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(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– No plenário não há número regimental para abertura 
da sessão, não podendo essa ser realizada. 

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento 
Interno, o Expediente que se encontra sobre a Mesa 
será despachado pela Presidência, independente-
mente de leitura.

É o seguinte o Expediente despacha-
do:

AVISO  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Aviso nº 39, de 2006 (nº 1.444/2006, na origem), de 
29 de novembro último, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando Relatório de suas Ativida-
des referente ao 3º trimestre de 2006.

(O expediente vai à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.)

 
Of. nº 127/2006-PRES/CAS

Brasília, 29 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
268, de 2002, de autoria do Senador Benício Sampaio, 
que “Dispõe sobre o exercício da Medicina”, que tramita 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 
2002, de autoria do Senador Geraldo Althoff.

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.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Presidente.

AVISO 
 DA PRESIDÊNCIA 

– A Presidência comunica ao Plenário que ao Subs-
titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 268, 
de 2002 (tramitando em conjunto com o de nº 
25, de 2002), poderão ser oferecidas emendas 
até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Assun-
tos Sociais.

 
COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que reassumo, na 

data de hoje, minhas atividades parlamentares no Se-
nado Federal, na condição de Senador da República 
como representante do Estado da Paraíba.

Brasília, 1º de dezembro de 2006. – Senador 
José Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 11 
minutos.)

Ata da 10ª Reunião, em 1º de Dezembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Paulo Paim
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão.

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

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler:

São lidos os seguintes:

OF. Nº 565/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2006 (Medida 
Provisória nº 319/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “Institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as 
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
de 1993; revoga as Leis nos 7.501, de 27 de junho de 
1986, 9.888, de 8 de dezembro de 1999, e 10.872, 
de 25 de maio de 2004, e dispositivos das Leis nos 
8.028, de 12 de abril de 1990, 8.745, de 9 de dezem-
bro de 1993, e 8.829, de 22 de dezembro de 1993; e 
dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autágrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

OF.Nº 566/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 

Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2006 (Medida 
Provisória nº 320/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “Dispõe so-
bre a movimentação e armazenagem de mercadorias 
importadas ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro; 
modifica a legislação aduaneira; alterando as Leis nos 
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993, 9.019, de 30 de março de 1995, 
9.069, de 29 de junho de 1995, 9.716, de 26 de no-
vembro de 1998, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
e 10.893, de 13 de julho de 2004, e os Decretos-Leis 
nos 37, de 18 de novembro de 1966, 1.455, de 7 de 
abril de 1976, e 2.472, de 1º de setembro de 1988; e 
revogando dispositivos dos Decretos-Leis nos 37, de 
18 de novembro de 1966, e 2.472, de 1º de setembro 
de 1988, edas Leis nos 9.074, de 7 de julho de 1995, e 
10.893, de 13 de julho de 2004; e dá outras providên-
cias.”, 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.

OF.Nº 567/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2006 (Medida 
Provisória nº 321/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “Acresce art. 
18-A à Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que es-
tabelece regras para a desindexação da economia, e 
dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Ata da 198ª Sessão Não Deliberativa, 
em 4 de dezembro de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, João Alberto Souza, Papaléo Paes, 
Geraldo Mesquita Júnior e Sibá Machado
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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.

OF. Nº 574/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 322, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
das Relações Exteriores e da Defesa, no valor global 
de R$24.528.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos 
e vinte e oito mil reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
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 Olivei-
ram, Primeiro–Secretário.

OF. Nº 575/06/PS–GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelêncià, a fim de ser 

submetida à consideração do Senado Federal, a in-
clusa Medida Provisória nº  323, de 2006, do Poder 
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-
11-08, que “Autoriza a União a efetuar contribuição 
à Organização Mundial da Saúde – OMS, destinada 
a apoiar a viabilização da Central Internacional para 
a Compra de Medicamentos contra a AIDS, malária 
e tuberculose – CICOM/UNITAID, no valor de até R$ 
13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais).”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
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.

OF. Nº 576/06/PS–GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

Senhor Secretário
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 

Medida Provisória nº  324, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da 
Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, 
dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de 
R$ 1.504.324.574,00 (um bilhão, quinhentos e quatro 
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
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.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB 
– AP) – Com referência aos Projetos de Lei de 
Conversão nº 24 a 26, de 2006, provenientes das 
Medidas Provisórias nºs 319 a 321 de 2006 e, às 
Medidas Provisórias nºs 322 a 324, de 2006, que 
acabam de ser lidas, a Presidência comunica ao Ple-
nário que o prazo de 45 dias para a apreciação das 
matérias encontra-se esgotado e o de suas vigên-
cias foi prorrogado por Ato da Mesa do Congresso 
Nacional por mais 60 dias, conforme prevê o § 7º, 
do art. 62, da Constituição Federal.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legislati-
vas da Casa, até que se ultimem as suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidên-
cia inclui as matérias na pauta da Ordem do Dia de 
amanhã.

São as seguintes as matérias recebidas:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 319, de 2006)

Institui o Regime Jurídico dos Servi-
dores do Serviço Exterior Brasileiro, altera 
a Lei nº 8.929, de 22 de dezembro de 1993, 
que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as 
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria, altera a Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993; revoga 
as Leis nºs 7.501, de 27 de junho de 1986, 
9.888, de 8 de dezenibro de 1999, e 10.872, 
de 25 de maio de 2004, e dispositivos das 
Leis nºs 8.028, de 12 de abril de 1990, 8.745, 
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de 9 de dezembro de 1993, e 8.829, de 22 
de dezembro de 1993; e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:

TITULO I 
Do Serviço Exterior Brasileiro

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 
à execução da política exterior do Brasil, constitui–se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Lei, na Lei 
nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, e na legislação 
relativa aos servidores públicos civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto da 
Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de Chance-
laria e da Carreira de Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representação, 
negociação, informação e proteção de interesses bra-
sileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nivel superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

CAPITULO II 
Dos Direitos e Vantagens

Art. 6º A nomeação para cargo das Carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercício de cargo de Carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício, 

com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercicio do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição da estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios es-
tabelecidos nesta Lei e às normas constantes de re-
gulamento, o qual também disporá sobre a forma de 
avaliação de desempenho funcional e de apuração 
de antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de:

I – licença para o trato de interesses particulares;
II – licença por motivo de afastamento do cônjuge;
III – licença para trato de doença em pessoa da 

família, por prazo superior a 1 (um) ano, desde que a 
doença não haja sido contraída em razão do serviço 
do servidor;

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo exercí-

cio lhe exija o afastamento.
Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Brasi-

leiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Esta-
do e os postos no exterior e de um para outro posto no 
exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência da 
administração com o interesse funcional do servidor do 
Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposições 
desta Lei e de ato regulamentar do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos A, 
B, C e D, segundo o grau de representatividade da 
missão, as condições específicas de vida na sede e a 
conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.
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Art. 14. A lotação numérica de cada posto será 
fixada em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro somente poderá ser removido para posto 
no qual se verifique claro de lotação em sua classe 
ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos 
arts. 46 e 47 desta Lei.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex offi-
cio de posto no exterior para o Brasil, fica assegura-
do matrícula em estabelecimento de ensino oficial, 
independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo esten-
de–se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos 
enteados e aos adotivos que vivam na companhia do 
servidor, àqueles que, em ato regular da autoridade 
competente, estejam sob a sua guarda e aos que te-
nham sido postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos 
servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes 
prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do 
cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma da legislação pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores.

Parágrafo unico. Estendem-se aos inativos das 
Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogativas 
estabelecidas nos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor remo-
vido para posto no exterior ou para a Secretaria de Es-
tado, antes de um período mínimo de 6 (seis) meses 
de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, 
desde que sua remoção não tenha sido ex officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 desta lei não po-
derá acarretar a perda de férias eventualmente acu-
muladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de 
Segunda Classe, depois de 4 (quatro) anos consecu-
tivos de exercício no exterior, terão direito a 2 (dois) 
meses de férias extraordinárias, que deverão ser go-
zadas no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabele-
cida pela Secretaria de Estado para o cumprimento de 
estágio de atualização dos Ministros de Primeira Classe 
e de Segunda classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos de-
mais direitos e vantagens, poderá o servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 

das condições peculiares de vida da sede no exterior, 
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex officio, em outro ponto do território 
nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
casado cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele 
encontrar–se em missão permanente poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, 
se assim o desejar ou desde que não satisfaça os re-
quisitos estipulados em regulamento, para ser removi-
do para o mesmo posto de seu cônjuge ou para outro 
posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em li-
cença extraordinária o servidor cujo cônjuge, também 
integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido 
do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria de 
Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na 
Carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do 
caput do art. 52 desta lei, o tempo em que o Diplomata 
houver permanecido como aluno no Curso de Prepa-
ração à Carreira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior 
serão calculados com base na remuneração a que faria 
jus se estivesse em exercício no Brasil.

CAPÍTULO III 
Do Regime Disciplinar

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, in-
cumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e 
responsabilidades previstas nesta lei e em disposições 
regulamentares, tanto no exercício de suas funções, 
quanto em sua conduta pessoal na vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efe-
tivos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 
– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria – e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores serão, 
sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da União, tratadas pela 
Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regime 
Juridico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
constituem deveres específicos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro:
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I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
de natureza consular e de assistência a brasileiros no 
exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
paises onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Exte-
rior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espirito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortês ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
de sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
patível com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Regi-
me Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro é 
proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desem-
penho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;

II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
serviço no exterior sem expressa autorização da Se-
cretaria de Estado;

IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-
tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Art. 31. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que 
designará, para realizá-lo, Comissão constituída por 3 
(três) membros efetivos.

§ 1º A Comissão contará entre seus membros 
com, pelo menos, 2 (dois) servidores de classe igual 
ou superior à do indiciado e, sempre que possível, de 
maior antiguidade do que este.

§ 2º Ao designar a Comissão, a Corregedoria 
do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o 
respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação 
do secretário.

Art. 32. Durante o processo administrativo disci-
plinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá 
determinar o afastamento do indiciado do exercicio 
do cargo ou função, sem prejuízo de seus venci-
mentos e vantagens, ou a sua reassunção a qual-
quer tempo.

Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
deverá solicitar autorização do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores para casar com pessoa de nacio-
nalidade estrangeira.

§ 1º A critério do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, serão apresentados, com o pedido 
de autorização, quaisquer documentos julgados ne-
cessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato casado com pessoa de nacionalidade 
estrangeira em concurso para ingresso em Carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
deste artigo e em seus §§ 2º e 3º acarretará, confor-
me o caso:

I – o cancelamento da inscrição do candidato;
II – a denegação de matrícula em curso minis-

trado pelo Instituto Rio Branco;
III – o desligamento do aluno de curso ministrado 

pelo Instituto Rio Branco;
IV – a impossibilidade de nomeação para cargo 

do Serviço Exterior Brasileiro; e
V – a demissão do servidor, mediante processo 

administrativo.
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Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro deverá solicitar autorização do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores para casar com pessoa em-
pregada de governo estrangeiro ou que dele receba 
comissão ou pensão.

§ 1º Poder-se-á exigir que sejam apresentados, 
com o pedido de autorização, quaisquer documentos 
julgados necessarios.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao alu-
no de curso do Instituto Rio Branco e será conside-
rado, nos termos desta Lei, como requisito prévio à 
nomeação.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato, casado com pessoa nas situações previs-
tas no caput deste artigo, em concurso para ingresso 
em Carreira de Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
deste artigo e em seus §§ 2º e 3º acarretará, confor-
me o caso, a aplicação do disposto no § 4º do art. 33 
desta Lei.

CAPÍTULO IV 
Da Carreira Diplomática

Seção I 
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata 
farse-á mediante concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de âmbito nacional, organizado pelo 
Instituto Rio Branco.

Parágrafo único. A aprovação no concurso habili-
tará o ingresso no cargo da classe inicial da Carreira 
de Diplomata, de acordo com a ordem de classificação 
obtida, bem como a matrícula no Curso de Formação 
do Instituto Rio Branco.

Art. 36. Ao concurso público de provas ou de pro-
vas e títulos para admissão na Carreira de Diplomata 
somente poderão concorrer brasileiros natos.

Parágrafo único. Para investidura no cargo de 
Terceiro-Secretário, deverá ser cumprido o requisito 
de apresentação de diploma de conclusão de curso 
de graduação em nivel superior, devidantente regis-
trado, emitido por instituição de ensino oficialmente 
reconhecida.

Seção II 
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço Exte-
rior Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma 
desta Lei, é constituída pelas classes de Ministro de 
Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Con-
selheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e 

Terceiro-Secretário, em ordem hierárquica funcional 
decrescente.

§ 1º  O número de cargos do Quadro Ordinário da 
Carreira de Diplomata em cada classe é o constante 
do Anexo I desta Lei.

§ 2º O número de cargos nas classes de Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário 
poderá variar, desde que seu total não ultrapasse os 
limites fixados no Anexo I desta Lei.

§ 3º O número de Terceiros-Secretários promo-
vidos a cada semestre a Segundos-Secretários e o 
número de Segundos-Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros-Secretários serão estabelecidos 
em regulamento.

Art. 38. Os Servidores do Serviço Exterior Brasi-
leiro em serviço nos postos no exterior e na Secreta-
ria de Estado poderão ocupar cargos em comissão ou 
funções de chefia, assessoria e assistência correspon-
dentes às atividades privativas de suas respectivas 
Carreiras, de acordo com o disposto nesta Lei e em 
regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado Fe-
deral, os Chefes de Missão Diplomática Permanente 
e de Missão ou Delegação Permanente junto a orga-
nismo internacional serão nomeados pelo Presidente 
da República com o título de Embaixador.

§ 1º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática efetiva, poderá ser cumu-
lativamente acreditado Chefe de Missão Diplomática 
Permanente residente em outro Estado, mantendo-se, 
nessa eventualidade, a sede primitiva.

§ 2º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática residente ou cumulativa, 
poderá ser excepcionalmente acreditado como Chefe 
de Missão Diplomática Ministro de Primeira Classe 
ou Ministro de Segunda Classe, nos termos do art. 46 
desta Lei, lotado na Secretaria de Estado.

§ 3º Excepcionalmente e a critério da administra-
ção, o Ministro de Primeira Classe, em exercício na 
Secretaria de Estado, poderá ser designado como Em-
baixador Extraordinário para o tratamento de assuntos 
relevantes para a política externa brasileira.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Perma-
nente é a mais alta autoridade brasileira no país em 
cujo governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Perma-
nente serão escolhidos dentre os Ministros de Primeira 
Classe ou, nos termos do art. 46 desta Lei, dentre os 
Ministros de Segunda Classe.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser 
designado para exercer a função de Chefe de Mis-
são Diplomática Permanente brasileiro nato, não 
pertencente aos quadros do Ministério das Relações 
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Exteriores, maior de 35 (trinta e cinco) anos, de re-
conhecido mérito e com relevantes serviços presta-
dos ao País.

Seção III 
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os Mi-
nistros de Segunda Classe e os Conselheiros no exer-
cício de chefia de posto não permanecerão por perí-
odo superior a 5 (cinco) anos consecutivos em cada 
posto, incluindo-se nessa contagem o tempo de exer-
cício das funções de Representante Permanente e de 
Representante Permanente Alterno em organismos 
internacionais.

§ 1º O período continuo máximo para exercer o 
cargo de chefia de posto no exterior será definido em 
ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
respeitado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º A permanência dos Ministros de Primeira 
Classe, dos Ministros de Segunda Classe e dos Con-
selheiros, no exercício do cargo de chefia de posto 
não será superior a 3 (três) anos em cada posto dos 
grupos C e D, podendo ser prorrogada por no má-
ximo até 12 (doze) meses, atendida a conveniência 
da administração e mediante expressa anuência do 
interessado.

Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do art. 42 des-
ta Lei, a permanência no exterior de Ministros de Se-
gunda Classe e de Conselheiros comissionados na 
função de Ministro-Conselheiro não será superior a 5 
(cinco) anos em cada posto.

§ 1º o período de permanência no exterior do Mi-
nistro de Segunda Classe poderá estender-se segundo 
o interesse do Diplomata e atendida a conveniência 
da administração, desde que respeitado o disposto no 
caput deste artigo.

§ 2º O período de permanência no exterior de Di-
plomata da classe de Conselheiro poderá estender-se 
segundo o interesse do Diplomata e atendida a con-
veniência da administração, desde que observado o 
critério de rodízio entre postos dos grupos A, B, C ou 
D a que se referem os incisos I, II e III do caput do 
art. 45 desta Lei.

§ 3º O Conselheiro que tiver sua permanência 
no exterior estendida nos termos do § 2º deste artigo, 
após servir em posto do grupo A, somente poderá ser 
removido novamente para posto desse mesmo grupo 
após servir em 2 (dois) postos do grupo C ou em 1 
(um) posto do grupo D.

§ 4º Quando o Conselheiro servir consecutiva-
mente em postos dos grupos A e B, somente será no-
vamente removido para posto do grupo B após cumprir 
missão em um posto do grupo C.

Art. 44. Os Primeiros-Secretários, Segundos Se-
cretários e Terceiros-Secretários deverão servir efetiva-
mente durante 3 (três) anos em cada posto e 6 (seis) 
anos consecutivos no exterior.

§ 1º A permanência no exterior de Diplomata das 
classes de Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e 
Terceiro-Secretário poderá, no interesse do Diplomata 
e atendida a conveniência do serviço, estender-se a 
10 (dez) anos consecutivos, desde que nesse período 
sirva em postos dos grupos C e D.

§ 2º A permanência inicial de Diplomata das clas-
ses de Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Ter-
ceiro-Secretário nos postos dos grupos C e D não será 
superior a 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por 
prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo dos demais 
prazos fixados nesta Lei, atendida a conveniência da 
administração e mediante expressa anuência do chefe 
do posto e do interessado.

§ 3º Após 3 (três) anos de lotação em posto dos 
grupos A ou B, o Diplomata das classes de Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário 
poderá permanecer no posto por mais 1 (um) ano, 
desde que atendida a conveniência da administração 
e mediante expressa anuência do chefe do posto e 
do interessado.

§ 4º Após permanência adicional de 1 (um) ano 
em posto do grupo A, o Diplomata somente poderá 
ser removido para posto dos grupos C ou D ou para a 
Secretaria de Estado.

§ 5º A primeira remoção para o exterior de Diplo-
mata das classes de Segundo-Secretário e Terceiro-
Secretário far-se-á para posto no qual estejam lotados 
pelo menos 2 (dois) Diplomatas de maior hierarquia 
funcional, excetuados os casos em que o Segundo-Se-
cretário tenha concluído o Curso de Aperfeiçoamento 
de Diplomatas – CAD.

§ 6º Será de, no mínimo, 1 (um) ano o estágio 
inicial, na Secretaria de Estado, dos Diplomatas da 
classe de Terceiro-Secretário, contado a partir do inicio 
das atividades profissionais ao término do correspon-
dente curso de formação.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior 
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário, 
deverão ser obedecidos os seguintes critérios, obser-
vado o disposto no art. 13 desta Lei:

I – os que estiverem servindo em posto do gru-
po A somente poderão ser removidos para posto dos 
grupos B, C ou D;

II – os que estiverem servindo em posto do gru-
po B somente poderão ser removidos para posto dos 
grupos A ou B; e
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III – os que estiverem servindo em posto dos 
grupos C ou D somente poderão ser removidos para 
posto do grupo A.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos critérios 
estabelecidos nos incisos II e III do caput deste artigo 
somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, 
por escrito, do interessado, atendida a conveniência 
da administração e manifestada a anuência do chefe 
do posto ao qual é candidato.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justificados 
pelo interesse do serviço, serão, a critério do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, efetuadas remo-
ções para a Secretaria de Estado antes de cumpridos 
os prazos e condições estabelecidos nesta Lei e em 
regulamento.

§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, 
Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário ou Tercei-
ro-Secretário, removido para a Secretaria de Estado 
poderá, na remoção seguinte, ser designado para 
missão permanente em posto de qualquer grupo, 
desde que sua estada na Secretaria de Estado te-
nha sido de 1 (um) ano se regressou de posto dos 
grupos C ou D, 2 (dois) anos se retornou de pos-
to do grupo B e 4 (quatro) anos se proveniente de 
posto do grupo A.

Seção IV 
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente 
Ministro de Segunda Classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como 
Chefe de Missão Diplomática Permanente em postos 
dos grupos C e D.

§ 2º Em caráter excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente, 
unicamente em postos do grupo D, o Conselheiro que 
preencha os requisitos constantes do inciso II do caput 
do art. 52 desta Lei.

§ 3º O número de Ministros de Segunda Classe 
e de Conselheiros comissionados nos termos deste 
artigo será estabelecido em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 4º Quando se verificar claro de lotação na função 
de Ministro-Conselheiro em postos dos grupos C e  D, 
poderá, de acordo com a conveniência da administra-
ção, ser comissionado, respectivamente, Conselheiro 
ou Primeiro-Secretário.

§ 5º Somente poderá ser comissionado na função 
de Ministro-Conselheiro o Primeiro-Secretário aprovado 
no Curso de Atualização em Política Externa – CAP.

§ 6º Em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores e no interesse da administração, poderá ser 
comissionado Conselheiro em postos do grupo B.

§ 7º O Diplomata perceberá a retribuição básica 
no exterior, acrescida de gratificação temporária, cor-
respondente à diferença entre a retribuição básica do 
cargo efetivo e a do cargo no qual tiver sido comissio-
nado, e da respectiva indenização de representação.

§ 8º A gratificação temporária a que alude o § 
7º deste artigo somente será devida ao Diplomata du-
rante o período em que estiver comnissionado, sendo 
vedada a incorporação à retribuição no exterior ou à 
remuneração.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Conselheiro em postos dos grupos C e D, 
poderá, a título excepcional e de acordo com a conve-
niência da administração, ser comissionado, respectiva-
mente, Diplomata das classes de Primeiro-Secretário 
ou Segundo-Secretário.

Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Primeiro-Secretário em postos dos grupos 
C e D, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
Diplomata das classes de Segundo-Secretário ou de 
Terceiro-Secretário.

Art. 49. Na hipótese dos arts. 47 e 48 desta Lei, o 
Diplomata perceberá a retribuição no exterior conforme 
estabelecem os §§ 7º e 8º do art. 46 desta Lei.

