
Wellington Salgado de Oliveira 3. (vago) 
(vago) (7) 4. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Paulo Paim – PT 
(vago) 2. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 3. (vago) 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. (vago) 

(1) Vaga cedida pelo PFL 
(2) Vaga cedida pelo PSDB 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
 (5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(7)

 A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 
 

 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
(vago) (3) 2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL) 
Lúcia Vânia – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Gilberto Mestrinho 
Wellington Salgado de Oliveira  2. (vago) (2) 
Valdir Raupp 3. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Flávio Arns – PT 2. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Delcídio Amaral – PT 3. Aelton Freitas – PL 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

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) 
 



 
5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE - CMA 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
César Borges – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL (2) 3. Roseana Sarney – PFL 
Teotonio Vilela Filho - PSDB 4. Almeida Lima – PMDB (3) 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Leonel Pavan – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. Alvaro Dias – PSDB  

PMDB 
Gilvam Borges 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. Sérgio Cabral 
Valdir Raupp 4. Amir Lando 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 5. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Fátima Cleide – PT 
Sibá Machado – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
João Ribeiro - PL 4. Ideli Salvatti – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
 

(3)
 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. (vago) 

PMDB 
Valmir Amaral - PTB (1) 1. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 2. (vago) 

PDT 
  

(1) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 
ao PTB, em 30.09.2005. 
(2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 
5.2) 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: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL 
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. João Ribeiro - PL (1) 

PMDB 
(vago) 1. Luiz Otávio 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005 
 (2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

 (19 titulares e 19 suplentes)  
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
(vago) (6) 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. (vago) 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 6. Arthur Virgílio – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (5) 1. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 2. (vago) (7) 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. (vago) (2) 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT  1. Magno Malta - PL 

Fátima Cleide – PT 2. Sibá Machado – PT 
Ana Júlia Carepa - PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Paulo Paim – PT 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Cristovam Buarque  1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

(6)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(7)
 O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB. 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 
 



 
6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Reginaldo Duarte – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 1. Luiz Otávio 
Mão Santa 2. José Maranhão 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Paulo Paim – PT 1. Cristovam Buarque – PDT (2) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Marcelo Crivella – PMR (3) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 



 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Maria do Carmo Alves – PFL 
Lúcia Vânia – PSDB 2. Sérgio Guerra – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (3) 1. (vago) (2) 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. Paulo Paim – PT 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – 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 
Ney Suassuna 1. Ramez Tebet 
Pedro Simon 2. Valdir Raupp 
Mão Santa 3. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 4. (vago) (4) 
Gerson Camata 5. (vago) (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Marcelo Crivella – PMR (5) 
Eduardo Suplicy – PT 2. (vago) (6) 

Mozarildo Cavalcanti – PTB 3. Aelton Freitas – PL 
Roberto Saturnino – PT 4. Ana Julia Carepa – PT 
Sérgio Zambiasi – PTB 5. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular. 
(2) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 

ao PTB, em 30.09.2005. 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do 
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
Eduardo Azeredo – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. João Batista Motta (2) 
Mão Santa 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Sérgio Zambiasi – PTB 
Marcelo Crivella – PMR (3) 2. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Romeu Tuma - PFL 1. Marco Maciel - PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 2. Flexa Ribeiro - PSDB 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. (vago) (2) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa -PT 1. Cristovam Buarque – PDT (3) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Aelton Freitas - PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(3) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(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 
Demóstenes Torres – 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 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 8. Papaléo Paes – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Romero Jucá 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Ney Suassuna 4. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 5. Wellington Salgado 
Mão Santa 6. Valmir Amaral - PTB(3) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Delcídio Amaral – PT 1. (vago) (2) 
Magno Malta – PL 2. Paulo Paim – PT 
Roberto Saturnino – PT  3. Fernando Bezerra – PTB 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Fátima Cleide – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Sibá Machado – PT 6. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 7. João Ribeiro - PL 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005. 

(8)
 Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006. 

 
Secretária: Dulcídia Ramos Calhao 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286 

E – Mail: scomci@senado.gov.br 



 
9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

(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. Jonas Pinheiro – PFL 

Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Ney Suassuna 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Romero Jucá  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. (vago) (3) 
Fátima Cleide – PT 2. Delcídio Amaral – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sibá Machado – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira 
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas 
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627 

E – Mail: scomcdr@senado.gov.br 



 
10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Heráclito Fortes – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Pedro Simon 2. Romero Jucá 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 3. Amir Lando 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko – PT 
Aelton Freitas – PL 2. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 3. Magno Malta – PL 
Ana Júlia Carepa – PT 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
João Ribeiro - PL 5. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Osmar Dias 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Marcello Varella 
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  

Telefone: 3311-3506 Fax:  
E – Mail: marcello@senado.gov.br 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 5ª Eleição Geral: 23.11.2005 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001  

 
Presidente: Senador João Alberto Souza1 

Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1 
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)  

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Demóstenes Torres (PFL) GO 2091 1. Jonas Pinheiro2 (PFL) MT 2271 
Sérgio Guerra (PSDB) PE 2382 2. César Borges (PFL)  BA 2212 
Heráclito Fortes (PFL) PI 2131 3. Mª do Carmo Alves(PFL) SE 1306 
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan2 (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotonio Vilela Filho 

(PSDB) 
AL 4093 

Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 
PMDB 

Ney Suassuna PB 4345 1. (Vago)³   
João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Gilvam Borges2 AP 1717 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Serys Slhessarenko2 (PT) MT 2291 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 3.5.2006) 
 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

sscop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

                                                
1 Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética.  
2 Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006. 
³ Vaga ocupada pelo Senador Gerson Camata (PMDB/ES) até 3.5.2006, licenciado de acordo com Of. GSGC – 
100/2006, de 3.5.2006, lido em Plenário nesse mesmo dia. 
 
 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)2 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotonio Vilela Filho (PSDB-AL)  3º Corregedor Substituto 
Composição atualizada em 14.09.2005 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
2 Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

sscop@senado.gov.br 
 
 
 

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação 25.09.2003 
5ª Designação 22.03.2005 
6ª Designação 20.04.2005 
7ª Designação 16.05.2005 
8ª Designação 16.05.2005 
 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria  

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria  
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 
sscop@senado.gov.br 



 

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) - PSDB 
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) – PMDB 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 14.03.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

sscop@senado.gov.br 
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