Art. 50. As condições para o comissionamento nas 
funções de Conselheiro e Primeiro-Secretário, vedado 
em postos dos grupos A e B, serão definidas em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Seção V 
Da Promoção

Art. 52. As promoções na Carreira de Diplomata 
obedecerão aos seguintes critérios:

I – promoção a Ministro de Primeira Classe, Mi-
nistro de Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro-Se-
cretário, por merecimento; e

II – promoção a Segundo-Secretário, obedecida 
a antigüidade na classe e a ordem de classificação no 
Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata – CACD, 
cumprido o requisito previsto no art. 53 desta Lei.

Art. 52. Poderão ser promovidos somente os 
Diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos 
específicos:

I – no caso de promoção a Ministro de Primei-
ra Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no 
mínimo:

a) 20 (vinte) anos de efetivo exercício, 
computados a partir da posse em cargo da 
classe inicial da carreira, dos quais pelo me-
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nos 10 (dez) anos de serviços prestados no 
exterior; e

b) 3 (três) anos de exercício, como titular, 
de funções de chefia equivalentes a nível igual 
ou superior a DAS-4 ou em posto no exterior, 
de acordo com o disposto em regulamento;

II – no caso de promoção a Ministro de Segun-
da Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de 
Altos Estudos – CAE e contar pelo menos 15 (quinze) 
anos de efetivo exercício, computados a partir da posse 
em cargo da classe inicial da carreira, dos quais um 
mínimo de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de serviços 
prestados no exterior;

III – no caso de promoção a Conselheiro, haver 
o Primeiro-Secretário concluído o Curso de Atualiza-
ção em Política Externa – CAP e contar pelo menos 
10 (dez) anos de efetivo exercício, computados a partir 
da posse em cargo da classe inicial da carreira, dos 
quais um mínimo de 5 (cinco) anos de serviços pres-
tados no exterior; e

IV – no caso de promoção a Primeiro-Secretário, 
haver o Segundo-Secretário concluído o CAD e con-
tar pelo menos 2 (dois) anos de serviços prestados 
no exterior.

§ 1º A conclusão do CAP, a que se refere o inciso 
III do caput deste artigo, se constituirá em requisito 
para a promoção à classe de Conselheiro, decorridos 
2 (dois) anos de sua implantação pelo Instituto Rio 
Branco.

§ 2º Contam-se, para efeito de apuração de tem-
po de serviço prestado no exterior, os períodos que o 
Diplomata cumpriu em:

I – missões permanentes; e
II – missões transitórias ininterruptas de duração 

igual ou superior a 1 (um) ano.
§ 3º Será computado em dobro, somente para 

fins de promoção, o tempo de serviço no exterior 
prestado em postos do grupo C e em triplo em postos 
do grupo D, apurado a partir do momento em que o 
Diplomata completar 1 (um) ano de efetivo exercício 
no posto.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º deste artigo, 
será computado como tempo de efetivo exercício no 
posto o prazo compreendido entre a data de chegada 
do Diplomata ao posto e a data de partida, excluindo-
se desse cômputo os períodos de afastamento rela-
tivos a: licença para trato de interesses particulares; 
licença por afastamento do cônjuge; licença para trato 
de doença em pessoa da família, por prazo superior 
a 60 (sessenta) dias, desde que a doença não haja 
sido contraída em razão de serviço do servidor; licença 
extraordinária; e investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício lhe exija o afastamento.

Art. 53. Poderá ser promovido somente o Diplo-
mata das classes de Ministro de Segunda Classe, 
Conselheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário 
ou Terceiro-Secretário que contar pelo menos 3 (três) 
anos de interstício de efetivo exercício na respectiva 
classe.

§ 1º O tempo de serviço prestado em posto do 
grupo D será computado em triplo para fins do inters-
tício a que se refere o caput deste artigo, a partir de 
1 (um) ano de efetivo exercício no posto.

§ 2º O tempo de efetivo exercício no posto a que 
se refere o § 1º deste artigo será computado conforme 
o disposto no § 3º do art. 52 desta Lei.

Seção VI 
Do Quadro Especial do Serviço 

Exterior Brasileiro

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Especial 
do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado ao aten-
dimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, e observada a 
existência de vaga, em ato do Presidente da Repúbli-
ca, na forma estabelecida por esta Lei:

I – o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de 
Segunda Classe e o Conselheiro para cargo da mes-
ma natureza, classe e denominação;

II – o Primeiro-Secretário para o cargo de Conse-
lheiro; e

III – o Segundo-Secretário para o cargo de Pri-
meiro-Secretário.

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço Ex-
terior Brasileiro é composto pelo quantitativo de cargos 
em cada classe, na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 55. Observado o disposto no art. 54 desta Lei, 
serão transferidos para o Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro:

I – o Ministro de Primeira Classe, ao completar 
65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) 
anos de classe;

II – o Ministro de Segunda Classe, ao comple-
tar 60 (sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos 
de classe;

III – o Conselheiro, ao completar 58 (cinqüenta e 
oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;

IV – os Primeiros-Secretários que, em 15 de 
junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 
efetivo de exercício na classe, desde que esse tempo 
seja igual ou superior a 12 (doze) anos; e

V – os Segundos-Secretários que, em 15 de junho 
e em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo 
de classe, desde que esse tempo seja igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos.
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§ 1º A transferência para o Quadro Especial 
do Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em 
que se verificar a primeira das 2 (duas) condições 
previstas em cada um dos incisos I, II e III do caput 
deste artigo.

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exer-
cido, por no mínimo 2 (dois) anos, as funções de Chefe 
de Missão Diplomática Permanente terá assegurada, 
no Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, a 
remuneração correspondente ao cargo de Ministro de 
Primeira Classe do mesmo Quadro.

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 1 (um) Ministro 
da Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro poderá ser promovido para Ministro 
de Primeira Classe do mesmo Quadro, em ato do Pre-
sidente da República, desde que cumpra os requisitos 
do inciso I do caput do art. 52 desta Lei.

§ 4º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 1 (um) Conse-
lheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasi-
leiro poderá ser promovido para Ministro de Segunda 
Classe do mesmo Quadro, em ato do Presidente da 
República, desde que cumpra os requisitos do inciso 
II do caput do art. 52 desta Lei.

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 2 (dois) Primei-
ros-Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro poderão ser promovidos para Conselheiro 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repúbli-
ca, desde que cumpram os requisitos do inciso III do 
caput do art. 52 desta Lei.

§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou 
em licença por investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício exija o seu afastamento, será transferido para 
o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, na 
mesma classe que ocupe, ao completar 15 (quinze) 
anos consecutivos de afastamento.

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, 
poderão ser transformados, sem aumento de despe-
sa, em ato do Presidente da República, os cargos da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

CAPÍTULO V 
Dos Auxiliares Locais

Art. 56. Auxiliar Local é o brasileiro ou o estrangeiro 
admitido para prestar serviços ou desempenhar ativi-
dades de apoio que exijam familiaridade com as condi-
ções de vida, os usos e os costumes do país onde 
esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da admissão de 
Auxiliar Local serão especificados em regulamento, 
atendidas as seguintes exigências:

I – possuir escolaridade compatível com as tare-
fas que lhe caibam; e

II – ter domínio do idioma local ou estrangeiro de 
uso corrente no pais, sendo que, no caso de admis-
são de Auxiliar Local estrangeiro, dar-se-á preferência 
a quem possuir melhores conhecimentos da língua 
portuguesa.

Art. 57. As relações trabalhistas e previdenciárias 
concernentes aos Auxiliares Locais serão regidas pela 
legislação vigente no pais em que estiver sediada a 
repartição.

§ 1º Serão segurados da previdência social brasi-
leira os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira 
que, em razão de proibição legal, não possam filiar–se 
ao sistema previdenciário do país de domicílio.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos Auxi-
liares civis que prestam serviços aos órgãos de 
representação das Forças Armadas brasileiras no 
exterior.

TÍTULO II 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classi-
ficação de Cargos – PCC de que trata a Lei n0 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral de Car-
gos do Poder Executivo – PGPE de que trata a Lei nº 
11.357, de 19 de outubro de 2006, do Ministério das 
Relações Exteriores poderão, em caráter excepcional, 
ser designados para missões transitárias e perma-
nentes no exterior, aplicando-se-lhes, no que couber, 
os dispositivos constantes dos arts. 22 e 24 da Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993.

§ 1º A remoção dos servidores a que se refere 
o caput deste artigo obedecerá aos critérios fixados 
nos planos de movimentação preparados pelo órgão 
de pessoal do Ministério das Relações Exteriores, ob-
servada a ordem de preferência destinada aos Oficiais 
de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria para o 
preenchimento das vagas nos postos.

§ 2º Poderão ser incluídos nos planos de movimen-
tação referidos no § 1º deste artigo os servidores que, 
além de possuírem perfil funcional para o desempenho 
das atividades correntes dos postos no exterior, satis-
façam aos seguintes requisitos:

I – contarem pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado;

II – tiverem sido aprovados em curso de treina-
mento para o serviço no exterior; e

III – contarem pelo menos 4 (quatro) anos de efe-
tivo exercício na Secretaria de Estado entre 2 (duas) 
missões permanentes no exterior.

Art. 59. As disposições desta Lei aplicar-se-ão, no 
que couber, aos servidores do Quadro Permanente do 
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Ministério das Relações Exteriores não pertencentes 
às Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro quando se 
encontrarem em serviço no exterior.

Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exercí-
cio no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52 
desta Lei, terá início na data de entrada em vigor da 
Medida Provisória nº 319, de 24 de agosto de 2006, 
quando se tratar de postos do grupo C.

Art. 61. O Diplomata que se encontrar, na data 
de publicação da Medida Provisória nº 319, de 24 de 
agosto de 2006, lotado em posto que venha a ser clas-
sificado como integrante do grupo D terá a contagem 
de tempo de efetivo exercício no posto, para fins do 
que dispõem o § 2º do art. 52 e o § 1º do art. 53 am-
bos desta Lei, iniciada na data de publicação do ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores que 
estabeleça a categoria do posto.

Art. 62. Nos casos não contemplados nos arts. 60 
e 61 desta Lei, a contagem do tempo de efetivo exer-
cício no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 
52 desta Lei, terá início a partir da data de chegada 
do Diplomata ao posto.

Art. 63. Será feita aproximação para o número in-
teiro imediatamente superior sempre que a imposição 
de limite numérico por aplicação de qualquer dispositivo 
desta Lei produzir resultado fracionário.

Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro o direito de requerer ou represen-
tar.

Art. 65. Durante o período de implementação 
do preenchimento do Quadro Ordinário, conforme 
o Anexo I desta Lei, no semestre em que não se 
verificar a proporção de 2 (dois) concorrentes para 
cada vaga, os candidatos ao Quadro de Acesso e 
à promoção, nas classes de Conselheiro, Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secre-
tário poderão, excepcionalmente, ser dispensados 
do cumprimento das disposições dos arts. 52 e 53 
desta Lei, ressalvados, exclusivamente, os requisi-
tos de conclusão do CAE, do CAD e, quando for o 
caso, do CAP, de que trata o inciso III do caput do 
art. 52 desta Lei.

Art. 66. Os arts. 21, 22 e 24 da Lei nº 8.829, de 
22 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 21. O instituto da remoção de que 
trata o regime jurídico dos servidores do Ser-
viço Exterior Brasileiro não configura direito 
do servidor e obedecerá aos planos de movi-
mentação preparados pelo órgão de pessoal 
do Ministério das Relações Exteriores para 
os Oficiais de Chancelaria e Assistentes de 
Chancelaria)” (NR)

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................
IV – aprovação no Curso de Habilitação 

para o Serviço Exterior – CHSE para o Oficial 
de Chancelaria e no Curso de Treinamento 
para o Serviço no Exterior – CTSE para o As-
sistente de Chancelaria.

§ 1º Os requisitos para os referidos cursos 
serão definidos em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 2º O prazo máximo de 10 (dez) anos 
consecutivos de permanência no exterior po-
derá estender-se, atendidos a conveniência do 
serviço e o interesse do servidor, desde que 
o período adicional seja cumprido em postos 
dos grupos C ou D, conforme normas a serem 
definidas em ato do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.” (NR)

“Art. 24.  ................................................
I – os que estiverem servindo em posto 

do grupo A somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos B, C ou D;

II – os que estiverem servindo em posto 
do grupo B somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos A ou B; e 

III – os que estiverem servindo em pos-
to dos grupos C ou O somente poderão ser 
removidos para posto do grupo A.

§ 1º As remoções que não se ajustem 
aos critérios estabelecidos nos incisos II e III 
do caput deste artigo somente poderão ser 
efetivadas mediante solicitação, por escrito, 
do interessado, atendida a conveniência da 
administração e manifestada a anuência do 
chefe do posto ao qual é candidato.

§ 2º O Oficial de Chancelaria e o As-
sistente de Chancelaria removidos para a 
Secretaria de Estado nas condições do § 1º 
deste artigo, tendo servido apenas em posto 
do grupo A, só poderão, na remoção seguin-
te, ser designados para missão permanente 
em posto daquele mesmo grupo, após per-
manência de 4 (quatro) anos na Secretaria 
de Estado.

§ 3º Somente em casos excepcionais, 
justificados pelo interesse do serviço, serão, a 
critério da administração, efetuadas remoções 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria para a Secretaria de Estado an-
tes de cumpridos os prazos a que se refere o 
art. 22 desta Lei.

§ 4º Os prazos a que se referem os arts. 
15 e 16 desta Lei poderão ser reduzidos de 
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1/3 (um terço) caso o Oficial de Chancelaria 
ou o Assistente de Chancelaria cumpram, na 
classe, missão permanente ou transitória inin-
terrupta de duração igual ou superior a 1 (um) 
ano em posto do grupo D.” (NR)

Art. 67. O numero de cargos da Carreira de Assis-
tente de Chancelaria é de 1.200 (mil e duzentos), sendo 
360 (trezentos e sessenta) cargos na Classe Especial, 
390 (trezentos e noventa) cargos na Classe A e de 450 
(quatrocentos e cinqüenta) na Classe Inicial.

§ 1º O Assistente de Chancelaria que na data da 
publicação desta Lei estiver posicionado na Classe A, 
padrão VII e contar com 20 (vinte) anos ou mais de 
efetivo exercício no Ministério das Relações Exterio-
res será automaticamente promovido para a Classe 
Especial, observado o limite de 360 (trezentos e ses-
senta) cargos, progredindo 1 (um) padrão para cada 
2 (dois) anos de efetivo exercício contados a partir de 
sua última progressão.

§ 2º A implementação do disposto neste artigo 
fica condicionada à comprovação da existência de pré-
via dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes.

Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servi-
dores para o Ministério das Relações Exteriores.

Art. 69. Não haverá, nas unidades administrati-
vas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, 
o exercício provisório de que trata o § 2º do art. 84 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da publicação desta Lei, para que os 
servidores de que trata o parágrafo único do art. 1º da 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, possam se 
retratar quanto à opção pelo não enquadramento no 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, 
conforme § 3º do art. 3º da mencionada Lei.

Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 72. Revogam-se a Lei nº 7.501, de 27 de ju-
nho de 1996, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.028, de 12 
de abril de 1990, os arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, o art. 23 da Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, a Lei nº 9.888, de 8 de 
dezembro de 1999, e a Lei nº 10.872, de 25 de maio 
de 2004.
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MENSAGEM Nº 726, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 319 , de 24 de agosto de 2006, 
que “institui o Regime Jurídico dos Servidores do Ser-
viço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior Bra-
sileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de As-
sistente de Chancelaria, e dá outras providências”.

Brasília, 24 de agosto de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM INTERMINISTERIAL Nº 37/MP/MRE

Brasília 15 de março de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa 

Excelência a anexa proposta de Medida Provisória que 
institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, de 22 de de-
zembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, 
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria, e dá outras providências.

2. O cenário internacional assume dimensões de 
crescente complexidade ao tempo em que enseja a aber-

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL30     



36570 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

tura de novas oportunidades de promoção do interesse 
nacional. Multiplicam-se os temas afetos ao Brasil; proli-
feram as oportunidades de negociações internacionais 
em distintas áreas e regiões; expande-se o número de 
países e o de cidadãos brasileiros no exterior.

3. O Ministério das Relações Exteriores tem se 
empenhado em dar fiel cumprimento à determinação de 
Vossa Excelência de promover a integração da América 
do Sul; resgatar o débito da sociedade brasileira com 
a África, em especial com os países lusófonos; apoiar 
e defender a comunidade de cerca de três milhões de 
brasileiros que vivem fora do País; transformar a relação 
do Brasil com as grandes potências de forma a melhor 
promover os interesses brasileiros; articular alianças es-
tratégicas com os grandes países em desenvolvimento; 
estimular a emergência de uma ordem mundial fundada 
no Direito e na Paz, contribuindo para o fortalecimento 
do sistema democrático centrado na eliminação da ex-
clusão social; promover a reforma do sistema das Na-
ções Unidas para torná-lo mais adequado à defesa dos 
interesses do Brasil e da América do Sul.

4. Nessas circunstâncias, com vistas a suprir a 
carência de servidores diplomáticos e a ampliar a ca-
pacidade de atuação do Itamaraty frente às crescentes 
oportunidades de intensificação da presença brasileira 
no cenário internacional, Vossa Excelência aprovou a 
criação de mais 400 cargos na carreira de Diplomacia, 
por meio da Medida Provisória nº 269, de 15 de de-
zembro de 2005. Tal incremento deverá processar-se 
de forma gradual, ao longo dos próximos quatro anos 
ou até o atingimento dessa meta, mediante o ingresso 
de novos Diplomatas, por meio de concurso público de 
provas ou de provas e títulos, em processo seletivo 
conduzido pelo Instituto Rio Branco.

5. Essas iniciativas associam-se à necessidade 
de criação de estímulos à lotação de postos de dificeis 
condições de vida, ao tempo em que se vinculam ao 
anseio dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro por 
um desenvolvimento na carreira mais dinâmico. É esse 
o espírito que nos anima a submeter a Vossa Excelência 
o anexo projeto, com os objetivos a seguir descritos.

5.1 Estabelecer o grupo “D” de postos, adicional 
às já existentes categorias “A”, “B”, e “C” Do total de 168 
postos hoje instalados, 39 situam-se no Grupo “A”, que 
engloba a maioria dos países da Europa ocidental e 
América do Norte, países de grande importância política 
para o Brasil e com condições de vida confortáveis; 22 
postos compõem o Grupo “B”, que abrange postos de 
relevância para o Brasil, mas de condições de vida ou 
de segurança com relativa estabilidade, e 107 integram 
o Grupo “C”, que abrange países com culturas e religi-
ões diversas da matriz ocidental, com longa distância 
do Brasil, condições físicas (altitude de mais de 3.000 

metros acima do nível do mar) e climáticas (tempera-
turas excessivamente baixas ou elevadas) adversas, 
ausência de infra-estrutura sanitária, médico-hospitalar 
e educacional, situação de insegurança em virtude de 
epidemias, instabilidade social, violência ou de guerra. 
Entre os postos do Grupo “C” há países que apresentam 
apenas algumas das características descritas, enquanto 
outros apresentam quase todas as dificuldades já apon-
tadas. Dessa forma, os 107 países que hoje integram a 
categoria “C” de postos seriam reclassificados em dois 
grupos, “C” e “D”, incluídos, neste último, países de con-
dições de vida excepcionalmente dificeis.

5.2 De modo a facilitar o preenchimento dos 
postos que integrarão o grupo “D”, propomos que o 
servidor tenha as seguintes compensações:

– contagem em triplo do tempo de ser-
viço, unicamente para fins de apuração dos 
requisitos para promoção de tempo de serviço 
no exterior e de interstício na classe;

– credenciamento temporário em cargo 
diverso do que ocupa o servidor, denominado 
“comissionamento”, em dois níveis acima do 
cargo efetivo, com percepção de gratificação 
temporária correspondente à diferença entre a 
retribuição básica do cargo efetivo e a do car-
go para o qual tiver sido comissionado. Esse 
benefício não deverá causar impacto adicional 
ao orçamento do Itamaraty, uma vez que a pro-
posta orçamentária anual baseia-se, no que diz 
respeito a gastos com pessoal, em Portaria de 
lotação numérica dos postos no exterior, que 
estabelece o número de servidores em cada 
repartição e suas respectivas funções.

5.3 No que se refere aos postos do grupo “C”, 
propomos conceder ao Diplomata “comissionado” um 
cargo acima daquele que ocupa, com percepção da 
gratificação temporária acima citada e o direito à conta-
gem em dobro, unicamente para fins de promoção, de 
tempo de serviço em posto. Hoje, o servidor em posto 
desse grupo já pode ocupar um cargo acima do seu, 
contudo sem a complementação da retribuição básica 
do cargo para o qual foi “comissionado”.

5.4 Reduzir o tempo de interstício na classe, para 
fins de promoção, de quatro para três anos. Observamos 
que o interstício na classe é apenas um dos requisitos 
para a promoção, ao qual se associam o tempo geral 
de exercício na carreira, o tempo de serviço no exterior, 
o tempo de exercício de chefia na Secretaria de Estado 
e/ou em postos no exterior, o Curso de Altos Estudos 
(CAE), o Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas 
(CAD) e o Curso de Atualização em Política Externa 
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(CAP), este último em processo de instituição pela rees-
truturação que ora propomos a Vossa Excelência.

5.5 Ainda nesse particular, ressaltamos que em 
decorrência das sucessivas ampliações dos limites 
para aposentadoria compulsória do servidor público, 
associadas aos demais requisitos impostos à promoção 
por merecimento, tem-se elevado consideravelmente a 
média de idade e de tempo de serviço nas promoções 
para se atingir o último nível na carreira.

5.6 Na década de oitenta, 8 Diplomatas foram pro-
movidos a Ministro de Primeira Classe na faixa etária 
de 40-45; 12 com idades entre 46 e 50 anos e apenas 
4 na faixa de 51-60 anos. Já na década de noventa, a 
maioria das promoções incidiu na faixa etária de 51 a 
55 anos (33 promovidos) e de 56 a 60 anos (40 pro-
movidos). Essa tendência repete-se, e acentua-se, no 
período de 2000 a 2004. Da mesma forma, é cada vez 
mais longo o tempo de serviço exigido para se atingir 
o último nível da carreira. Na década de oitenta, 2 Di-
plomatas foram promovidos com menos de 20 anos de 
tempo de serviço, 16 na faixa de 20 a 25 anos; e seis 
com tempo de serviço entre 26 e 30 anos. Já na déca-
da de noventa, nenhum Diplomata chegou ao topo da 
carreira com menos de 20 anos de serviço, 15 foram 
promovidos entre 20 e 25 anos, 47 com tempo de ser-
viço entre 26 e 29 anos, e 35 com mais de trinta anos 
de serviço. Essa tendência continua a manifestar-se 
na presente década. Verifica-se, assim, a acentuada 
elevação, ao longo do tempo, tanto da média de idade 
quanto do número de anos de serviço para o Diplomata 
ser promovido ao mais alto cargo da carreira.

5.7 Fixar a promoção unicamente pelo critério de 
merecimento a Ministro de Primeira Classe, Ministro de 
Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro Secretário e a 
promoção a Segundo Secretário, obedecida a antigüi-
dade na classe, a ordem de classificação de Terceiros 
Secretários e cumprido o interstício de classe.

5.8 Fixar em 300 o número de cargos do Qua-
dro Especial, distribuídos pelas classes de Primeiro 
Secretário a Ministro de Primeira Classe, e instituir a 
passagem para o Quadro Especial de um Segundo Se-
cretário a cada semestre, desde que conte um mínimo 
de dez anos na classe, com promoção para Primeiro 
Secretário daquele Quadro. Tendo em vista a proposta 
de eliminação da promoção por antigüidade, toma-se 
necessária a passagem do Segundo Secretário para o 
Quadro Especial. A iniciativa visa a evitar situações em 
que o Segundo Secretário que não tenha preenchido 
os requisitos estabelecidos para promoção por mereci-
mento (contar com dois anos de serviços prestados no 
exterior e haver concluído Curso de Aperfeiçoamento de 
Diplomatas – CAD) permaneça nessa classe até atingir 
o limite de idade para a aposentadoria compulsória (70 

anos), bloqueando vaga para o recrutamento pelo Ins-
tituto Rio Branco. Os arts. 54 e 55 da Lei nº 7.501/1986 
estabelecem os limites de idade e de tempo de classe 
para a passagem do Diplomata das classes de Ministro 
de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Con-
selheiro e Primeiro Secretário para o Quadro Especial. 
Ao Segundo Secretário, nos termos do inciso IV do 
artigo 51 da Lei nº  7.501/1986, é hoje facultada a pro-
moção por antigüidade, situação que será modificada 
pela presente Medida Provisória.

5.9 Instituir a promoção, a cada semestre, de um 
Ministro de Segunda Classe e de um Primeiro Secre-
tário no Quadro Especial, a exemplo de mecanismo 
já hoje aplicado à classe de Conselheiro. A iniciativa 
objetiva imprimir estimulo profissional aos integrantes 
do Quadro Especial.

5.10 Possibilitar a permanência em postos no ex-
terior por prazo indeterminado de Ministros de Segunda 
Classe e de Conselheiros, com vistas ao preenchimen-
to de postos, especialmente aqueles dos grupos “C” 
e “D”. A medida visa a facilitar o preenchimento dos 
postos de mais dificeis condições de vida.

5.11 Possibilitar a permanência contínua no exte-
rior de Primeiros Secretários, Segundos Secretários e 
Terceiros Secretários por período de até 10 anos.

6. Essas são as razões que nos levam a propor 
a Vossa Excelência o anexo projeto de Medida Pro-
visória cujas alterações propostas muito contribuirão 
para a valorização do quadro de pessoal do Itamaraty 
e, conseqüentemente, para a eficácia do desempenho 
da política externa traçada por Vossa Excelência.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva, Celso 
Luiz Nunes Amorim.

OF. nº 565/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2006 (Medida 
Provisória nº 319/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22.11.06, que “Institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as 
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
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de 1993; revoga as Leis nºs 7.501, de 27 de junho de 

1986, 9.888, de 8 de dezembro de 1999, e 10.872, 

de 25 de maio de 2004, e dispositivos das Leis nºs 

8.028, de 12 de abril de 1990, 8.745, de 9 de dezem-

bro de 1993, e 8.829, de 22 de dezembro de 1993; e 

dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 

62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 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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NOTA TÉCNICA Nº 23/2006

SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 24-8-2006

1. Introdução

A presente Nota Técnica atende a determinação 
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que es-
tabelece: “o órgão de consultoria e assessoramento 
orçamentário da Casa a que pertencer o relator de 
medida provisória encaminhará aos relatores e à Co-
missão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, 
nota técnica com subsidios acerca da adequação fi-
nanceira e orçamentária da medida provisória”.

2. Histórico

O Excelentíssimo Sr. Presidente da República, 
por meio da Medida Provisória nº 319, de 24 de agos-
to de 2006, “Institui o Regime Juridico dos Servidores 
do Serviço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço 
Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, e dá outras 
providências”.

A necessidade de instituir o Regime Jurídico dos 
Servidores do Serviço do Exterior Brasileiro, na forma 
da Medida Provisória nº 319/2006, conforme explicita a 
Exposição de Motivos Interministerial (EMI) nº 00037/
MP/MRE, de 15 de março de 2006, que a precedeu e 
que relaciona os argumentos motivadores à sua edição, 
reside em suprir a carência de servidores diplomáticos 
e em ampliar a capacidade de atuação do Itamaraty 
frente crescentes oportunidades de intensificação da 
presença no cenário internacional.

Enfatiza a EMI, que tal necessidade, associada 
à recente criação de mais 400 cargos na carreira de 
Diplomacia, por intermédio da Medida Provisória nº 
269, de 15 de dezembro de 2005, com preenchimento 
previsto já para ao longo dos próximos quatro anos, 
impõe o estabelecimento “de estímulos à lotação de 
postos de difíceis condições de vida, ao tempo em 
que se vinculam ao anseio dos servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro por um desenvolvimento na carreira 
mais dinâmico”. Essas foram as razões apresentadas 
à edição da presente MP.

Em síntese, a MP 319/2006 está compelida por 
disposições normativas voltadas a disciplinar direitos, 
vantagens, regime disciplinar e aspetos relacionados à 
Carreira Diplomática, dispondo, inclusive, sobre o seu 
ingresso, as categorias e funções, a lotação, o comis-
sionamento, as promoções, assim como sobre a forma 

de preenchimento dos cargos pertencentes ao Quadro 
Especial do Serviço Exterior Brasileiro.

Segundo o texto do art. 54, da MP, o preenchimen-
to do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, 
dar-se-ia sob a condição de ser atendido o disposto nos 
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio 
de 2000, observando-se, ainda a existência de vaga. 
Além disso, reza o § 7º do mesmo artigo que, com o 
fito de atender as disposições do art. 54 poderão ser 
transformados, sem aumento de despesa, os cargos 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

Os Anexos I e II da presente Medida relaciona 
a nomenclatura e o quantitativo de cargos, respecti-
vamente, pertencentes ao Quadro Ordinário da Car-
reira de Diplomata e ao Quadro Especial da Carreira 
de Diplomata.

3. Compatibilidade e Adequação Orçamentária e 
Financeira

A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que “Dispõe 
sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Me-
didas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constitui-
ção, e dá outras providências”, em seu Art. 5º, define o 
exame de adequação orçamentária e financeira como: 
“o exame de compatibilidade e adequação orçamen-
tária e financeira das Medidas Provisórias abrange a 
análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendi-
mento às normas orçamentárias e financeiras vigen-
tes (principalmente as de ordem constitucional), em 
especial a conformidade com a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), a lei do plano plu-
rianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária da União.”

Cumpre salientar que essa caracterização deve 
ser, antes de mais nada complementada pelas dispo-
sições da Constituição Federal que regem a matéria.

A LRF, art. 16, § 1º, considera como:

I – adequada com a lei orçamentária 
anual, a despesa abjeto de dotação especí-
fica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérica, de forma que somadas todas 
as despesas da mesma espécie, realizadas e 
a realizar, previstas no programa de trabalho, 
não sejam ultrapassados os limites estabele-
cidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e 
a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 
que se conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses instru-
mentos e não infrmnja qualquer de suas dis-
posições.”

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL34     



36574 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

Impõe-se, assim, que as disposições contidas 
das Medidas Provisórias, à Luz da LRF, não produ-
zam despesas que tenham impacto orçamentário su-
periores aos limites estabelecidos para o exercício, 
nem que apresentem indicação de despesa de forma 
incompatível com as disposições constitucionais, em 
especial com o disposto no art. 169, § 1º, e com as 
leis do plano plurianual e de diretrizes orçamentárias 
do exercício financeiro que as compreender.

Quanto a Medida Provisória em análise, não há, 
contudo, indicação no texto da Medida Provisória, assim 
como da EMI nº 000937/MP/MRE, qualquer menção 
à criação de novos cargos, mas há clara indicação da 
instituição de novos benefícios e da possibilidade de 
aumento de despesa de caráter continuado, sobretudo 
decorrentes de ascensões funcionais ou de transfor-
mação de cargos.

Quanto ao impacto orçamentário, os textos ana-
lisados não indicam o montante das novas despesas 
de caráter continuado. Tal omissão não permite, a 
seu turno, conhecer se haveria dotação orçamentária 
suficiente para o corrente exercício, nem, tampouco, 
saber qual seria esse impacto, nos anos seguintes, da 
incorporação das novas despesas.

Brasília, 30 de setembro de 2006. – Roberto 
de Medeiros Guimarães Filho, Consultor de Orça-
mento.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 319, DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO 

À COMISSÃO MISTA 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO) 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, passo a ler o relatório.

A Medida Provisória nº 319, de 2006, editada 
pelo Sr. Presidente da República e submetida ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 62 da Constituição 
Federal, por intermédio da Mensagem nº 91, de 2006, 
institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro e altera a Lei nº 8.829, de 22 de de-
zembro de 1993, que cria no Serviço Exterior Brasileiro 
as carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria. A Proposta objetiva sanar a carência 
de servidores diplomáticos e aumentar a atuação do 
Itamaraty, intensificando ainda mais a presença do 
Brasil no exterior.

Nesse sentido, a Medida Provisória promove no 
Serviço Exterior Brasileiro as alterações abaixo elenca-
das, criando estímulos à lotação de postos em difíceis 
condições de vida, bem como acelerando o desenvol-
vimento dos servidores na carreira.

Institui o Regime Jurídico dos Servidores do Ser-
viço Exterior Brasileiro, reforça que o Serviço Exte-
rior Brasileiro é organizado em carreiras definidas e 
hierarquizadas, ou seja, é composto da carreira de 
Diplomata, Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria.

Dispõe também sobre os direitos, vantagens, de-
veres, atribuições e responsabilidades dos servidores 
pertencentes ao Serviço Exterior Brasileiro, bem como 
do Regime disciplinar destes.

Trata também da lotação, da movimentação, do 
comissionamento e da promoção da carreira de Di-
plomata.

Cria dentro das categorias de postos já exis-
tentes, A, B e C, o grupo D, integrado por países de 
condições de vida excepcionalmente difíceis. Conta 
em triplo o tempo de serviço prestado no exterior em 
postos no grupo D, somente para fins de promoção, 
a partir do momento em que o Diplomata completar 1 
ano de efetivo exercício no posto.

Reduz de 4 para 3 anos o tempo de interstício de 
efetivo exercício para fins de promoção, nas classes 
de Ministro de Segunda Classe, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário e Terceiro Secretário.

Permite, excepcionalmente, que servidor inves-
tido no cargo de Conselheiro possa ser comissionado 
como Chefe de Missão Diplomática Permanente nos 
postos do Grupo D, desde que tenha concluído o Curso 
de Altos Estudos – CAE e tenha pelo menos 15 anos 
de efetivo exercício, dos quais o mínimo de 7 anos e 
meio de serviço prestado no exterior.

Fixa a promoção para Ministro de Primeira Clas-
se, de Segunda Classe, de Conselheiro e Primeiro Se-
cretário unicamente pelo critério de merecimento; para 
Segundo Secretário dever-se-á obedecer a antigüidade 
na classe e a ordem de classificação no concurso de 
admissão à carreira de Diplomata.

Assegura a passagem para o Quadro Especial 
do Serviço Exterior Brasileiro, a cada semestre, como 
promoção de 1 Primeiro Secretário e 1 Segundo Se-
cretário, desde que contem com o mínimo de 12 anos 
e 10 anos de efetivo exercício na classe, respectiva-
mente.

Permite a promoção de Ministro de Segunda 
Classe para Ministro de Primeira Classe, no mesmo 
quadro, a cada semestre.

Estende de 8 anos para 10 anos consecutivos a 
permanência no exterior de Primeiros Secretários, Se-
gundos Secretários e Terceiros Secretários, desde que 
estejam servindo em postos dos Grupos C e D.

Dentro do prazo regimental, foram apresentadas 
22 emendas, a seguir relacionadas:
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Emenda nº 1, do Senador Marcos Guerra: subs-
titui o vocábulo “tarefas” por “atividades”, a exemplo 
da Carreira de Diplomata, considerando que esta 
última expressão é bem mais ampla no sentido ope-
racional;

Emenda nº 2, do Deputado Delfim Netto: suprime 
o parágrafo único do art. 12, o qual estabelece que o 
servidor não poderá recusar missão no exterior que 
lhe for destinada, na forma da Medida Provisória – a 
emenda objetiva evitar que os servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro possam ser penalizados com as 
remoções;

Emenda nº 3, do Deputado José Carlos Aleluia: 
mesmo teor da emenda nº 2;

Emenda nº 4, do Deputado José Carlos Aleluia: 
permite ao servidor removido ex officio para posto no 
exterior ou para Secretaria de Estado gozar férias antes 
de um período mínimo de 6 meses de sua chegada;

Emenda nº 5, do Senador Marcos Guerra: estende 
a todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro o 
direito a 2 meses de férias extraordinárias, que deve-
rão ser gozadas no Brasil após 4 anos consecutivos 
de exercício no exterior;

Emenda nº 6, do Senador Marcos Guerra: estabe-
lece isonomia entre as diversas categorias do Serviço 
Exterior Brasileiro quando da composição da comissão 
instalada para análise do processo administrativo dis-
ciplinar, ou seja, a composição da Comissão variará 
de acordo com o cargo do servidor indicado;

Emenda nº 7, do Senador Marcos Guerra: supri-
me, no § 3º do art. 33, a expressão “categoria funcional”, 
considerando que a Lei nº 8.829, de 1993, ao criar o 
Serviço Exterior Brasileiro, extinguiu tais categorias;

Emenda nº 8, do Senador Marcos Guerra: supri-
me, no § 3º do art. 34, o termo “categoria funcional” 
com o mesmo objetivo da Emenda nº 7;

Emenda nº 9, do mesmo Senador: permite que 
todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro, não 
somente os diplomatas, possam ocupar cargos em co-
missão ou funções de chefia, assessoria e assistência 
privativa de cada carreira;

Emenda nº 10, do mesmo Senador: amplia para 
as carreiras de Oficial e Assistente de Chancelaria a 
mesma forma da contagem do tempo de serviço pres-
tado no exterior concedido aos diplomatas para efeito 
de promoção;

Emenda nº 11, do Senador Marcos Guerra: es-
tabelece que todos os servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro afastados por mais de 15 anos consecutivos 
sejam transferidos para o quadro especial;

Emenda nº 12, do Senador Marcos Guerra: esta-
belece que, antes que ocorra a remoção excepcional 
para o exterior de servidores do plano de classificação 

de cargos do Ministério das Relações Exteriores, deve-
rá ser dada preferência aos Oficiais e aos Assistentes 
de Chancelaria.

Emenda nº 13, do Deputado Wagner Lago: es-
tende a possiblidade de designação para missões no 
exterior aos servidores pertencentes ao Plano Geral 
de Cargos do Executivo – PGPE, bem como suprime 
da cláusula revogatória a Lei nº 10.872, de 2004;

Emenda nº 14, do Senador Marcos Guerra: es-
tende aos Oficiais de Chancelaria e aos Assistentes 
de Chancelaria, para efeito de contagem de tempo de 
serviço, o mesmo tratamento dispensado aos diploma-
tas quando lotados em postos do Grupo B;

Emenda nº 15, do Senador Marcos Guerra: ajusta 
a redação do art. 62, tendo em vista a redação apre-
sentada ao art. 61 pela Emenda nº 14;

Emenda nº 16, do Senador Marcos Guerra: in-
troduz diversas alterações nos arts. 8º, 10, 12, 13, 19, 
21, 22 e 24 da Lei nº 8.829, de 1993, que dispõe sobre 
a composição da Comissão de Promoção de Oficial 
Assistente de Chancelaria, estabelecendo que obriga-
toriamente farão parte da Comissão 2 servidores das 
respectivas carreiras posicionados na classe especial; 
acresce como critérios para promoção o cumprimento 
de missão no exterior e antigüidade; altera para 3 anos 
o prazo mínimo para remoção para adequar-se ao pe-
ríodo de estágio probatório; dispensa, para efeito de 
remoção, 5 servidores posicionados na classe especial 
da respectiva carreira da exigência de aprovação no 
curso de habilitação ou treinamento, conforme o caso; 
reduz de 4 para 3 anos a permanência na Secretaria 
de Estado para nova remoção do servidor que tenha 
servido apenas em posto do Grupo A;

Emenda nº 17, do mesmo Senador: estabelece 
que o reajuste dos vencimentos dos servidores das 
3 carreiras integrantes do Serviço Exterior Brasileiro 
ocorra na mesma data e no mesmo percentual;

Emenda nº 18, do Deputado Alberto Fraga: faz 
nova distribuição dos 1.200 cargos hoje existentes na 
carreira de Assistente de Chancelaria, passando de 
180 para 360 o número de cargos na classe especial, 
de 420 para 390 na classe A, e de 600 para 450 na 
classe inicial. A emenda permite a promoção de ser-
vidores por merecimento ou antigüidade, o que não 
estão sendo realizado por falta de vagas;

Emenda nº 19, do Deputado Betinho Rosado: 
reduz para zero a alíquota de PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes nas importações e sobre receita bruta de 
venda de mercado interno do sal, milho, rapadura e 
açúcar mascavo, destinados à alimentação huma-
na;
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Emenda nº 20, do Deputado Betinho Rosado: pror-
roga por mais 10 anos o prazo de isenção do Adicional 
de Frete para Renovação da Marinha Mercante;

Emenda nº 21, do Senador Marcos Guerra: intro-
duz capítulo dispondo sobre o estágio probatório da 
carreira de Oficial de Chancelaria, criando para esse 
período um programa específico de capacitação;

Emenda nº 22, do Senador Marcos Guerra: bus-
ca estabelecer as gratificações que eram devidas aos 
Oficiais Assistentes de Chancelaria quando da apro-
vação desses servidores em cursos de atualização ou 
especialização da carreira. Essas gratificações foram 
extintas quando da criação das gratificações de de-
sempenho das respectivas carreiras.

É o relatório.
Voto.
De acordo com a Constituição Federal, em seu 

art. 62, §§ 5º, 8º e 9º, e com a Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, em seus arts. 5º e 6º, cabe 
ao Plenário da Câmara dos Deputados, no tocante às 
medidas provisórias, deliberar sobre o mérito e o aten-
dimento dos pressupostos constitucionais e legais.

Da admissibilidade.
Caracterizada a relevância e urgência de que se 

reveste determinada matéria, o Presidente pode editar 
medida provisória com força de lei, o que respalda juí-
zo de admissibilidade quando de sua apreciação pelo 
Congresso Nacional.

Assim sendo, a relevância e urgência, neste caso, 
no entendimento do Governo, estão caracterizadas por 
esta medida provisória e fazem parte de um conjunto 
de medidas que visam suprir a carência de servido-
res diplomáticos e ampliar a atuação do Itamaraty no 
cenário internacional, bem como a necessidade de 
criar estímulos à lotação em postos em difíceis condi-
ções de vida, atendendo a uma política de revitaliza-
ção das carreiras e fortalecimento do serviço exterior 
brasileiro.

De acordo com o exposto, considero estarem 
atendidos os pressupostos de relevância e urgência 
exigíveis para a edição da Medida Provisória nº 319, 
de 2006, estando em conformidade com as disposi-
ções da Constituição Federal.

Diante dessas considerações, nosso voto é pela 
admissibilidade da medida provisória.

No aspecto constitucional, não se vislumbra ne-
nhum vício de competência ou de iniciativa, estando 
assim em conformidade com o que preceituam os arts. 
48 e 61 da Carta Magna.

Quanto à juridicidade, não há nenhum impedimen-
to da hierarquia legal que se revele capaz de colocar 
em risco a sua validade jurídica.

Com relação à técnica legislativa, a proposta en-
contra-se em consonância com a Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

Da adequação financeira e orçamentária.
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-

ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária e 
financeira, que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução 
nº 1, de 2002, consiste em analisar a repercussão sobre 
a receita ou a despesa pública da União e a implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União.

De acordo com a Nota Técnica nº 23, de 2006, da 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, o 
texto do art. 54 da medida provisória estabelece que o 
preenchimento do Quadro Especial de Serviço Exterior 
Brasileiro dar-se-á sob a condição de ser atendido o 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, observando-se ainda a existência de vaga.

Ressalto ainda que o § 7º do art. 55, com o fito 
de atender às disposições do art. 54, poderão ser 
transformados, sem aumento de despesa, os cargos 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

A medida provisória em análise não gera, de 
imediato, aumento de despesa. O preenchimento das 
vagas nos cargos do Quadro Ordinário da Carreira de 
Diplomata, resultante da transferência de servidores 
para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasilei-
ro, somente dar-se-á por concurso público e com a 
anuência do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que deverá indicar a disponibilidade orça-
mentária, conforme exigência da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela 
adequação orçamentária e financeira desta medida 
provisória.

Quanto ao mérito, conforme mencionado na ex-
posição de motivos que acompanha a medida provi-
sória, a necessidade de instituir regime jurídico para 
os servidores do Serviço Exterior Brasileiro reside 
em suprir a carência de servidores diplomáticos e em 
ampliar a capacidade de atuação do Itamaraty frente 
às crescentes oportunidades de intensificação da pre-
sença brasileira no cenário internacional.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, a 
medida estabelece a criação de estímulos à lotação 
em postos de difíceis condições de vida, ao tempo em 
que se vinculam ao anseio dos servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro com um desenvolvimento mais di-
nâmico na carreira.
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A medida veio atender às expectativas dos ser-
vidores por perspectivas de crescimento na carreira, 
propiciando, certamente, um ambiente de motivação 
necessário para a manutenção de servidores com alto 
nível de qualificação e reconhecida experiência em 
seus campos de atuação.

Além do que a medida criou mais uma categoria 
de posto, ou seja, o Grupo D, para os países de condi-
ções de vida excepcionalmente difíceis, tais como au-
sência de infra-estrutura sanitária, médico-hospitalar e 
educacional, instabilidade social, violência e guerra.

Para o preenchimento de vagas nesses países, 
a medida provisória criou incentivos funcionais para os 
servidores que prestarem serviços naqueles postos, 
permitindo a contagem em triplo do tempo de serviço 
no exterior para fins de promoção e interstício da res-
pectiva classe.

No que concerne às 22 emendas oferecidas à 
medida provisória, cumpre-me manifestar pela inad-
missibilidade das Emendas nºs 5,10,11,14,15,16,17 
e 21, pela inconstitucionalidade e injuridicidade das 
Emendas nºs 19 e 20, pela má técnica legislativa das 
Emendas nºs 5 e 11, pela inadequação orçamentária 
e financeira, inconstitucionalidade e má técnica legis-
lativa da Emenda nº 22, bem como pela admissibili-
dade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação orçamentária e financeira das 
demais emendas.

A Emenda nº 11 não foi admitida por não apre-
sentar o quantitativo de cargos do Quadro Especial 
da Carreira de Oficial de Chancelaria e Assistente de 
Chancelaria, a exemplo do que ocorreu com a Carrei-
ra de Diplomata.

A Emenda nº 22 visa restabelecer as gratificações 
devidas em decorrência de cursos realizados pelos 
oficiais e assistentes de chancelaria. Entretanto, não 
pôde ser acatada, uma vez que ela gera aumento de 
despesa e, conseqüentemente, fere a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que o Relator, no sentido de 
aprimorar ainda mais o texto da medida provisória, 
inseriu 2 emendas, a seguir comentadas:

a)  suprime o parágrafo único do art. 37, 
que estabelece que o número de cargos de 
1º Secretário não poderá ultrapassar 25% do 
número de cargos de 2º Secretário, e este não 
poderá ultrapassar 50% da quantidade de car-
gos de 3º Secretário. Essa emenda tem por 
objetivo não engessar a progressão funcional 
nessas classes, aumentando a possibilidade 
de promoção de 3º Secretário a 2º Secretário, 
e deste para 1º Secretário;

b) altera a redação do § 4º do art. 52, 
excluindo do cômputo como efetivo exercício 
os períodos de afastamento relativos a licença 
para tratar de interesses particulares, licença 
para afastamento do cônjuge, licença para tra-
tamento de doença em pessoa da família por 
prazo superior a 60 dias, desde que a doença 
não haja sido contraída em razão de serviço 
do servidor, licença extraordinária e investidu-
ra em mandato eletivo cujo exercício lhe exija 
o afastamento. Essa emenda, ao elencar os 
afastamentos que não serão considerados para 
o cômputo de tempo de serviço para fins de 
promoção, aumenta o número de licenças, tais 
como a de maternidade e de paternidade, que 
poderão ser computadas para esse fim.

Em síntese, feitas essas considerações, nosso 
voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, juridi-
cidade, boa técnica legislativa e adequação orçamen-
tária e financeira da medida provisória, bem como, no 
mérito, por sua aprovação, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão anexo, com a rejeição das Emendas nºs 
5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, pela apro-
vação parcial da Emenda nº 13 e pela aprovação das 
Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 18. 

Projeto de Lei de Conversão: 

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, es-
sencial à execução da política exterior do Brasil, 
constitui-se do corpo de servidores, ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, capacitados 
profissionalmente como agentes do Ministé-
rio das Relações Exteriores, no Brasil e no 
exterior, organizados em carreiras definidas 
e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes 
do Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta 
medida provisória e na legislação relativa aos 
servidores públicos civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é 
composto das Carreiras de Diplomata, Oficial 
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de 
Diplomata incumbem atividades de natureza 
diplomática e consular, em seus aspectos es-
pecíficos de representação, negociação, infor-
mação e proteção de interesses brasileiros no 
campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da 
Carreira de Oficial de Chancelaria, de nível 
superior, incumbem atividades de formula-
ção, implementação e execução dos atos de 
análise técnica e gestão administrativa neces-
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sários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Car-
reira de Assistente de Chancelaria, de nível 
médio, incumbem tarefas de apoio técnico e 
administrativo.

Art. 6º A nomeação para cargo das car-
reiras do Serviço Exterior Brasileiro far-se-á 
em classe inicial, obedecida a ordem de clas-
sificação dos habilitados em concurso público 
de provas, ou de provas e títulos.

Art. 7º Não serão nomeados os candida-
tos que, embora aprovados em concurso pú-
blico, venham a ser considerados, em exame 
de suficiência física e mental, inaptos para o 
exercício de cargo de carreira do Serviço Ex-
terior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo 
inicial das carreiras do Serviço Exterior Bra-
sileiro fica sujeito a estágio probatório de três 
anos de efetivo exercício, com o objetivo de 
avaliar suas aptidões e capacidade para o 
exercício do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempe-
nho para fins de aquisição de estabilidade 
será realizada por comissão instituída para 
essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das 
aptidões e da capacidade para o exercício do 
cargo serão estabelecidos em ato do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, observada 
a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos crité-
rios estabelecidos nesta medida provisória e 
às normas constantes de regulamento, o qual 
também disporá sobre a forma de avaliação 
de desempenho funcional e de apuração de 
antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o ser-
vidor temporariamente afastado do exercício 
do cargo em razão de:

I – licença para o trato de interesses pa-
diculares;

II – licença por motivo de afastamento 
do cônjuge;

III – licença para tratamento de doença 
em pessoa da família, por prazo superior a um 
ano, desde que a doença não haja sido con-
traída em razão do serviço do servidor;

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo 

exercício lhe exija o afastamento.

Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro servirão na Secretaria de Estado e 
em postos no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos 
no exterior as repartições do Ministério das 
Relações Exteriores sediadas em país es-
trangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secre-
taria de Estado e os postos no exterior e de 
um para outro posto no exterior, procurar-se-
á compatibilizar a conveniência da adminis-
tração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as 
disposições desta medida provisória e de ato 
regulamentar do Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão clas-
sificados, para fins de movimentação de pes-
soal, em grupos “A”, “B’, “C” e “D”, segundo 
o grau de representatividade da missão, as 
condições especificas de vida na sede a con-
veniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos 
far-se-á mediante ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de 
posto, prevalecerá a classificação estabelecida 
para o posto de destino na data da publicação 
do ato que remover O servidor.

Art. 14. A lotação numérica de cada posto 
será fixada em ato do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro somente poderá ser remo-
vido para posto no qual se verifique claro de 
lotação em sua classe ou grupo de classes, 
ressalvadas as disposições dos artigos 46 e 
47.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido 
ex officio de posto no exterior para O Brasil, fica 
assegurada matricula em estabelecimento de 
ensino oficial, independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
estende-se ao cônjuge e filhos de qualquer 
condição, aos enteados e aos adotivos que 
vivam na companhia do servidor, àqueles que, 
em ato regular da autoridade competente, es-
tejam sob a sua guarda e aos que tenham sido 
postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes 
do exercício de seus cargos e funções, ficam 
asseguradas aos servidores do Serviço Exte-
rior Brasileiro as seguintes prerrogativas:

    39ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36579 

I – uso dos títulos decorrentes do exer-
cício do cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomá-
tico ou de serviço, na forma da legislação 
pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, 
quando em serviço no exterior, por intermédio 
do Ministério das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inati-
vos das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro 
as prerrogativas estabelecidas nos incisos I e 
II deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servi-
dor removido para posto no exterior ou para 
a Secretaria de Estado, antes de um período 
mínimo de seis meses de sua chegada ao pos-
to ou á Secretaria de Estado, desde que sua 
remoção não tenha sido ex offício.

Art. 18. O disposto no art. 17 não pode-
rá acarretar a perda de férias eventualmente 
acumuladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe 
e de Segunda Classe, depois de quatro anos 
consecutivos de exercício no exterior, terão 
direito a dois meses de férias extraordinárias, 
que deverão ser gozadas no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo depen-
derá da conveniência do serviço e de progra-
mação estabelecida pela Secretaria de Estado 
para o cumprimento de estágio de atualização 
dos Ministros de Primeira Classe e Segunda 
Classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo de retribuição e dos 
demais direitos e vantagens, poderá o servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro ausentar-se do 
posto em razão das condições peculiares de 
vida da sede no exterior, atendidos os prazos 
e requisitos estabelecidos em ato do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro casado terá direito a licença, sem 
remuneração ou retribuição, quando o seu 
cônjuge, que não ocupar cargo das carreiras 
do Serviço Exterior Brasileiro, for mandado 
servir, ex offício, em outro ponto do território 
nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro, casado, cujo cônjuge, também in-
tegrante do Serviço Exterior Brasileiro, for re-
movido para o exterior ou nele encontrar-se 
em missão permanente, poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou 
retribuição, se assim o desejar ou desde que 

não satisfaça os requisitos estipulados em re-
gulamento, para ser removido para o mesmo 
posto do seu cônjuge ou para outro posto na 
mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permane-
cer em licença extraordinária o servidor cujo 
cônjuge, também integrante do Serviço Exte-
rior Brasileiro, removido do exterior, venha a 
apresentar-se na Secretaria de Estado.

Art. 23. Contar–se–á como de efetivo 
exercício na carreira, ressalvado o disposto 
nos incisos I, II e III do caput do art. 52, o tem-
po em que o Diplomata houver permanecido 
como aluno no Curso de Preparação à Car-
reira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro que se aposente em 
serviço no exterior serão calculados com base 
na remuneração a que faria jus se estivesse 
em exercício no Brasil.

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro, submetido aos princípios de hierar-
quia e disciplina, incumbe observar o conjunto 
de deveres, atribuições e responsabilidades 
previstas nesta Medida Provisória e em dispo-
sições regulamentares, tanto no exercício de 
suas funções, quanto em sua conduta pessoal 
na vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta 
dos efetivos do corpo permanente do Serviço 
Exterior Brasileiro  – Diplomatas, Oficiais de 
Chancelaria, Assistentes de Chancelaria e dos 
demais servidores do Quadro de Pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores – serão, 
sem prejuízo das disposições do Regime Ju-
rídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, tratadas pela Corregedoria do Serviço 
Exterior. 

Art. 27. Além dos deveres previstos no 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis da União, constituem deveres específicos 
do servidor do Serviço Exterior Brasileiro:

I – atender pronta e solicitamente ao pú-
blico em geral, em especial quando no desem-
penho de funções de natureza consular e de 
assistência a brasileiros no exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os cos-
tumes dos países onde servir, observadas as 
práticas internacionais;

III – manter comportamento correto e 
decoroso na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade supe-
rior de qualquer fato relativo à sua vida pessoal 

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL40     



36580 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

que possa afetar interesse de serviço ou da 
repartição em que estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da 
autoridade competente, na forma regulamentar, 
para manifestar–se publicamente sobre maté-
ria relacionada com a formulação e execução 
da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro no exercício de função 
de chefia, no Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de 
seus subordinados (...);

II – exigir de seus subordinados ordem, 
atendimento pronto e cortês ao público em 
geral e exação no cumprimento de seus de-
veres, (...);

III – dar conta à autoridade (...).
Art. 29. Além das proibições capituladas 

no Regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos Civil da União, ao servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro é proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade 
competente, (...);

II – aceitar comissão, emprego ou pen-
são (...);

III – renunciar às imunidades de que goze 
(...);

IV – valer–se abusivamente de imuni-
dades ou privilégios de que goze em país 
estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de co-
municação de qualquer natureza (...).

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Ex-
terior, em caso de dúvida razoável quanto à 
veracidade ou exatidão de informação ou de-
núncia sobre qualquer irregularidade no âmbito 
do Serviço Exterior Brasileiro (...).

Seguem os arts. 31, 32, 33 e 34 exatamente 
como no projeto. Os arts. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
da Lotação e da Movimentação, também exatamen-
te como na Medida Provisória. Do Comissionamento, 
com atendimento das emendas apresentadas. Da 
Promoção, também com as emendas apresentadas e 
aprovadas; também os arts. 53, 54, 55; Dos Auxiliares, 
arts. 56, 57, 58 e também Das Disposições Finais e 
Transitárias.

Por último, a alteração no art. 70:

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 
dias, a partir da publicação desta lei, para que 
os servidores de que trata o parágrafo único 
do art. 1º da Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, possam se retratar quanto à opção 

pelo não enquadramento no Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo – PGPE, conforme 
§ 3º do art. 3º da mencionada lei.

Arts. 71 e 72, de acordo, e o anexo apresenta-
do.

Ressalto que o texto deste parecer foi formulado 
em acordo com os servidores, Governo e Casa Civil e 
contou com o patrocínio do padrinho dos servidores 
do Ministério das Relações Exteriores Deputado Sig-
maringa Seixas.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO 
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE 

PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA 
DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2006

Institui o Regime Jurídico dos Servi-
dores do Serviço Exterior Brasileiro, altera 
a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 
que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, 
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e 
de Assistente de Chancelaria, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Serviço Exterior Brasileiro

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 
à execução da política exterior do Brasil, constitui-se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Medida 
Provisória, na Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 
1993, e na legislação relativa aos servidores públicos 
civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto da 
Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de Chan-
celaria e da Carreira de Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representação, 
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negociação, informação e proteção de interesses bra-
sileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nível superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos e Vantagens

Art. 6º A nomeação para cargo das carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercício de cargo de carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de três anos de efetivo exercício, 
com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercício do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição da estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios esta-
belecidos nesta Medida Provisória e às normas cons-
tantes de regulamento, o qual também disporá sobre 
a forma de avaliação de desempenho funcional e de 
apuração de Antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de: 

I – licença para o trato de interesses particula-
res;

II – licença por motivo de afastamento do côn-
juge;

III – licença para trato de doença em pessoa 
da família, por prazo superior a um ano, desde que a 
doença não haja sido contraída em razão do serviço 
do servidor;

IV – licença extraordinária; e

V – investidura em mandato eletivo, cujo exercício 
lhe exija o afastamento.

Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Bra-
sileiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Es-
tado e os postos no exterior e de um para outro posto 
no exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência 
da administração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposi-
ções desta Medida Provisória e de ato regulamentar 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos “A”, 
“B”, “C” e “D”, segundo o grau de representatividade 
da missão, as condições específicas de vida na sede 
e a conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.

Art. 14.  A lotação numérica de cada posto será 
fixada em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro somente poderá ser removido para posto 
no qual se verifique claro de lotação em sua classe 
ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos 
arts. 46 e 47.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex offi-
cio de posto no exterior para o Brasil, fica assegurado 
matrícula em estabelecimento de ensino oficial, inde-
pendentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo esten-
de-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos 
enteados e aos adotivos que vivam na companhia do 
servidor, àqueles que, em ato regular da autoridade 
competente, estejam sob a sua guarda e aos que te-
nham sido postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos 
servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes 
prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do 
cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma da legislação pertinente; e
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III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogativas 
estabelecidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor re-
movido para posto no exterior ou para a Secretaria de 
Estado, antes de um período mínimo de seis meses 
de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, 
desde que sua remoção não tenha sido ex officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 não poderá acarretar 
a perda de férias eventualmente acumuladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de Se-
gunda Classe, depois de quatro anos consecutivos de 
exercício no exterior, terão direito a dois meses de férias 
extraordinárias, que deverão ser gozadas no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabele-
cida pela Secretaria de Estado para o cumprimento de 
estágio de atualização dos Ministros de Primeira Classe 
e de Segunda Classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos de-
mais direitos e vantagens, poderá o servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 
das condições peculiares de vida da sede no exterior, 
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex officio, em outro ponto do território 
nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
casado, cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele 
encontrar-se em missão permanente, poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, 
se assim o desejar ou desde que não satisfaça os re-
quisitos estipulados em regulamento, para ser removi-
do para o mesmo posto de seu cônjuge ou para outro 
posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em li-
cença extraordinária o servidor cujo cônjuge, também 
integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido 
do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria de 
Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na 
carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do 
caput do art. 52, o tempo em que o Diplomata houver 
permanecido como aluno no Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior 
serão calculados com base na remuneração a que faria 
jus se estivesse em exercício no Brasil.

CAPÍTULO III 
Do Regime Disciplinar

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, 
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e 
responsabilidades previstas nesta Medida Provisória 
e em disposições regulamentares, tanto no exercício 
de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na 
vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efeti-
vos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 
– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores – se-
rão, sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis da União, tratadas 
pela Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
constituem deveres específicos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro;

I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
de natureza consular e de assistência a brasileiros no 
exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
países onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V û solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior;

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espírito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortes ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
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de sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
patível com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
é proibido;

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desem-
penho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;

II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
2Xo exterior sem expressa autorização da Secretaria 
de Estado;

IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-
tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Art. 31. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que 
designará, para realizá-lo, comissão constituída por 
três membros efetivos.

§ 1º A Comissão contará entre seus membros 
com, pelo menos, dois servidores de classe igual ou 
superior à do indiciado e, sempre que possível, de 
maior antigüidade do que este.

§ 2º Ao designar a comissão, a Corregedoria 
do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o 
respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação 
do secretário.

Art. 32. Durante o processo administrativo disci-
plinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá de-
terminar o afastamento do indiciado do exercício do 
cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens, ou a sua reassunção a qualquer tempo.

Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
deverá solicitar autorização do Ministro de Estado das 

Relações Exteriores para casar com pessoa de nacio-
nalidade estrangeira.

§ 1º A critério do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, serão apresentados, com o pedido 
de autorização, quaisquer documentos julgados ne-
cessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato casado com pessoa de nacionalidade 
estrangeira em concurso para ingresso em carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput e 
em seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso:

I – o cancelamento da inscrição do candidato;
II – a denegação de matrícula em curso minis-

trado pelo Instituto Rio Branco;
III – o desligamento do aluno de curso ministrado 

pelo Instituto Rio Branco;
IV – a impossibilidade de nomeação para cargo 

do Serviço Exterior Brasileiro; e
V – a demissão do servidor, mediante processo 

administrativo.
Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-

ro deverá solicitar autorização do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores para casar com pessoa em-
pregada de governo estrangeiro ou que dele receba 
comissão ou pensão.

§ 1º Poder-se-á exigir que sejam apresentados, 
com o pedido de autorização, quaisquer documentos 
julgados necessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco e será considerado, 
nos termos desta Medida Provisória, como requisito 
prévio à nomeação.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscri-
ção de candidato, casado com pessoa nas situações 
previstas no caput, em concurso para ingresso em 
carreira de Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
e em seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso, a 
aplicação do disposto no § 4º do art. 33.

CAPÍTULO IV 
Da Carreira Diplomática

SEÇÃO I 
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata 
far-se-á mediante concurso público de provas ou de 
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provas e títulos, de âmbito nacional, organizado pelo 
Instituto Rio Branco.

Parágrafo único. A aprovação no concurso habi-
litará o ingresso no cargo da classe inicial da Carreira 
de Diplomata, de acordo com a ordem de classificação 
obtida, bem como a matrícula no Curso de Formação 
do Instituto Rio Branco.

Art. 36. Ao concurso público de provas ou de pro-
vas e títulos para admissão na Carreira de Diplomata, 
somente poderão concorrer brasileiros natos.

Parágrafo único. Para investidura no cargo de 
Terceiro Secretário deverá ser cumprido o requisito 
de apresentação de diploma de conclusão de curso 
de graduação em nível superior, devidamente regis-
trado, emitido por instituição de ensino oficialmente 
reconhecida.

SEÇÃO II 
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37.  A Carreira de Diplomata do Serviço Ex-
terior Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma 
desta Medida Provisória, é constituída pelas classes 
de Ministro de Primeira Classe, Ministro de Segunda 
Classe, Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo 
Secretário e Terceiro Secretário, em ordem hierárquica 
funcional decrescente.

§ 1º O número de cargos do Quadro Ordinário da 
Carreira de Diplomata em cada classe é o constante 
do Anexo I desta Medida Provisória.

§ 2º O número de cargos nas classes de Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro 
Secretário poderá variar, desde que seu total não 
ultrapasse os limites fixados no Anexo I desta Me-
dida Provisória.

§ 3º O número de Terceiros Secretários promo-
vidos a cada semestre a Segundos Secretários e o 
número de Segundos Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros Secretários serão estabelecidos 
em regulamento.

Art. 38. Os Servidores do Serviço Exterior Brasi-
leiro em serviço nos postos no exterior e na Secretaria 
de Estado poderão ocupar cargos em comissão ou 
funções de chefia, assessoria e assistência corres-
pondentes às atividades privativas de suas respecti-
vas carreiras, de acordo com o disposto nesta Medida 
Provisória e em regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Sena-
do Federal, os Chefes de Missão Diplomática Per-
manente e de Missão ou Delegação Permanente 
junto a organismo internacional serão nomeados 
pelo Presidente da República com o título de Em-
baixador.

§ 1º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática efetiva, poderá ser cumu-
lativamente acreditado Chefe de Missão Diplomática 
Permanente residente em outro Estado, mantendo-se, 
nessa eventualidade, a sede primitiva.

§ 2º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática residente ou cumulativa, 
poderá ser excepcionalmente acreditado como Chefe 
de Missão Diplomática Ministro de Primeira Classe ou 
Ministro de Segunda Classe, nos termos do art. 46, 
lotado na Secretaria de Estado.

§ 3º Excepcionalmente, e a critério da adminis-
tração, o Ministro de Primeira Classe, em exercício na 
Secretaria de Estado, poderá ser designado como Em-
baixador Extraordinário para o tratamento de assuntos 
relevantes para a política externa brasileira.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Perma-
nente é a mais alta autoridade brasileira no pais em 
cujo governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Perma-
nente serão escolhidos dentre os Ministros de Pdmeira 
Classe ou, nos termos do art. 46, dentre os Ministros 
de Segunda Classe.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser 
designado para exercer a função de Chefe de Missão 
Diplomática Permanente brasileiro nato, não pertencen-
te aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, 
maior de trinta e cinco anos, de reconhecido mérito e 
com relevantes serviços prestados ao País.

SEÇÃO III 
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os Mi-
nistros de Segunda Classe e os Conselheiros no exer-
cício de chefia de posto, não permanecerão por perío-
do superior a cinco anos consecutivos em cada posto, 
incluindo-se nessa contagem o tempo de exercício 
das funcões de Representante Permanente e de Re-
presentante Permanente Alterno em organismos in-
ternacionais.

§ 1º O período contínuo máximo para exercer o 
cargo de chefia de posto no exterior será definido, em 
ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
respeitado o disposto no caput.

§ 2º A permanência dos Ministros de Primei-
ra Classe, dos Ministros de Segunda Classe e dos 
Conselheiros, no exercício do cargo de chefia de 
posto, não será superior a três anos em cada posto 
dos grupos “C” e “D”, podendo ser prorrogada por 
no máximo até doze meses, atendida a conveniên-
cia da administração e mediante expressa anuência 
do interessado.
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Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do art. 42, 
a permanência no exterior de Ministros de Segunda 
Classe e de Conselheiros comissionados na função de 
Ministro-Conselheiro não será superior a cinco anos 
em cada posto.

§ 1º O período de permanência no exterior do 
Ministro de Segunda Classe poderá estender-se se-
gundo o interesse do Diplomata e atendida a conve-
niência da administração, desde que respeitado o 
disposto no caput.

§ 2º O período de permanência no exterior de 
Diplomata da classe de Conselheiro poderá esten-
der-se segundo o interesse do Diplomata e atendida 
a conveniência da administração, desde que obser-
vado o critério de rodízio entre postos dos grupos 
“A”, “B”, “C” ou “D” a que se referem os incisos I, II e 
III do art. 45.

§ 3º O Conselheiro que tiver sua permanência 
no exterior estendida nos termos do § 2º, após servir 
em posto do grupo “A”, somente poderá ser removi-
do novamente para posto desse mesmo grupo após 
servir em dois postos do grupo “C” ou em um posto 
do grupo “D”.

§ 4º Quando o Conselheiro servir consecutiva-
mente em postos dos grupos “A” e “B”, somente será 
novamente removido para posto do grupo “B” após 
cumprir missão em um posto do grupo “C”.

Art. 44. Os Primeiros Secretários, Segundos Se-
cretários e Terceiros Secretários deverão servir efeti-
vamente durante três anos em cada posto e seis anos 
consecutivos no exterior.

§ 1º A permanência no exterior de Diplomata das 
classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretário e 
Terceiro Secretário poderá, no interesse do Diplomata 
e atendida a conveniência do serviço, estender-se a 
dez anos consecutivos, desde que nesse período sirva 
em postos dos grupos “C” e “D”.

§ 2º A permanência inicial de Diplomata das 
classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretá-
rio e Terceiro Secretário nos postos dos grupos “C” 
e “D” não será superior a dois anos, podendo ser 
prorrogada por prazo de até dois anos, sem preju-
ízo dos demais prazos fixados nesta Medida Provi-
sória, atendida a conveniência da administração e 
mediante expressa anuência do Chefe do Posto e 
do interessado.

§ 3º Após três anos de lotação em posto dos gru-
pos “A” ou “B”, o Diplomata das classes de Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário 
poderá permanecer no posto por mais um ano, des-
de que atendida a conveniência da administração e 
mediante expressa anuência do Chefe do Posto e do 
interessado.

§ 4º Após permanência adicional de um ano em 
posto do grupo “A”, o Diplomata somente poderá ser 
removido para posto dos grupos “C” ou “D”, ou para a 
Secretaria de Estado.

§ 5º A primeira remoção para o exterior de Di-
plomata das classes de Segundo Secretário e Terceiro 
Secretário far-se-á para posto no qual estejam lotados 
pelo menos dois Diplomatas de maior hierarquia fun-
cional, excetuados os casos em que o Segundo Se-
cretário tenha concluído o Curso de Aperfeiçoamento 
de Diplomatas (CAD).

§ 6º Será de, no mínimo, um ano o estágio inicial, 
na Secretaria de Estado, dos Diplomatas da classe de 
Terceiro Secretário, contado a partir do inicio das ati-
vidades profissionais ao término do correspondente 
curso de formação.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior 
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário, 
deverão ser obedecidos os seguintes critérios, obser-
vado o disposto no art. 13:

I – os que estiverem servindo em posto do grupo 
“A” somente poderão ser removidos para posto dos 
grupos “B”, “C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto do gru-
po “B” somente poderão ser removidos para posto dos 
grupos “A” ou “B”; e

III – os que estiverem servindo em posto dos gru-
pos “C” ou “D” somente poderão ser removidos para 
posto do grupo “A”.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos crité-
rios estabelecidos nos incisos II e III somente poderão 
ser efetivadas mediante solicitação, por escrito, do in-
teressado, atendida a conveniência da administração 
e manifestada a anuência do Chefe do Posto ao qual 
é candidato.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justificados 
pelo interesse do serviço, serão, a critério do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, efetuadas remo-
ções para a Secretaria de Estado antes de cumpridos 
os prazos e condições estabelecidos nesta Medida 
Provisória e em regulamento.

§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, 
Primeiro Secretário, Segundo Secretário ou Tercei-
ro Secretário, removido para a Secretaria de Estado 
poderá, na remoção seguinte, ser designado para 
missão permanente em posto de qualquer grupo, 
desde que sua estada na Secretaria de Estado te-
nha sido de um ano se regressou de posto dos gru-
pos “C” ou “D”, dois anos se retornou de posto do 
grupo “B”, e quatro anos se proveniente de posto 
do grupo “A”.
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SEÇÃO IV 
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente 
Ministro de Segunda Classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como 
Chefe de Missão Diplomática Permanente em postos 
dos grupos “C” e “D”.

§ 2º Em caráter excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente, 
unicamente em postos do grupo “D”, o Conselheiro 
que preencha os requisitos constantes do inciso II do 
caput do art. 52.

§ 3º O número de Ministros de Segunda Classe 
e de Conselheiros comissionados nos termos deste 
artigo será estabelecido em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 4º Quando se verificar claro de lotação na fun-
ção de Ministro-Conselheiro em postos dos grupos 
“C” e “D”, poderá, de acordo com a conveniência da 
administração, ser comissionado, respectivamente, 
Conselheiro ou Primeiro Secretário.

§ 5º Somente poderá ser comissionado na fun-
ção de Ministro-Conselheiro o Primeiro Secretário 
aprovado no Curso de Atualização em Política Ex-
terna (CAP).

§ 6º Em ato do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores e no interesse da administração, 
poderá ser comissionado Conselheiro em postos 
do grupo “B”.

§ 7º O Diplomata perceberá a retribuição bá-
sica no exterior, acrescida de gratificação temporá-
ria, correspondente à diferença entre a retribuição 
básica do cargo efetivo e o do cargo no qual tiver 
sido comissionado, e da respectiva indenização de 
representação.

§ 8º A gratificação temporária a que alude o 
§ 7º somente será devida ao Diplomata durante o 
período em que estiver comissionado, sendo ve-
dada a incorporação à retribuição no exterior ou á 
remuneração.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Conselheiro em postos dos grupos “C” e 
“D”, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
respectivamente, Diplomata das classes de Primeiro 
Secretário ou Segundo Secretário.

Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Primeiro Secretário em postos dos grupos 
“C” e “D”, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
Diplomata das classes de Segundo Secretário ou de 
Terceiro Secretário.

Art. 49. Na hipótese dos arts. 47 e 48, o Diplomata 
perceberá a retribuição no exterior conforme estabe-
lecem os §§ 7º e 8º do art. 46.

Art. 50. As condições para o comissionamento 
nas funções de Conselheiro e Primeiro Secretário, 
vedado em postos dos grupos “A” e “B’, serão de-
finidas em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

SEÇÃO V 
Da Promoção

Art. 51. As promoções na Carreira de Diplomata 
obedecerão aos seguintes critérios:

I – promoção a Ministro de Primeira Classe, Mi-
nistro de Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro Se-
cretário, por merecimento; e

II – promoção a Segundo Secretário, obdecida 
a antigüidade na classe e a ordem de classificação 
no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 
(CACD), cumprido o requisito previsto no art. 53.

Art. 52. Poderão ser promovidos somente os 
Diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos 
específicos:

I – no caso de promoção a Ministro de Primei-
ra Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no 
mínimo:

a) vinte anos de efetivo exercício, com-
putados a partir da posse em cargo da classe 
inicial da carreira, dos quais pelo menos dez 
anos de serviços prestados no exterior; e

b) três anos de exercício, como titular, 
de funções de chefia equivalentes a nível 
igual ou superior a DAS 4 ou em posto no 
exterior, de acordo com o disposto em re-
gulamento;

II – no caso de promoção a Ministro de Segunda 
Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de Al-
tos Estudos (CAE) e contar pelo menos quinze anos 
de efetivo exercício, computados a partir da posse em 
cargo da classe inicial da carreira, dos quais um míni-
mo de sete anos e seis meses de serviços prestados 
no exterior;

III – no caso de promoção a Conselheiro, haver 
o Primeiro Secretário concluído o Curso de Atualiza-
ção em Política Externa (CAP) e contar pelo menos 
dez anos de efetivo exercício, computados a partir da 
posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais 
um mínimo de cinco anos de serviços prestados no 
exterior; e

IV – no caso de promoção a Primeiro Secretá-
rio, haver o Segundo Secretário concluído o CAD e 

    47ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36587 

contar pelo menos dois anos de serviços prestados 
no exterior.

§ 1º A conclusão do CAP, a que se refere o in-
ciso III, se constituirá em requisito para a promoção 
à classe de Conselheiro, decorridos dois anos de sua 
implantação pelo Instituto Rio Branco.

§ 2º Contam-se, para deito de apuração de tem-
po de serviço prestado no exterior, os períodos que o 
Diplomata cumpriu em:

I – missões permanentes; e
II – missões transitárias ininterruptas de duração 

igual ou superior a um ano.
§ 3º Será computado em dobro, somente para 

fins de promoção, o tempo de serviço no exterior pres-
tado em postos do grupo “C” e em triplo, em postos 
do grupo “D” apurado a partir do momento em que 
o Diplomata completar um ano de efetivo exercício 
no posto.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º, será compu-
tado como tempo de efetivo exercício no posto o prazo 
compreendido entre a data de chegada do Diplomata 
ao posto e a data de partida, excluindo-se desse côm-
puto os períodos de afastamento relativos a: licença 
para trato de interesses particulares; licença por afas-
tamento do cônjuge; licença para trato de doença em 
pessoa da família, por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, desde que a doença não haja sido contraída em 
razão de serviço do servidor; licença extraordinária; 
e investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe 
exija o afastamento.

Art. 53. Poderá ser promovido somente o Diplo-
mata das classes de Ministro de Segunda Classe, 
Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secre-
tário ou Terceiro Secretário que contar pelo menos 
três anos de interstício de efetivo exercício na res-
pectiva classe.

§ 1º O tempo de serviço prestado em posto do 
grupo “D” será computado em triplo para fins do in-
terstício a que se refere o caput, a partir de um ano 
de efetivo exercício no posto.

§ 2º O tempo de efetivo exercício no posto a que 
se refere o § 1º será computado conforme o disposto 
no § 3º do art. 52.

SEÇÃO VI 
Do Quadro Especial do 

Servico Exterior Brasileiro

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Es-
pecial do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado 
ao atendimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ob-
servada a existência de vaga, em ato do Presidente 

da República, na forma estabelecida por esta medi-
da provisória:

I – o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de 
Segunda Classe e o Conselheiro para cargo da mes-
ma natureza, classe e denominação;

II – o Primeiro Secretário para o cargo de Con-
selheiro; e

III – o Segundo Secretário para o cargo de Pri-
meiro Secretário.

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro é composto pelo quantitativo de 
cargos em cada classe, na forma do Anexo II desta 
medida provisória.

Art. 55. Observado o disposto no art. 54, serão 
transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exte-
rior Brasileiro:

I – o Ministro de Primeira Classe, ao completar 
sessenta e cinco anos de idade ou quinze anos de 
classe;

II – o Ministro de Segunda Classe, ao completar 
sessenta anos de idade ou quinze anos de classe;

III – o Conselheiro, ao completar cinqüenta e oito 
anos de idade ou quinze anos de classe;

IV – os Primeiros Secretários que, em 15 de junho 
e em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo 
de exercício na classe, desde que esse tempo seja 
igual ou superior a doze anos; e

V – os Segundos Secretários que, em 15 de junho 
em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo de 
classe, desde que esse tempo seja igual ou superior 
a dez anos.

§ 1º A transferência para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em que se 
verificar a primeira das duas condições previstas em 
cada um dos incisos I, II e III.

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exer-
cido, por no mínimo dois anos, as funções de Chefe 
de Missão Diplomática Permanente terá assegurada, 
no Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, a 
remuneração correspondente ao cargo de Ministro de 
Primeira Classe do mesmo Quadro.

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de de-
zembro, observada existência de vaga, um Ministro 
de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro poderá ser promovido para Ministro 
de Primeira Classe do mesmo Quadro, em ato do Pre-
sidente da República, desde que cumpra os requisitos 
do inciso I do caput do art. 52.

§ 4º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, um Conselheiro 
do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro po-
derá ser promovido para Ministro de Segunda Classe 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repú-
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blica, desde que cumpra os requisitos do inciso II do 
caput do art. 52.

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, dois Primeiros 
Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro poderão ser promovidos para Conselheiro 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repúbli-
ca, desde que cumpram os requisitos do inciso III do 
caput do art. 52.

§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou 
em licença por investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício exija o seu afastamento, será transferido para 
o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, na 
mesma classe que ocupe, ao completar quinze anos 
consecutivos de afastamento.

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, 
poderão ser transformados, sem aumento de despe-
sa, em ato do Presidente da República, os cargos da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

CAPÍTULO V 
Dos Auxiliares Locais

Art. 56. Auxiliar Local é o brasileiro ou o estran-
geiro admitido para prestar serviços ou desempenhar 
atividades de apoio que exijam familiaridade com as 
condições de vida, os usos e os costumes do País 
onde esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da admissão de 
Auxiliar Local serão especificados em regulamento, 
atendidas as seguintes exigências:

I – possuir escolaridade compatível com as tare-
fas que lhe caibam; e

II – ter domínio do idioma local ou estrangeiro de 
uso corrente no País, sendo que, no caso de admis-
são de Auxiliar Local estrangeiro, dar-se-á preferência 
a quem possuir melhores conhecimentos da língua 
portuguesa.

Art. 57. As relações trabalhistas e previdenciárias 
concernentes aos Auxiliares Locais serão regidas pela 
legislação vigente no País em que estiver sediada a 
repartição.

§ 1º Serão segurados da Previdência social bra-
sileira os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira 
que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se 
ao sistema previdenciário do país de domicílio.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos Auxi-
liares civis que prestam serviços aos órgãos de repre-
sentação das Forças Armadas brasileiras no exterior.

TÍTULO II 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classi-
ficação de Cargos – PCC de que trata a Lei nº 5.645, 

de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral de Car-
gos do Poder Executivo – PGPE de que trata a Lei nº 
11.357 de 19 de outubro de 2006, do Ministério das 
Relações Exteriores poderão, em caráter excepcional, 
ser designados para missões transitórias e perma-
nentes no exterior, aplicando-se-lhes, no que couber, 
os dispositivos constantes dos arts. 22 e 24 da Lei nº 
8.829, de 1993.

§ 1º A remoção, dos servidores a que se refere o 
caput obedecerá aos critérios fixados nos planos de 
movimentação preparados pelo órgão de pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores, observada a ordem 
de preferência destinada aos Oficiais de Chancelaria 
e Assistentes de Chancelaria para o preenchimento 
das vagas nos postos.

§ 2º Poderão, ser incluídos nos planos de movi-
mentação referidos no § 1º os servidores que, além 
de possuírem perfil funcional para o desempenho das 
atividades correntes dos postos no exterior, satisfaçam 
aos seguintes requisitos: 

I – contarem pelo menos cinco anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado;

II – terem sido aprovados em curso de treinamen-
to para o serviço no exterior; e

III – contarem pelo menos quatro anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado entre duas missões 
permanentes no exterior.

Art. 59. As disposições desta medida provisória 
aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, não 
pertencentes ás carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, 
quando se encontrarem em serviço no exterior.

Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exer-
cício no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 
52, terá início na data de entrada em vigor desta 
Medida Provisória, quando se tratar de postos do 
grupo “C”.

Art. 61. O Diplomata que se encontrar na data de 
publicação desta medida provisória, lotado em posto 
que venha a ser classificado como integrante do grupo 
“D”, terá a contagem de tempo de efetivo exercício no 
posto, para fins do que dispõem o § 2º do art. 52 e o 
§ 1º do art. 53, iniciada na data de publicação do ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores que 
estabeleça a categoria do posto.

Art. 62. Nos casos não contemplados nos arts. 
60 e 61, a contagem do tempo de efetivo exercício 
no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52, 
terá início a partir da data de chegada do Diplomata 
ao posto.

Art. 63. Será feita aproximação para o número 
inteiro imediatamente superior sempre que a impo-
sição de limite numérico por aplicação de qualquer 
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dispositivo desta medida provisória produzir resultado 
fracionário.

Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro o direito de requerer ou representar.

Art. 65. Durante o período de implementação do 
preenchimento do Quadro Ordinário, conforme o Anexo 
I desta medida provisória, no semestre em que não se 
verificar a proporção de dois concorrentes para cada 
vaga, os candidatos ao Quadro de Acesso e à promo-
ção, nas classes de Conselheiro, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário e Terceiro Secretário poderão, 
excepcionalmente, ser dispensados do cumprimento 
das disposições dos arts. 52 e 53, ressalvados, exclusi-
vamente, os requisitos de conclusão do CAE, do CAD 
e, quando for o caso, do CAP, de que trata o inciso III 
do caput do art. 52.

Art. 66. Os artigos 21, 22 e 24 da Lei 8.829, de 
22 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 21. O instituto da remoção de que 
trata o regime jurídico dos servidores do Ser-
viço Exterior Brasileiro não configura direito 
do servidor e obedecerá aos planos de movi-
mentação preparados pelo órgão de pessoal 
do Ministério das Relações Exteriores para 
os Oficiais de Chancelaria e Assistentes de 
Chancelaria.” (NR)

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................
IV – aprovação no Curso de Habilitação 

para o Serviço Exterior (CHSE) para o Oficial 
de Chancelaria e no Curso de Treinamento 
para o Serviço no Exterior (CTSE) para o As-
sistente de Chancelaria.

§ 1º Os requisitos para os referidos cursos 
serão definidos em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 2º O prazo máximo de dez anos con-
secutivos de permanência no exterior pode-
rá estender-se, atendidos a conveniência do 
serviço e o interesse do servidor, desde que 
o período adicional seja cumprido em postos 
dos grupos “C” ou “D”. conforme normas a se-
rem definidas em ato do Ministro de Estado 
das Relacões Exteriores.” (NR)

“Art. 24 ..................................................
I – os que estiverem servindo em posto 

do grupo “A” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “B”, “C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto 
do grupo “B” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “A” ou “B”; e

III – os que estiverem servindo em posto 
dos grupos “C” ou “D” somente poderão ser 
removidos para posto do grupo “A”.

§ 1º As remoções que não se ajustem 
aos critérios estabelecidos nos incisos II e III 
somente poderão ser efetivadas mediante so-
licitação, por escrito, do interessado, atendida 
a conveniência da administração e manifes-
tada a anuência do Chefe do Posto ao qual 
é candidato.

§ 2º O Oficial de Chancelaria e o Assis-
tente de Chancelaria removidos para a Secre-
taria de Estado nas condições do § 1º, tendo 
servido apenas em posto do grupo “A”, só po-
derão, na remoção seguinte, ser designados 
para missão permanente em posto daquele 
mesmo grupo, após permanência de quatro 
anos na Secretaria de Estado.

§ 3º Somente em casos excepcionais, justi-
ficados pelo interesse do serviço, serão, a critério 
da administração, efetuadas remoções de Oficial 
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria 
para a Secretaria de Estado antes de cumpridos 
os prazos a que se refere o art. 22.

§ 4º Os prazos a que se referem os arts. 
15 e 16 poderão ser reduzidos de um terço 
caso o Oficial de Chancelaria ou o Assistente 
de Chancelaria cumpram, na classe, missão 
permanente ou transitória ininterrupta de du-
ração igual ou superior a um ano em posto do 
grupo “D”.” (NR)

Art. 67. O número de cargos da Carreira de As-
sistente de Chancelaria é de 1.200, sendo 360 cargos 
na Classe Especial, 390 cargos na Classe “A” e de 450 
na Classe Inicial.

§ 1º O Assistente de Chancelaria que na data da 
publicação desta Lei estiver posicionado na Classe “A”, 
padrão VII e contar com 20 anos ou mais de efetivo 
exercício no Ministério das Relações Exteriores será 
automaticamente promovido para a Classe Especial, 
observado o limite de 360 cargos, e progredindo um 
padrão para cada dois anos de efetivo exercício con-
tados a partir de sua última progressão.

§ 2º A implementação do disposto neste artigo 
fica condicionada à comprovação da existência de pré-
via dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes.

Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servi-
dores para o Ministério das Relações Exteriores.

Art. 69. Não haverá, nas unidades administrati-
vas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, 
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o exercício provisório de que trata o § 2º do art. 84 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a 
partir da publicação desta Lei, para que os servido-
res de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
11.357 de 19 de outubro de 2006 possam se retratar 
quanto à opção pelo não enquadramento no Plano de 
Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, confor-
me § 3º do art. 3º da mencionada Lei.

Art. 71. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 72. Revogam-se a Lei nº 7.501, de 27 de junho 
de 1986, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.028, de 12 de abril 
de 1990, os arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, o art. 23 da Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993, a Lei nº 9.888, de 8 de dezembro 
de 1999, e a Lei nº 10.872, de 25 de maio de 2004.

Sala das Sessões,  de  de 2006.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 25, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 320, de 2006)

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias e Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro; modifica a 
legislação aduaneira; alterando as Leis nºs 
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993, 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
9.716, de 26 de novembro de 1998, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, e 10.893, de 13 
de julho de 2004, e os Decretos-Leis nºs a 
37, de 13 de novembro de 1966, 1.455, de 7 
de abril de 1976, e 2.472, de 1º de setembro 
de 1999; e revogando dispositivos dos De-
cretos-Leis nºs 37, de 13 de novembro de 
1966, e 2.472, de 1º de setembro de 1988, e 
das Leis nºs 9.074, de 7 de julho de 1995, e 
10.893, de 13 de julho de 2004; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A movimentação e a armazenagem de 

mercadorias importadas ou despachadas para ex-
portação e a prestação de serviços conexos serão 
feitas sob controle aduaneiro, em locais e recintos 
alfandegados.

§ 1º As atividades referidas no caput deste arti-
go poderão ser executadas em:

I – portos, aeroportos e terminais portuários pe-
las pessoas jurídicas:

a) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços portuários e aeroportuários ou 
empresas e órgãos públicos constituídos para 
prestá-las;

b) autorizadas a explorar terminais por-
tuários privativos, de uso exclusivo ou misto, 
nos respectivos terminais; ou

c) arrendatárias de instalações portuá-
rias ou aeroportuárias e concessionárias de 
uso de áreas em aeroportos, nas respectivas 
instalações;

II – fronteiras terrestres pelas pessoas jurídi-
cas:

a) arrendatárias de imóveis pertencentes 
à União, localizados nos pontos de passagem 
de fronteira;

b) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços de transporte ferroviário interna-
cional ou qualquer empresa autorizada a pres-
tar esses serviços, nos termos da legislação 
específica, nos respectivos recintos ferroviá-
rios de fronteira;

III – recintos de estabelecimento empresarial 
licenciados pelas pessoas jurídicas habilitadas nos 
termos desta Lei;

IV – bases militares, sob responsabilidade das 
Forças Armadas;

V – recintos de exposições, feiras, congres-
sos, apresentações artísticas, torneios esportivos e 
assemelhados, sob a responsabilidade da pessoa ju-
rídica promotora do evento; e

VI – lojas francas e seus depósitos, sob a respon-
sabilidade da respectiva empresa exploradora.

§ 2º A movimentação e a armazenagem de re-
messas postais internacionais poderão ser realizadas 
em recintos próprios sob responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

§ 3º O recinto de estabelecimento empresarial 
referido no inciso III do § 1º deste artigo denomina-se 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA.

§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá admi-
tir a movimentação e a armazenagem de mercadorias 
importadas ou despachadas para exportação em lo-
cais ou recintos não—alfandegados para atender a 
situações eventuais ou solucionar questões relativas a 
operações que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados em face de razões técnicas, 
ouvidos os demais órgãos e agências da administra-
ção pública federal, quando for o caso.

§ 5º As atividades relacionadas neste artigo po-
derão ser executadas sob a administração da Se-
cretaria da Receita Federal, nas hipóteses definidas 
nesta Lei.

Dos Requisitos Técnicos e Operacionais para o 
Alfandegamento

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal definirá 
os requisitos técnicos e operacionais para o alfandega-
mento dos locais e recintos indicados no art. 1º desta 
Lei, bem como daqueles destinados ao trânsito inter-
nacional de pessoas e de veículos de passageiros, a 
serem atendidos pela pessoa jurídica responsável, 
com observância dos princípios de segurança e ope-
racionalidade aduaneiras, abrangendo, dentre outros, 
os seguintes aspectos:

I – segregação e proteção física da área do re-
cinto;

II – segregação física ou delimitação entre as 
áreas de armazenagem de mercadorias para expor-
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tação, para importação, despachadas para consumo 
e para operações de industrialização sob controle 
aduaneiro;

III – edifícios e instalações, aparelhos de infor-
mática, mobiliário e materiais para o exercício das ati-
vidades da Secretaria da Receita Federal e, quando 
necessário, de outros órgãos ou agências da adminis-
tração pública federal;

IV – balanças, instrumentos e aparelhos de inspe-
ção não invasiva, como os aparelhos de raios X ou 
gama, e outros instrumentos necessários à fiscalização 
e controle aduaneiros, bem como de pessoal habilitado 
para sua operação;

V – edifícios e instalações, equipamentos, ins-
trumentos e aparelhos especiais para a verificação de 
mercadorias frigorificadas, apresentadas em tanques 
ou recipientes que não devam ser abertos durante o 
transporte, produtos químicos, tóxicos e outras merca-
dorias que exijam cuidados especiais para seu trans-
porte, manipulação ou armazenagem;

VI – instalação e equipamentos adequados para 
os tratamentos sanitários e quarentenários prescritos 
por órgãos ou agências da administração pública fe-
deral, tais como rampas, câmaras refrigeradas, auto-
claves e incineradores;

VII – oferta de comodidades para passageiros 
internacionais, transportadores, despachantes adu-
aneiros e outros intervenientes no comércio exterior 
que atuem ou circulem no recinto; e

VIII – disponibilização de sistemas, com acesso 
remoto pela fiscalização federal, observadas as limi-
tações de acesso a informações protegidas por sigilo 
fiscal, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle de acesso de pes-

soas e veículos; e
c) registro e controle das operações re-

alizadas com mercadorias, inclusive seus es-
toques.

§ 1º Os requisitos referidos nos incisos I e II do 
caput deste artigo, onde se revelarem desnecessários 
à segurança aduaneira, poderão ser dispensados pela 
Secretaria da Receita Federal.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se tam-
bém aos demais requisitos, nas situações em que se 
revelarem dispensáveis, considerando o tipo de carga 
ou mercadoria movimentada ou armazenada, o regi-
me aduaneiro autorizado no recinto, a quantidade de 
mercadoria movimentada e outros aspectos relevantes 
para a segurança e a operacionalidade aduaneiras, 
bem como nas situações em que o alfandegamento do 

recinto se der para atender a necessidades turísticas 
temporárias ou para evento certo.

§ 3º Será exigida regularidade fiscal, relativa aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, à Previdência Social e ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, como condição para 
o alfandegamento.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento de outras exigências decorrentes de lei ou 
de acordo internacional.

§ 5º Será exigida, ainda, coma condição para 
alfandegamento, manifestação dos demais órgãos e 
agências da administração pública federal, sobre a 
adequação do local ou recinto aos requisitos técnicos 
próprios às atividades de controle por esses exerci-
dos, relativamente às mercadorias ali movimentadas 
ou armazenadas.

§ 6º aplicam-se aos locais e recintos destinados 
ao trânsito internacional de pessoas e de veículos de 
passageiros, no que couber, as disposições do § 4º 
do art. 1º desta Lei.

Das Obrigações dos Responsáveis por Locais e 
Recintos Alfandegados

Art. 3º São obrigações da pessoa jurídica respon-
sável por local ou recinto alfandegado:

I – disponibilizar à fiscalização aduaneira o aces-
so imediato a qualquer mercadoria, veículo ou unidade 
de carga no local ou recinto alfandegado;

II – prestar aos órgãos e agências da administra-
ção pública federal que atuem no local o apoio ope-
racional necessário à execução da fiscalização, in-
clusive mediante a disponibilização de pessoal para 
movimentação de volumes, manipulação e inspeção 
de mercadorias e coleta de amostras;

III – manter sempre, no local ou recinto, prepos-
tos com poderes para representá-la perante as auto-
ridades dos órgãos e agências referidos no inciso II 
do caput deste artigo;

IV – cumprir e fazer cumprir as regras estabele-
cidas pela Secretaria da Receita Federal para auto-
rização e controle de acesso de veículos, pessoas 
e cargas, bem como as demais normas de controle 
aduaneiro;

V – manter as condições de organização, segu-
rança e salubridade no local ou recinto, necessárias 
às respectivas operações, com conforto para empre-
gados e usuários, bem como para a boa execução e 
imagem dos serviços públicos;

VI – manter instrumentos e aparelhos, inclusive 
de informática, dentro das configurações técnicas es-
tatelecidas pelos órgãos e agências da administração 
pública federal;
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VII – coletar informações sobre a vida pregressa 
dos empregados, inclusive das empresas contratadas 
que prestem serviços no recinto, incluindo a verificação 
de endereço e antecedentes criminais relacionados ao 
comércio exterior, mantendo os dossiês atualizados e 
à disposição dos órgãos de fiscalização;

VIII – pesar e quantificar volumes de carga, rea-
lizar triagens e identificar mercadorias e embalagens 
sob sua custódia e prestar as pertinentes informações 
aos órgãos e agências da administração pública fede-
ral, nas formas por essas estabelecidas;

IX – levar ao conhecimento da fiscalização adua-
neira informações relativas a infração à legislação adua-
neira, praticada ou em curso, e aos órgãos e agências 
da administração pública federal informações sobre 
infrações aos seus controles, nos termos definidos 
pelos respectivos órgãos ou agências;

X – guardar em boa ordem documentos pertinen-
tes às operações realizadas sob controle aduaneiro, 
nos termos da legislação própria, para exibí-los à fis-
calização federal, quando exigido;

XI – manter as arquivos e sistemas informatiza-
dos de controle das operações referidas no inciso X 
do caput deste artigo, e disponibilizar o acesso des-
sas bases de dados à fiscalização da Secretaria da 
Receita Federal;

XII – manter os arquivos e sistemas informatiza 
dos de controle e operações relativas aos outros ór-
gãos e agências da administração pública federal que 
exerçam controles sabre as mercadorias movimentadas 
para fins de sua correspondente fiscalização;

XIII – designar o fiel da armazem, observadas as 
determinações estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal, mediante sua prévia aprovação;

XIV – manter o atendimento dos requisitos técni-
cos e operacionais e a regularidade fiscal a que se 
refere o art. 2º desta Lei, bem como a regularidade 
dos recolhimentos devidos ao Fundo Especial de De-
senvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 
Fiscalização – FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei nº 
1.437, de 17 de dezembro de 1975; e

XV – observar as condições regulamentares para 
entrega de mercadorias desembaraçadas, inclusive 
quanto à liberação pelo transportador internacional.

§ 1º A identificação das mercadorias de que tra-
ta o inciso VIII do caput deste artigo poderá ser feita 
por amastragem, na forma definida pela Secretaria da 
Receita Federal, e mediante uso de aparelhos de ve-
rificação não invasiva, resguardando-se os controles 
efetuadas pelos demais órgãos e agências da admi-
nistração pública federal.

§ 2º Os órgãos e agências da administração públi-
ca federal estabelecerão requisitos técnicos comuns 

para as configurações dos instrumentos e aparelhos 
referidos no inciso VI da caput deste artigo e proce-
dimentos integrados ou de compartilhamento de in-
formações para os efeitos dos incisos VIII, IX e XII do 
caput deste artigo.

§ 3º As disposições deste artigo não dispensa o 
cumprimento de outras obrigações legais.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que 
couber, à pessoa jurídica responsável pela operação 
de carga e descarga da embarcação transportadora, 
na uso do direito ou prioridade de acostagem, conce-
dido pela autoridade portuária.

Da Garantia Prestada pelos Depositários

Art. 4º A empresa responsável por local ou recin-
to alfandegado deverá, na qualidade de depositária, 
nos termas do art. 32 da Decreto-Lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor 
de 2% (dois por cento) do valor médio mensal, apurado 
na último semestre civil, das mercadorias importadas 
entradas na recinto alfandegado, excluídas:

I – as desembaraçadas em trânsito aduaneiro 
ou registradas para despacho para consumo até o dia 
seguinte ao de sua entrada no recinto; e

II – as depositadas nas recintos relacionados no 
inciso V do § 1º do art. 1º desta Lei.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das mercado-
rias a que se refere o caput deste artigo, será consi-
derado a valor consignado no conhecimento de carga 
ou outro documento estabelecido pela Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2º A garantia deverá ser prestada sob a forma 
de depósito em dinheiro, fiança bancária au seguro 
aduaneiro, até o 10º (décimo) dia útil seguinte ao do 
semestre civil encerrado, dela podendo ser deduzido 
o valor do patrimônio líquido da empresa, apurado na 
balanço de 31 de dezembro do ano imediatamente 
anterior ou, no caso de início de atividade, no balan-
ço de abertura.

§ 3º Para iniciar a atividade, a empresa respon-
sável deverá prestar garantia no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), na forma prevista no 
§ 2º deste artigo, até o 10º (décimo) dia útil seguinte 
ao da publicação do ato de alfandegamento.

Art. 5º Na hipótese de cancelamento do alfandega-
mento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revo-
gação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da 
Receita Federal terá o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data de publicação do respectivo ato, 
para liberação de eventual saldo da garantia de que 
trata o art. 4º desta Lei, mediante comprovação do 
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cumprimento das exigências relativas a obrigações 
tributárias ou penalidades impostas.

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no ca-
put deste artigo será interrompido pela interposição de 
recurso administrativo ou ação judicial que suspenda 
a exigibilidade de obrigações ou penalidades pecuni-
árias, até o seu trânsito em julgado.

Do Licenciamento e do Alfandegamento de Clia

Art. 6º A licença para exploração de Clia será 
outorgada a estabelecimento de pessoa jurídica cons-
tituída no País que explore serviços de armazéns ge-
rais, demonstre regularidade fiscal, atenda aos requi-
sitas técnicos e operacionais para alfandegamento 
na forma do art. 2º desta Lei e satisfaça às seguintes 
condições:

I – possua patrimônio líquido igual ou superior a 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

II – seja proprietária ou, comprovadamente, detenha 
a posse direta do imóvel onde funcionará o Clia; e

III – apresente anteprojeto ou projeto do Clia pre-
viamente aprovado pela autoridade municipal, quan-
do situado em área urbana, e pelo órgão responsável 
pelo meio ambiente, na forma das legislações espe-
cíficas.

§ 1º A licença referida no caput deste artigo so-
mente será outorgada a estabelecimento localizado:

I – em município capital de estado;
II – em município incluido em Região Metropolita-

na;
III – no Distrito Federal;
IV – em município onde haja aeroporto internacio-

nal ou porto organizado; ou
V – em município onde haja unidade da Secre-

taria da Receita Federal e nos municípios limítrofes 
a este.

§ 2º Para a aferição do valor do patrimônio líquido 
a que se refere o inciso I do caput deste artigo, deverá 
ser apresentado demonstrativo contábil relativo a 31 de 
dezembro do ano imediatamente anterior ao do pedi-
do de alfandegamento ou de balanço de abertura, no 
caso de início de atividade.

§ 3º O Clia deverá manter, enquanto perdurar o 
licenciamento, o atendimento às condições previstas 
neste artigo.

§ 4º Não será outorgada a licença de que trata 
o caput deste artigo, quando presentes as seguintes 
condições:

I – a estabelecimento que tenha sido punido, 
nos últimos 5 (cinco) anos, com o cancelamento da 
referida licença, por meio de processo administrativo 
ou judicial;

II – a empresa que tenha praticado ou participa-
do de atividades fraudulentas na área tributária e de 
comércio exterior e que tenha sido autuada ou citada 
em procedimentos criminais relativos a infrações tri-
butárias e de comércio exterior; e

III – a empresa que mantenha em seu quadro so-
cietário pessoa física ou jurídica que tenha tido partici-
pação em estabelecimento enquadrado nas situações 
discriminadas nos incisos I e II deste parágrafo.

Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração de 
Clia e declarar o seu alfandegamento, em ato único.

§ 1º O ato a que se refere o caput deste artigo 
relacionará as atividades de interesse da fiscalização 
federal que serão executadas e os seus respectivos 
horários de funcionamento, o tipo de carga e de mer-
cadoria que poderá ingressar no recinto, os regimes 
aduaneiros que poderão ser utilizados e as operações 
de despacho aduaneiro autorizadas.

§ 2º O horário de funcionamento do Clia, em ati-
vidades não relacionadas como de interesse da fisca-
lização federal, será estabelecida pelo seu administra-
dor, observada a legislação pertinente.

§ 3º A movimentação e a armazenagem de 
mercadorias nacionais serão restritas aos casos de 
mercadorias destinadas à exportação ou à industriali-
zação em regime aduaneiro especial no Clia, de cargas 
a granel e de mercadorias não embaladas e atenderão 
aos requisitos de controle específicos estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4º A armazenagem de mercadorias nacionali-
zadas sujeita-se aos requisitos de controle especificas 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5º Atendidos os requisitas técnicos e operacio-
nais definidos nos termos do art. 2º desta Lei e após a 
respectiva comprovação perante a Secretaria da Re-
ceita Federal e os órgãos e agências da administração 
pública federal que atuem no local, a área alfandegada 
poderá ser ampliada ou reduzida dentro de uma mes-
ma estrutura armazenadora que seja compartilhada no 
armazenamento de mercadorias nacionais.

§ 6º Observadas as condições estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal, são facultadas as 
passagens internas de mercadorias importadas de-
sembaraçadas da área alfandegada para a área não-
alfandegada e, da segunda para a primeira, de mer-
cadorias destinadas à exportação e à industrialização, 
e, em ambos os sentidos, de máquinas e aparelhos 
utilizados na movimentação de carga.

Art. 8º A Secretaria da Receita Federal, conside-
rando as desigualdades regionais, poderá reduzir em 
até 50% (cinqüenta por cento) o valor exigido no inciso 
I do caput do art. 6º desta Lei para a outorga de licen-
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ça para exploração de Clia nas regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste.

§ 1º As empresas prestadoras dos serviços rela-
cionados no caput do art. 1º desta Lei, na hipótese 
da inciso III do seu § 1º, fixarão livremente os preços 
desses serviços, a serem pagos pelas usuários.

§ 2º Os serviços prestados em atendimento a 
determinação da fiscalização aduaneira ou em cum-
primento da legislação aduaneira, para realização de 
operações específicas, serão pagos pelo responsável 
pela carga.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal disciplinará 
a formalização e o processamento dos pedidos de licen-
ça para exploração de Clia e divulgará, na sua página 
na Internet, a relação dos requerimentos sob análise, 
que deverá ser concluída em até 60 (sessenta) dias, 
contados da protocalização do pedido devidamente 
instruído com os elementos que comprovem o atendi-
mento dos requisitos e condições estabelecidos.

Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da data do despacho de re-
conhecimento de admissibilidade do requerimento de 
licença para exploração de Clia, dará ciência da pre-
tensão da interessada aos demais órgãos e agências 
da administração pública federal que nele exercerão 
controle sobre mercadorias, estabelecendo a data 
provável para a conclusão do projeto, nos termos do 
respectivo cronograma de execução apresentado pela 
requerente.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os de-
mais órgãos e agências da administração pública fede-
ral referidos no art. 10 desta Lei deverão disponibilizar 
pessoal necessário ao desempenho de suas atividades 
no Clia, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado 
da data estabelecida para a conclusão do projeto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por igual período, findo o qual 
a licença deverá ser outorgada.

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º deste ar-
tigo só será admitida na hipótese de qualquer unidade 
de órgão ou agência da administração pública federal, 
que deva exercer suas atividades no recinto do Clia 
objeto da licença requerida, apresentar situação de 
comprometimento de pessoal com o atendimento de 
Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros.

§ 3º A empresa requerente poderá usar livre-
mente o recinto para exercer atividades empresariais 
que não dependam de licença ou de autorização do 
Poder Público, até o cumprimento do disposto no ca-
put deste artigo.

Art. 12. Informada da conclusão da execução 
do projeto de exploração do Clia, a Secretaria da Re-
ceita Federal terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado 

da data do protocolo do expediente da empresa re-
querente, para comunicar o fato aos demais órgãos 
e agências da administração pública federal referidas 
no art. 10 desta Lei.

§ 1º Os órgãos e agências da administração públi-
ca federal referidos no art. 10 desta Lei deverão veri-
ficar a conformidade das instalações e dos requisitas 
para o licenciamento e o alfandegamento do Clia, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da 
comunicação de que trata o caput deste artigo.

§ 2º Confirmado o atendimento às exigências 
e requisitos e observado o prazo previsto no art. 11 
desta Lei, será editado o ato de licenciamento e al-
fandegamento de que trata o art. 7º desta Lei, com 
início de vigência no prazo, de até 60 (sessenta) dias 
de sua publicação.

Da Movimentação e Armazenagem de Carga nas 
Fronteiras Terrestres

Art. 13. As empresas prestadoras dos serviços 
relacionados no caput do art. 1º desta Lei, na hipótese 
do inciso II do seu § 1º, fixarão livremente os preços 
desses serviços a serem pagos pelos usuários, sen-
do-lhes vedado:

I – cobrar:

a) pela mera passagem de veículos e 
pedestres pelo recinto, na entrada no País ou 
na saída dele;

b) as primeiras 2 (duas) horas de esta-
cionamento de veículo de passageiro;

c) o equivalente a mais de R$3,00 (três 
reais) por tonelada pela pesagem de veícúlos 
de transporte de carga;

d) o equivalente a mais de R$5,00 (cinco 
reais) pelas primeiras 2 (duas) horas de es-
tacionamento de veículo rodoviário de carga 
em trânsito aduaneiro; e

II – estipular período unitário superior a 6 (seis) 
horas para a cobrança de estacionamento de veículo 
rodoviário de carga.

§ 1º Os valores referidos nas alíneas c e d do 
inciso I do caput deste artigo poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º Na hipótese de arrendamento de imóvel per-
tencente à União, o contrato será precedido de licitação 
realizada pela Secretaria do Patrimônio da União, que 
também ficará incumbida da fiscalização e da execu-
ção contratual relativas ao arrendamento.

§ 3º No caso de suspensão ou cancelamento do 
alfandegamento ou de paralisação na prestação dos 
serviços, a Secretaria da Receita Federal deverá:
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I – representar contra a contratada à autoridade 
responsável pela fiscalização e execução do contrato 
de arrendantento, na hipótese de empresa arrendatá-
ria de imóvel da União;

II – assumir a administração das operações no 
recinto, até que seja regularizada a situação que deu 
causa à sua intervenção, em qualquer caso; e

III – alfandegar o recinto, em caráter precário, sob 
sua responsabilidade, nas hipóteses de suspensão ou 
cancelamento do alfandegamento.

§ 4º Na hipótese de violação a qualquer das veda-
ções estabelecidas nos incisos I e II do caput deste artigo 
ou da representação de que trata o inciso I do § 3º deste 
artigo, caberá à autoridade referida nesse inciso:

I – impor a suspensão do contrato pelo prazo da 
suspensão do alfandegamento; ou

II – rescindir o contrato, nas hipóteses de can-
celamento do alfandegamento, de paralisação na pres-
tação dos serviços ou de violação a qualquer das 
vedações estabelecidas nos incisos I e II do caput 
deste artigo.

§ 5º A Secretaria do Patrimônio da União, ouvida 
a Secretaria da Receita Federal, disciplinará a aplica-
ção deste artigo, inclusive quanto:

I – à prestação de garantias contratuais pela ar-
rendatária;

II – à estipulação de penalidades pecuniárias 
pelo descumprimento das cláusulas contratuais pela 
arrendatária;

III – às outras hipóteses de rescisão do contrato 
de arrendamento; e

IV – à indenização da arrendatária pelas obras rea-
lizadas e instalações incorporadas ao imóvel pertencente 
à União, nos casos de rescisão do contrato decorrente 
de aplicação de sanção ou de interesse público.

Art. 14. Os serviços de que trata o art. 13 desta 
Lei serão prestados sob a administração da Secretaria 
da Receita Federal, nas seguintes hipóteses:

I – quando não houver interesse na exploração 
dessas atividades pela iniciativa privada;

II – enquanto se aguardam os trâmites do con-
trato de arrendamento; ou

III – intervenção de que trata o inciso II do § 3º 
do art. 13 desta Lei.

§ 1º Os serviços prestados na forma deste ar-
tigo serão pagos pelos usuários por meio de tarifas 
estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda 
para cada atividade específica, que deverão custear 
integralmente suas execuções.

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos ser-
viços referidos no caput deste artigo serão destinadas 
ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF.

Outras Disposições

Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se também 
aos atuais responsáveis por locais e recintos alfan-
degados.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fede-
ral definirá prazos, não inferiores a 12 (doze) meses e 
não superiores a 36 (trinta e seis) meses, para o cum-
primento dos requisitos técnicos e operacionais para 
alfandegamento previstos no art. 2º desta Lei.

Art. 16. Os atuais permissionários de serviços 
de movimentação e armazenagem de mercadorias 
em Portos Secos poderão, mediante solicitação e sem 
ônus para a União, ser transferidos para o regime de 
exploração de Clia previsto nesta Lei, sem interrupção 
de suas atividades e com dispensa de penalidade por 
rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, 
o contrato será rescindido no mesmo ato de outorga 
da licença para exploração do Clia.

§ 2º No caso de o permissionário não solicitar a 
transferência para o regime de exploração de Clia pre-
visto nesta Lei, o contrato somente poderá ser rescin-
dido após a remoção das mercadorias do recinto.

§ 3º A rescisão do contrato nos termos deste ar-
tigo não dispensa a contratada do pagamento de obri-
gações contratuais vencidas e de penalidades pecu-
niárias devidas em razão de cometimento de infração 
durante a vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, tam-
bém, ao Porto Seco qua esteja funcionando, na data 
de publicação desta Lei, por força de medida judicial 
ou sob a égide de contrato emergencial.

§ 5º Para a transferência prevista no caput deste 
artigo e no § 4º deste artigo será observado o disposto 
no parágrafo único do art. 15 desta Lei.

Art. 17. Os concessionários de serviços de movi-
mentação e armazenagem de mercadorias em Portos 
Secos instalados em imóveis pertencentes à União 
também poderão, mediante aviso prévio de 180 (cen-
to e oitenta) dias, rescindir seus contratos na forma 
do caput e §§ 1º a 4º do art. 16 desta Lei, sendo-lhes 
garantido o direito de exploração de Clia sob o regime 
previsto nesta Lei até o final do prazo original constante 
do contrato de concessão.

Parágrafo único. Não será admitida rescisão par-
cial de contrato.

Art. 18. A pessoa jurídica licenciada poderá so-
licitar a revogação do ato a que se refere o art. 7º desta 
Lei, desde que no recinto não mais exista mercadoria 
sob controle aduaneiro.

Art. 19. A pessoa jurídica prestadora dos servi-
ços de que trata o caput do art. 1º desta Lei fica su-
jeita a:
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I – advertência, suspensão ou cancelamento, na 
forma do art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, pelo descumprimento de requisito técnico 
ou operacional para o alfandegamento, definido com 
fundamento no art. 2º desta Lei, de obrigação previs-
ta no art. 3º desta Lei, ou do disposto no § 3º do art. 
6º desta Lei;

II – vedação da entrada de mercadorias impor-
tadas no recinto até o atendimento da exigência, pelo 
descumprimento, ainda que parcial, da prestação da 
garantia prevista no § 2º do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 
II do caput deste artigo será precedida de intimação, 
na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Fe-
deral.

Art. 20. A Secretaria da Receita Federal, ouvidos 
os outros órgãos e agências da administração públi-
ca federal atuantes nos controles de mercadorias na 
exportação, poderá admitir, em caráter precário, a re-
alização de despacho de exportação em recinto não-
alfandegado.

Art. 21. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração públi-
ca federal disporão sobre o registro e o controle das 
operações de importação e exportação realizadas por 
pessoas domiciliadas em localidades fronteiriças onde 
não existam unidades aduaneiras de mercadorias para 
consumo ou produção nessas localidades.

Das Alterações à Legislação Aduaneira

Art. 22. O manifesto de carga, o romaneio de car-
ga packing list e a fatura comercial expressos nos idio-
mas de trabalho do Mercado Comum do Sul – Mercosul 
e da Organização Mundial do Comércio – OMC ficam 
dispensados da obrigatoriedade de tradução para o 
idioma português.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá estabe-
lecer informações obrigatórias no conhecimento de 
carga sobre as condições ambientais e de embalagem 
e conservação da mercadoria transportada, para fins 
de controle sanitário, fitossanitário, zoossanitário, am-
biental e de segurança pública.

Art. 23. Os créditos relativos aos tributos, con-
tribuições e direitos comerciais correspondentes às 
mercadorias extraviadas na importação serão exigidos 
do responsável mediante lançamento de ofício.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera–se 
responsável o transportador ou o depositário que der 
causa ao extravio das mercadorias, assim reconhecido 
pela autoridade aduaneira.

§ 2º A apuração de responsabilidade e o lançamen-
to de ofício de que trata o caput deste artigo serão 
dispensados na hipótese de o importador ou de o 

responsável assumir espontaneamente o pagamento 
dos tributos.

Art. 24. O importador fica obrigado a devolver ao 
exterior ou a destruir a mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja autorizada com fundamento na 
legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou 
segurança pública e controles sanitários, fitossanitá-
rios e zoossanitários.

§ 1º Tratando-se de mercadoria acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada a 
pessoa inexistente ou com domicílio desconhecido no 
País, a obrigação referida no caput deste artigo será 
do respectivo transportador internacional da merca-
doria importada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal definirá a 
providência a ser adotada pelo importador ou trans-
portador internacional, conforme seja o caso, de con-
formidade com a representação do órgão responsável 
pela aplicação da legislação específica, definindo prazo 
para o seu cumprimento.

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação 
prevista no § 2º deste artigo, a Secretaria da Receita 
Federal:

I – aplicará ao importador ou transportador in-
ternacional, conforme seja o caso, a multa no valor 
correspondente a 10 (dez) vezes o frete cobrado pelo 
transporte da mercadoria na importação, observado o 
rito do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e

II – determinará ao depositário que proceda à:

a) destruição da mercadoria; ou
b) devolução da mercadoria ao exterior, 

quando sua destruição no País não for auto-
rizada pela autoridade sanitária ou ambiental 
competente.

§ 4º o importador ou o transportador internacio-
nal referido no § 1º deste artigo, conforme seja o caso, 
também fica obrigado a indenizar o depositário que 
realizar, por determinação da Secretaria da Receita 
Federal, nos termos do inciso II do § 3º deste artigo, a 
destruição ou a devolução da mercadoria ao exterior, 
pelas respectivas despesas incorridas.

§ 5º Tratando-se de transportador estrangeiro, 
responderá pela multa prevista no inciso I do § 3º deste 
artigo e pela obrigação prevista no § 4º deste artigo o 
seu representante legal no País.

§ 6º Na hipótese de descumprimento pelo depositá-
rio da obrigação de destruir ou devolver as mercado-
rias, conforme disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
aplicam–se as sanções de advertência, suspensão ou 
cancelamento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.
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Art. 25. A transferência de titularidade de mer-
cadoria de procedência estrangeira por endosso no 
conhecimento de carga somente será admitida me-
diante a comprovação documental da respectiva tran-
sação comercial.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput 
deste artigo será dispensada no caso de endosso 
bancário ou em outras hipóteses estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal.

Art. 26. Para fins de aplicação do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, 
consideram-se, para efeitos fiscais, bagagem desacom-
panhada os bens pertencentes ao de cujus na data do 
óbito, no caso de sucessão aberta no exterior.

Parágrafo único. Excetuam–se do disposto no 
caput deste artigo os bens excluídos do conceito de 
bagagem, na forma da legislação em vigor.

Art. 27. O § 3º do art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Para efeito do disposto no inciso I 

do caput deste artigo, considera–se ocorri-
do o respectivo desembaraço aduaneiro da 
mercadoria que constar como tendo sido im-
portada e cujo extravio venha a ser verificado 
pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese 
de mercadoria sob regime suspensivo de tri-
butação.” (NR)

Art. 28. O inciso II do caput do art. 60 e o pa-
rágrafo único do art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 
de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 60.  ................................................
 ..............................................................
II – extravio – toda e qualquer falta de 

mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 111.  ..............................................
Parágrafo único. Excluem–se da regra 

deste artigo os casos dos incisos III, V e VI do 
caput do art. 104 desta Lei.” (NR)

Art. 29. Os arts. 22 e 23 do Decreto–Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 22. Os custos administrativos de fis-
calização e controle aduaneiros exercidos pela 
Secretaria da Receita Federal serão ressarci-
dos mediante recolhimento ao Fundo Especial 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização – FUNDAF, criado 
pelo Decreto–Lei nº 1.437, de 17 de dezembro 
de 1975, relativamente a:

I – atividades extraordinárias de fis-
calização e controle aduaneiros;

II – deslocamento de servidor para pres-
tar serviço em local ou recinto localizado fora 
da sede da repartição de expediente;

III – vistoria técnica e auditoria de siste-
ma de controle informatizado, tendo em vista 
o alfandegamento ou a habilitação para des-
pacho aduaneiro de local ou recinto; e

IV – auditoria de sistema de controle in-
formatizado, tendo em vista a habilitação para 
a fruição de regime aduaneiro especial.

§ 1º Consideram-se atividades extraor-
dinárias de fiscalização e controle adua-
neiros:

I – a conferência para despacho adua-
neiro realizada em dia ou horário fora do expe-
diente normal da repartição;

II – a realizada em local ou recinto ex-
plorado por pessoa jurídica diversa do adminis-
trador portuário ou aeroportuário; e

III – a conferência para despacho adua-
neiro ou o despacho aduaneiro realizado no 
estabelecimento do importador, exportador ou 
transportador.

§ 2º O ressarcimento relativo às ativi-
dades extraordinárias de fiscalização e controle 
aduaneiros será devido pela pessoa jurídica 
que administra o local ou recinto, no valor de 
R$45,00 (quarenta e cinco reais) por carga:

I – subetida a despacho aduaneiro, nas 
hipóteses dos incisos I e III do § 1º deste arti-
go; e

II – ingressada ou desconsolidada no 
local ou recinto, na hipótese de que trata o in-
ciso II do § 1º deste artigo.

§ 3º o ressarcimento relativo às despesas 
referidas no inciso II do caput deste artigo será 
devido pela pessoa jurídica responsável pelo 
local ou recinto, no valor correspondente às 
despesas do deslocamento requerido.

§ 4º O ressarcimento relativo às vistorias 
e auditorias de que tratam os incisos III e IV 
do caput deste artigo será devido:

I – pela pessoa jurídica referida no inciso 
II do § 1º deste artigo, no valor de:

a) R$10.000,00 (dez mil reais), uma úni-
ca vez, para o alfandegamento ou habilitação 
de local ou recinto; e
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b) R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez 
ao ano, para as vistorias periódicas de local 
ou recinto alfandegado ou habilitado; e

II – pela pessoa jurídica empresarial que 
pleitear habilitação para regime aduaneiro es-
pecial, no valor   de R$5.000,00 (cinco mil re-
ais), uma única vez, na hipótese de que trata 
o inciso IV do caput deste artigo.

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º deste 
artigo, considera-se carga:

I – a mercadoria ou o conjunto de mer-
cadorias acobertados por um único conheci-
mento de carga ou documento de efeito equi-
valente; ou

II – no caso de remessa postal interna-
cional ou de transporte de encomenda ou re-
messa porta a porta, o conjunto de remessas 
ou encomendas acobertadas por um conhe-
cimento de carga consolidada ou documento 
de efeito equivalente, desde que esteja consig-
nadas ao serviço postal ou a transportador e 
sejam submetidas a despacho aduaneiro sob 
o regime de tributação simplificada de que tra-
ta o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro 
de 1930, ou a outra modalidade de despacho 
simplificado definida em ato da Secretaria da 
Receita Federal.

§ 6º O ressarcimento previsto neste ar-
tigo deverá ser recolhido:

I – até o 5º (quinto) dia útil do mês se-
guinte ao do registro da declaração aduaneira 
ou do ingresso das cargas, conforme o caso, 
nas hipóteses do § 2º deste artigo;

II – até o dia anterior ao da realização 
do deslocamento requerido, na hipótese do § 
3º deste artigo;

III – antes da protocolização do reque-
rimento para vistoria de recinto ou habilitação 
para regime aduaneiro especial, nas hipóteses 
de que tratam a alínea a do inciso I e o inciso 
II, ambos do § 4º deste artigo; e

IV – até 31 de dezembro de cada ano, 
posterior ao do alfandegamento, no caso da 
alínea b do inciso I do § 4º deste artigo.

§ 7º O ressarcimento de que trata o in-
ciso I do caput deste artigo não será devido 
relativamente ao ingresso de carga:

I – que deixar o local ou recinto, de-
sembaraçada para o regime especial de trân-
sito aduaneiro na importação, até o dia seguinte 
ao de seu ingresso;

II – em regime de trânsito aduaneiro na 
exportação; ou

III – em conclusão de trânsito interna-
cional de passagem, desde que sua perma-
nência no local ou recinto não ultrapasse o dia 
seguinte ao de seu ingresso.

§ 8º o disposto neste artigo não se aplica 
aos casos em que os valores devidos ao Fun-
daf estejam previstos em contrato, enquanto 
perdurar a sua vigência.

§ 9º Os valores de ressarcimento refe-
ridos nos §§ 2º e 4º deste artigo poderão ser 
alterados anualmente pelo Ministro de Estado 
da Fazenda.” (NR)

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
VI – não declaradas pelo viajante pro-

cedente do exterior no correspondente 
procedimento de controle aduaneiro que, por 
sua quantidade ou característica, revelem fina-
lidade comercial ou represente risco sanitário, 
fitossanitário ou zoossanitário.

 ..................................................... “(NR)

Art. 30. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.472, de lº 
de setembro de 1988, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Fede-
ral, atendendo aos princípios de segurança, 
economicidade e facilitação logística para o 
controle aduaneiro, poderá organizar recin-
to de fiscalização aduaneira em local interior 
convenientemente localizado em relação às 
vias de tráfego terrestre e aquático, distante 
de pontos de fronteira alfandegados, ouvidos 
os demais órgãos e agências da administra-
ção pública federal.

§ 1º O recinto referido no caput deste 
artigo poderá ser equiparado, para efeitos fis-
cais, a ponto de fronteira alfandegado.

§ 2º As mercadorias transportadas en-
tre o ponto de fronteira alfandegado e o re-
cinto referido no caput deste artigo serão 
automaticamente admitidas no regime de 
trânsito aduaneiro, desde que observados os 
horários, rotas e demais condições e requisi-
tos estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal po-
derá proibir a aplicação da modalidade de regi-
me prevista no § 2º deste artigo para determina-
das mercadorias ou em determinadas situa-
ções, em face de razões de ordem fiscal, de 
controle aduaneiro ou quaisquer outras de 
interesse público.
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§ 4º o desvio da rota estabelecida, con-
forme o § 2º deste artigo, sem motivo justifi-
cado, a violação da proibição de que trata o 
§ 3º deste artigo, a descarga da mercadoria 
importada em local diverso do recinto referido 
no caput deste artigo ou a condução da mer-
cadoria despachada para exportação para local 
diverso do ponto de fronteira alfandegado de 
saída do território nacional, sem ordem, des-
pacho ou licença, por escrito, da autoridade 
aduaneira, constituem infração considerada 
dano ao Erário sujeita a pena de perdimento 
da mercadoria e do veículo transportador, nos 
termos do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976.

§ 5º No recinto referido no caput des-
te artigo, não será permitida a descarga e a 
armazenagem de mercadoria importada ou 
despachada para exportação, salvo as opera-
ções de descarga para transbordo e aquelas 
no interesse da fiscalização.

§ 6º O recinto referido no caput deste 
artigo será utilizado para os procedimentos 
de conferência aduaneira em despachos de 
importação ou de exportação, inclusive em 
regime aduaneiro especial, despacho de trân-
sito aduaneiro para outros recintos ou locais 
alfandegados e, ainda, como base operacional 
para atividades de repressão ao contrabando, 
descaminho e outros ilícitos fiscais.

§ 7º O recinto referido no caput deste 
artigo será alfandegado e administrado pela 
Secretaria da Receita Federal.” (NR)

Art. 31. Ao disposto no § 7º do art. 7º do Decre-
to-Lei nº 2.472, de 10 de setembro de 1988, aplicam-
se, no que couber, as disposições dos arts. 13 e 14 
desta Lei.

Art. 32. O inciso VI do caput do art. 36 da Lei nº 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
VI – apurar responsabilidade tributária 

em decorrência de extravio de mercadorias 
sujeitas ao controle aduaneiro;

 ..................................................... “(NR) 

Art. 33. O art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 7º ...................................................
 ..............................................................

§ 8º O julgamento dos processos relativos 
à exigência de que trata o § 5º deste artigo, 
observado o disposto no Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972, compete:

I – em primeira instância, às Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento, na forma 
estabelecida pelo Secretário da Secretaria da 
Receita Federal; e

II – em segunda instância, ao Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda.” (NR)

Art. 34. O art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65.  ................................................  
§ 1º Excetua-se do disposto no caput 

deste artigo o porte de valores, em espécie, 
até o limite estabelecido pelo Conselho Mone-
tário Nacional ou de valores superiores a esse 
montante, desde que comprovada a sua en-
trada no País, ou a sua saída deste, na forma 
prevista na regulamentação pertinente.

I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).
 ..............................................................
§ 3º A não-observância do contido neste 

artigo, além das sanções penais previstas na 
legislação específica, e após o devido processo 
legal, acarretará a perda do valor excedente 
ao limite estabelecido na forma do § 1º deste 
artigo, em favor do Tesouro Nacional.

§ 4º Os valores retidos em razão do des-
cumprimento do disposto neste artigo poderão 
ser depositados em estabelecimento bancário.

§ 5º Na hipótese de que trata o § 4º des-
te artigo:

I – o valor não excedente ao limite esta-
belecido na forma do § 1º deste artigo poderá 
ser devolvido na moeda retida ou em real após 
conversão cambial; e

II – em caso de devolução de valores 
convertidos em reais, serão descontadas as 
despesas bancárias correspondentes.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará o disposto neste artigo relativamente 
à obrigação de declarar o porte de valores na 
entrada no País ou na saída dele, apreensão, 
depósito e devolução dos valores referidos.” 
(NR)

Art. 35. O caput do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.716, 
de 26 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 3º ...................................................
§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devi-

da no registro da declaração de importação ou de sua 
retificação, realizada no curso do despacho aduaneiro 
ou, a pedido do importados, depois do desembaraço, 
à razão de:

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

Art. 36. Os arts. 60, 69 e 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 60.  ................................................  
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos se-

guintes bens:
I – partes, peças e componentes de ae-

ronave;
....................................................................................

§ 2º A Secretaria da Receita Federal 
poderá estender a aplicação do disposto no 
caput deste artigo a outros regimes aduanei-
ros especiais, bem como a partes, peças e 
componentes de outros produtos, além dos 
referidos no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará os procedimentos para a aplicação 
do disposto neste artigo e os requisitos para 
reconhecimento da equivalência entre produ-
tos importados e exportados.”(NR)

Art 69.  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, 

a multa prevista neste artigo incidirá sobre o 
preço da mercadoria constante da respectiva 
nota fiscal ou documento equivalente.” (NR)

“Art. 76.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Para os fins do disposto na alínea a 

do inciso II do caput deste artigo, será consi-
derado reincidente o infrator que, no período 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contado da data da aplicação da sanção, co-
meter nova infração pela mesma conduta já 
sancionada com advertência.

 ..............................................................
§ 8º A aplicação das sanções de que 

tratam os incisos I, II e III do caput deste arti-
go compete ao titular da unidade local da Se-
cretaria da Receita Federal responsável pela 
apuração da infração.

I – (revogado);
II – (revogado).
 .................................................... ” (NR)

Art. 37. Os arts. 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 
de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. A Secretaria da Receita Fede-
ral somente desembaraçará mercadoria de 
qualquer natureza ou autorizará a sua saída 
da zona primária aduaneira ou a sua inclusão 
nos regimes aduaneiros especiais mediante a 
informação do pagamento do AFRMM, de sua 
suspensão ou isenção, disponibilizada pelo 
Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. O disposto no caput 
deste artigo não se aplica às mercadorias de 
importação transportadas na navegação de 
longo curso cujo destino final seja porto loca-
lizado na região Norte ou Nordeste do País, 
enquanto estiver em vigor a não-incidência do 
AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997.” (NR)

“Art. 35. Os recursos do FMM destinados 
a financiamentos contratados a partir da edi-
ção da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, 
liberados durante a fase de construção, bem 
como os respectivos saldos devedores, po-
derão, de comum acordo entre o tomador e o 
agente financeiro:

I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo 
– TJLP do respectivo período como remune-
ração nominal; ou

II – ser referenciados pelo contravalor, 
em moeda nacional, da cotação do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil; ou

III – ter a combinação dos critérios referi-
dos nos incisos I e II do caput deste artigo, na 
proporção a ser definida pelo tomador.

§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º Após a contratação do financiamento, 

a alteração do critério escolhido pelo tomador 
dependerá do consenso das partes.” (NR)

Art. 38. Para obtenção do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 
de janeiro de 1997, a empresa brasileira de navegação 
deverá apresentar o Conhecimento de Embarque ou 
o Conhecimento de Transporte Aquaviário de Carga 
que comprove que a origem ou o destino final da mer-
cadoria transportada seja porto localizado na região 
Norte ou Nordeste do País.

Art. 39. A não-incidência do AFRMM sobre as 
operações referentes a mercadorias cuja origem ou 
destino final seja porto localizado na região Norte ou 
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Nordeste do País, assegurada pelo art. 17 da Lei nº 

9.432, de 8 de janeiro de 1997, é aplicável automati-
camente, independentemente de solicitação do con-
signatário, devendo este manter, por um prazo míni-
mo de 5 (cinco) anos, documentação que comprove a 
origem ou o destino da mercadoria transportada com 
o beneficio em questão, a qual será auditada pelos 
órgãos competentes.

Parágrafo único. O prazo previsto no art. 17 da Lei 
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado por 
mais 10 (dez) anos, a partir de 8 de janeiro de 2007.

Art. 40. O disposto nos arts. 38 e 39 desta Lei 
será observado para todas as mercadorias transpor-
tadas a partir da edição da Lei nº 9.432, de 8 de ja-
neiro de 1997.

§ 1º Para mercadorias transportadas anterior-
mente à publicação desta Lei, o Conhecimento de 
Embarque ou o Conhecimento de Transporte Aqua-
viário de Carga, referidos no art. 38 desta Lei, pode-
rão ser apresentadas na sua forma original ou em via 
não-negociável.

§ 2º Para o pagamento do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, referente às operações de transporte realizadas 
anteriormente à publicação da Medida Provisória nº  
320, de 24 de agosto de 2006, cujo Conhecimento de 
Embarque tiver sido liberado sem a prévia comprovação 
da suspensão, isenção ou não–incidência do AFRMM, 
deverá ser realizada auditoria prévia com o objetivo de 
atestar a certeza, a liquidez e a exatidão dos montan-
tes das obrigações a serem ressarcidas.

Art. 41. A Secretaria da Receita Federal disci-
plinará a aplicação desta Lei.

Art. 42. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizado a credenciar entes públicos 
ou privados para a prestação de serviços de tratamen-
to fitossanitário com fins quarentenários em portos, 
aeroportos, postos de fronteira, Centros Logísticos e 
Industriais Aduaneiros – CLIA e recintos referidos no 
caput do art. 7º  do Decreto–Lei nº  2.472, de 1º  de 
setembro de 1988.

Art. 43. Os prazos estabelecidos no art. 11 desta 
Lei serão contados em dobro nos 2 (dois) primeiros 
anos a contar da publicação da Medida Provisória nº  
320, de 24 de agosto de 2006.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em relação;

I – ao art. 29 desta Lei, a partir do 1º  dia do 4º  
(quarto) mês subseqüente ao da publicação da Medida 
Provisória nº  320, de 24 de agosto de 2006;

II – aos demais artigos, a partir da data da pu-
blicação desta Lei.

Art. 45. Ficam revogados:
I – o art. 25, o parágrafo único do art. 60 e a alí-

nea c do inciso II do caput do art. 106 do Decreto–Lei 
nº  37, de 18 de novembro de 1966;

II – o art. 8º  do Decreto–Lei nº  2.472, de 1º  de 
setembro de 1988;

III – o inciso VI do caput do art. 1º  da Lei nº  9.074, 
de 7 de julho de 1995, resguardados os direitos con-
tratuais dos atuais concessionários e permissionários, 
se não optarem pela rescisão contratual; e

IV – o § 3º  do art. 10 da Lei nº  10.893, de 13 
de julho de 2004.
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MENSAGEM Nº 727, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 320, de 24 de agosto de 
2006, que “Dispõe sobre a movimentação e armaze-
nagem de mercadorias importadas ou despachadas 
para exportação, o alfandegamento de locais e recin-
tos, a licença para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Centro Logístico 
e Industrial Aduaneiro, altera a legislação aduaneira 
e dá outras providências”.

Brasília, 24 de agosto de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 75/2006 – MF

Brasília, 28 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
trago à elevada consideração de Vossa Excelên-

cia proposta de Medida Provisória que trata da infra-
estrutura e dos controles aduaneiros para movimen-
tação e armazenagem de mercadorias importadas ou 
desnacionalizadas.

2. A presente Medida Provisória tem por objeti-
vos principais a reestruturação do modelo jurídico de 
organização dos recintos aduaneiros de zona secun-
dária, hoje chamados Portos Secos (PS), e da forma 
de custeio da fiscalização aduaneira executada pela 
Secretaria da Receita Federal. Essas modificações 
visam a:

a) aperfeiçoar a legislação sobre os re-
cintos aduaneiros de zona secundária, ade-
quando suas regras de instalação e funciona-
mento às necessidades do comércio exterior 
brasileiro;

b) estabelecer condições de equilíbrio 
concorrencial entre os recintos alfandegados 
sob exploração empresarial, no que toca à 
sistemática de contribuição para o custeio das 
despesas de controle e fiscalização aduaneira, 
hoje desequilibrada em desfavor dos recintos 
em zona secundária; e

c) viabilizar a oferta de serviços de logís-
tica aduaneira em pontos de fronteira, quan-
do a iniciativa privada não se interesse por 
explorá-los.

3. A Medida Provisória introduz, ainda, uma série 
de modificações na legislação aduaneira com o obje-
tivo de simplificar controles e eliminar entraves buro-
cráticos, agilizando a logística do comércio exterior e 
reduzindo custos.

4. Atualmente, os Portos Secos estão subordina-
dos ao regime de permissão e concessão de serviços 
públicos, sem que seus serviços, sequer, estejam ar-
rolados no art. 21, XII da Constituição Federal.

5. Esse modelo jurídico encontra-se em profunda 
crise, impedindo a ampliação da oferta dos serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias para 
importadores e exportadores, pois esse modelo, ba-
seado em concessões e permissões de serviço públi-
co, não se coaduna com a natureza própria daquelas 
atividades, que são tipicamente de exploração priva-
da, que além de demandarem rápidas modificações 
na capacidade operacional dos recintos e até mesmo 
mudanças locacionais para atender a demanda, in-
compatíveis com o atual modelo jurídico.

6. Para se verificar a gravidade da situação, tome-
se a situação do Porto de Santos onde as áreas alfan-
degadas somam atualmente 1,5 milhão de m² e a mo-
vimentação de contêineres atingiu 1,3 milhão de TEU 
no longo curso. Projetado um crescimento de 10% para 
os próximos anos (o crescimento atual é de mais de 
20% ao ano), em seis anos a demanda por áreas alfan-
degadas atingirá 2,6 milhões de m2 (1,28 TEU por ano 
por m2 segundo a Global Container Terminals). Dessa 
forma, a oferta de áreas alfandegadas precisará cres-
cer, apenas em relação ao Porto de Santos, mais de 
um milhão de m2 nos próximos anos. No modelo atual, 
mercê de seus defeitos que o impedem de responder 
prontamente às demandas do mercado, o atendimento 
dessa oferta estará comprometido.

7. Além desses aspectos, nos pontos de fronteira 
com menor movimento de cargas, o modelo atual não 
consegue atrair interessados nas licitações, deixando a 
Secretaria da Receita Federal em precárias condições 
para operar os controles aduaneiros.

8. Em adição, cabe observar que os serviços 
delegáveis, outorgados a terceiros, em recintos alfan-
degados, não devam ser objeto de permissão ou con-
cessão, inadequadas a esse fim o instrumento mais 
adequado é a licença, que segundo os doutrinadores 
brasileiros é o ato administrativo unilateral e vincula-
do pelo qual a Administração faculta a todos os que 
preencham os requisitos legais o exercício de deter-
minada atividade.

9. Por tais razões, o presente projeto de Medida 
Provisória, em seus arts. 1º, e 6º ao 12, abandona o 
modelo baseado em concessão/permissão de serviço 
público, propondo um modelo de livre concorrência en-
tre os recintos alfandegados de zona secundária, com 
liberdade de entrada e saída do mercado. Ao mesmo 
tempo, nos arts. 13 e 14, é a Administração autorizada 
a organizar os serviços nas fronteiras terrestres sob 
outras formas, inclusive para viabilizar seu funciona-
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mento nas localidades onde o movimento aduaneiro 
não é atrativo para a exploração privada.

10. Não obstante o novo modelo fundar-se nos 
princípios da livre iniciativa e livre concorrência, o proje-
to resguarda os interesses do Fisco ao exigir garantias 
por parte dos recintos alfandegados em geral (arts. 4º 
e 5º), proporcionalmente à sua responsabilidade fiscal 
como depositários de mercadorias importadas. Ade-
mais, a Medida Provisória proposta também resguarda 
as necessidades do controle aduaneiro, permitindo que 
a administração aduaneira estabeleça requisitos atinen-
tes à segurança e à operacionalidade aduaneiras dos 
recintos (art.2º), e exigindo dos depositários o cumpri-
mento de uma série de obrigações fundamentais para 
a efetividade da fiscalização aduaneira (art. 3º).

11. No novo modelo, o recinto alfandegado de 
zona secundária, denominado Centro Logístico e In-
dustrial Aduaneiro (CLIA), pode configurar-se como 
um simples armazém, um complexo armazenador 
compartilhando instalações com estabelecimento de 
armazenagem de mercadorias nacionais, e até como 
um “distrito industrial”, oferecendo serviços de arma-
zenagem e áreas para a instalação e funcionamento 
de estabelecimentos industriais para operar no regime 
aduaneiro especial de Entreposto Aduaneiro.

12. Dessa forma, o modelo combina livre inicia-
tiva e livre concorrência, com garantia fiscal, plastici-
dade logística e vocação industrial, e condições para 
o exercido efetivo do controle aduaneiro.

13. A fiscalização e o controle aduaneiros exe-
cutados pela Secretaria da Receita Federal contam 
hoje com as contribuições ao Fundo Especial de De-
senvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 
Fiscalização (FUNDAF), criado pela Lei nº 1.437, de 
17 de dezembro de 1975, pagas por alguns tipos de 
recintos alfandegados, que fazem segundo diferentes 
critérios.

14. Pela nova forma proposta (alteração do art. 
22 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, pelo 
art. 29), todos os recintos sob exploração empresarial 
onde são exercidos o controle e a fiscalização adua-
neiros, excetuados aqueles em que o próprio Estado, 
por meio do administrador portuário ou aeroportuário, 
se incumbe da prestação dos serviços de movimen-
tação e armazenagem de cargas, estarão sujeitos 
à mesma regra de ressarcimento das despesas da 
fiscalização aduaneira para o Fundaf. Dessa forma, 
nivelam-se as condições de concorrência entre os re-
cintos e distribui-se de maneira igualitária os custos 
do controle aduaneiro.

15. A nova forma de custeio também permite 
uma distribuição mais justa do custeio da fiscalização 

e controle aduaneiro sobre aqueles que efetivamente 
demandam essa atuação do Estado.

16. Os arts. 15 ao 23 trazem outras disposições 
sobre recintos aduaneiros: o art. 15 expande as exi-
gências presentes na Medida Provisória proposta aos 
atuais recintos alfandegados – medida necessária para 
garantir a segurança dos controles e a efetividade do 
crédito fiscal; o art. 16 admite a migração voluntária 
dos atuais Portos Secos sob o regime de concessão 
e permissão para o regime de exploração com base 
em licença, por meio de rescisão não onerosa de seus 
contratos; o art. 17 também permite que os atuais 
Portos Secos que operem em regime de concessão 
rescindam seus contratos nas mesmas condições dos 
Portos Secos permissionários; o art. 18 dispõe sobre 
a revogação da licença de Porto Seco por solicitação 
do interessado, a qualquer tempo; o art. 19 estabelece 
o regime de sanções administrativas para garantir as 
disposições dos arts. 2º, 3º, 4º e 6º; o art. 20 sistema-
tiza hipótese legal que hoje se encontra esparsa na 
legislação aduaneira; e o art. 21 oferece os meios para 
se permitir o comércio internacional nas pequenas e 
isoladas comunidades de fronteira, onde não existam 
repartições aduaneiras, completando as disposições 
contidas no art. 30, que altera a redação do art. 7º do 
Decreto-Lei nº 2.472, de 1988.

17. As demais alterações da legislação aduanei-
ra simplificam controles aduaneiros e proporcionam 
maior agilidade logística aos fluxos do comércio exte-
rior, sanam dúvidas sobre a aplicação de dispositivos 
legais, suprem lacunas normativas e aperfeiçoam os 
instrumentos de prevenção às fraudes no comércio 
exterior.

18. O art. 22 introduz importante simplificação 
procedimental ao dispensar a tradução do manifesto 
de carga no idioma espanhol (Mercosul) e nos idiomas 
oficiais da Organização Mundial do Comércio (fran-
cês e inglês). Essa vetusta exigência é responsável 
por grande atraso na logística aduaneira, não mais se 
justificando nos dias de hoje.

19. O art 23 funda a base legal que permitirá eli-
minar o instituto da vistoria aduaneira na importação, 
simplificando os procedimentos aduaneiros e evitando 
enorme entrave ao fluxo logístico do comércio exterior, 
pois a responsabilização pelo extravio de mercadorias 
pode ser feita por meio de lançamento de ofício, pres-
cindindo dos demorados trâmites burocráticos hoje 
aplicados. É importante lembrar que o importador não 
é onerado, pois a lei já lhe confere o direito de excluir 
do despacho aduaneiro as mercadorias avariadas, por 
meio de destruição.

20. As disposições do art. 24, similares às de 
outros países, eliminam despesas da Administração 
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com armazenagem e destruição de mercadorias im-
portadas e entram no País em desacordo com as 
normas ambientais, de saúde pública, sanitárias, fito 
e zoosanitárias. A proposta também libera os contêi-
neres que hoje estão sendo ocupados para armazenar 
essas mercadorias.

21. A restrição imposta pelo art. 25 vem a pro-
pósito de dificultar a interposição fraudulenta, pois o 
endosso gratuito de conhecimento é, por excelência, 
artifício utilizado por fraudadores para se evadir dos 
controles fiscais, pois essa forma permite interpor pes-
soa jurídica “laranja” para promover despacho adua-
neiro, ocultando o verdadeiro importador.

22. O art. 26 é medida de eqüidade, pois permite 
aos herdeiros no País receberem como bagagem desa-
companhada os bens, caracterizáveis como bagagem, 
da pessoa que falece no exterior. Hoje esses bens são 
submetidos à tributação como as mercadorias impor-
tadas, pois não há previsão legal para serem tratados 
como são efetivamente – bagagem.

23. A alteração do texto do § 3º da Lei nº 4.302, 
de 30 de novembro de 1964, introduzida pelo art. 27, 
simplesmente exclui do texto do parágrafo em ques-
tão o termo “mercadoria avariada”, pois, nesse caso, 
não haverá mais apuração de responsabilidade pela 
autoridade fiscal. Ou seja, essa alteração harmoniza 
o texto legal desse dispositivo da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, com as disposições do art. 23, 
acima comentadas.

24. O art. 28 faz duas alterações nos arts. 60 e 
111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. 
Com a alteração da redação do inciso II do art. 60, 
aperfeiçoa-se o conceito de extravio de mercadorias, 
para excluir a responsabilidade fiscal no caso de erro 
de expedição.

25. Já a alteração no parágrafo único do art. 111 
do referido Decreto-Lei visa a possibilitar o alcance 
da norma contida em seu art. 104 aos veículos que 
se colocarem nas proximidades de outro, na zona pri-
mária, ou às embarcações que se atracarem a navio, 
para fins de prática de contrabando, descaminho, trá-
fico, e outros crimes, também, em operações internas 
no País, e não somente quando proceder do exterior 
ou a ele se destinar.

26. No art. 29 são introduzidas modificações nos 
arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 
1976, sendo que a alteração no art. 22 já foi objeto de 
comento no parágrafo 14 acima, e a alteração no art. 
23 medida moralizadora e saneadora de situações mui-
to comuns nos aeroportos e fronteiras do País, onde 
pessoas, mesmo flagradas em suas bagagens com 
quantidades comerciais de mercadorias não declara-
das, podem mantê-las mediante o simples pagamento 

dos impostos. A legislação atual, se não for modificada, 
continuará sendo um grande estímulo ao descaminho 
feito sob o “manto” de bagagem pois, na pior das hi-
póteses, o infrator terá que pagar apenas o que a lei 
já exige se declarasse as mercadorias.

27. As alterações no art. 7º do Decreto-Lei nº 
2.472, de 1988, introduzidas pelo art. 30, criam facilida-
des para o tráfego e comércio fronteiriço, absolutamente 
necessárias para atender às demandas de pequenas e 
isoladas comunidades das regiões Norte e Cento-Oes-
te, principalmente, cujas potencialidades econômicas 
e sociais estão limitadas em razão da inexistência de 
controles aduaneiros, cuja pesada estrutura não se 
justifica nessas localidades, e melhores condições para 
o combate ao contrabando e outros ilícitos.

28. O art. 31 promove alterações no art. 36 da Lei 
nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para compatibi-
lizar o seu inciso VI com as modificações introduzidas 
por esta Medida Provisória em seu art. 23.

29. O art. 32 da Medida Provisória ao alterar a 
redação do art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 
1995, supre a lacuna legal que existe sobre a compe-
tência para decidir os contenciosos administrativos que 
envolvam a exigência de direitos comerciais.

30. Mediante o art. 33 são introduzidas duas im-
portantes modificações no art. 65 da Lei nº 9.069, de 
29 de junho de 1995. Em primeiro lugar, permite-se ao 
Conselho Monetário Nacional alterar o limite para o por-
te de valores livres de declaração na entrada no País, 
e na saida dele, atualmente fixado em R$10.000,00, 
lembrando que à época da edição dessa lei, o valor 
expresso em reais equivalia a dez mil dólares dos 
EUA, aproximadamente. Passa-se, também, a permitir 
a conversão dos valores apreendidos pela autoridade 
administrativa, pois até hoje a custódia dos mesmos é 
onerosa e administrativamente muito complexa.

31. O art. 34 estende a Taxa de utilização do 
Siscomex, hoje cobrada apenas no registro das decla-
rações de importação ao registro de retificações des-
sas declarações. As retificações são mais onerosas e 
demandam providências mais complexas em termos 
de sistema do que o próprio registro, e decorrem, na 
grande maioria das vezes, de erros perfeitamente evi-
táveis. A cobrança de taxa pela retificação certamente 
promoverá uma melhoria na qualidade das declarações, 
com redução dos erros e das interrupções do despa-
cho aduaneiro, gerando economias para as empresas 
e para a Administração.

32. O art. 35 promove diversas alterações na Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 – a saber, nos 
arts. 69 e 76, sendo que:

a) a alteração do art. 69 da referida lei 
sana dúvida complexa sobre a base de cálcu-
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lo da multa prevista nesse dispositivo, quando 
aplicada à exportação;

b) a modificação no § 5º do art. 76 vem 
a propósito de estabelecer a regra operacional 
para o conceito de reincidência, reduzindo tam-
bém o período de referência para a verificação 
de reincidência, de cinco para um ano; e

c) a alteração no § 8º do art. 76 traz para 
a autoridade na unidade onde foi apurada a 
infração a competência para julgar em primeira 
instância, simplificando o processo adminis-
trativo, permitindo também que a autoridade 
local exerça um controle de qualidade mais 
eficaz sobre esses processos.

33. O art. 37 autoriza o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento a credenciar entes 
públicos ou privados para a prestação de serviços 
de tratamento fitossanitário com fins quarentenários 
em portos, aeroportos, postos de fronteira, Centros 
Logísticos e Industriais Aduaneiros e recintos al-
fandegados, propiciando melhores condições para 
a defesa dos interesses estratégicos do País em 
matérias fitossanitárias.

34. Os arts. 36, 38 e 39 contêm as disposições 
finais e transitórias, necessárias à aplicação desta 
Medida Provisória.

35. Importante esclarecer que as revogações 
constantes do art. 40 dizem respeito à incidência tribu-
tária sobre mercadorias avariadas (art. 25 do Decreto-
Lei nº 37, de 1966) e à vistoria aduaneira, parágrafo 
único do art. 60 do Decreto-Lei nº 37, de 1966), que 
perdem completamente a finalidade em face do disposto 
no art. 25 desta Medida Provisória, à organização dos 
serviços aduaneiros nas fronteiras e ressarcimento de 
custos administrativos do despacho aduaneiro (res-
pectivamente, arts. 7º e 8º do Decreto-Lei nº 2.472, 
de 1988), e do regime de permissão e concessão de 
serviço público dos Portos Secos (inciso VI do art. 1º 
da Lei nº 9.074, de 1995), profundamente alterados 
por esta Medida Provisória.

36. Por fim, justifica-se a adoção de Medida Pro-
visória para tratar das matérias aqui descritas pela 
inquestionável relevância de que se reveste toda e 
qualquer proposta que objetive melhorar a logística 
no comércio exterior brasileiro, bem assim a adoção 
de medidas que aperfeiçoem a legislação aduaneira 
do País, restringindo e punindo as irregularidades e 
beneficiando aqueles que corretamente atuam nessa 
área, com inegáveis ganhos para a economia brasileira 
como um todo, inclusive por seus reflexos positivos na 
geração de emprego e renda, fatores que também atri-
buem às medidas propostas o caráter de urgência, pois 
a acumulação dos problemas hoje existentes poderá, 

no curto prazo, comprometer a atuação das empresas 
nacionais, retirando-lhes competitividade no comércio 
internacional cada dia mais dinâmico.

37. Especialmente, no tocante à logística, cumpre 
lembrar a situação de crescente estrangulamento da 
estrutura portuária brasileira, vis a vis ao crescimen-
to das exportações e importações. Embora o Regime 
Tributário Especial para Incentivo à Modernização e à 
Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO) institu-
ído pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
venha contribuindo para a ampliação da capacidade 
portuária, é notório que nos principais portos do País, 
até por seguirem modelo de engenharia superado, não 
têm espaços para ampliação de suas áreas de movi-
mentação de contêineres – nesse particular, a situação 
dos Portos de Santos, Itajaí, Vitória – os principais – é 
muito grave e se tornou obstáculo ao crescimento do 
comércio exterior, ou está em situação potencial muito 
próxima disso.

38. Diante desse quadro – de escassez de infra-
estrutura portuária e de esgotamento das áreas de 
movimentação de carga nos principais portos do País, 
que vem se agravando dia-a-dia – a proposta contida 
nesta Medida Provisória surge como solução capaz de 
agregar grandes áreas próximas aos portos organiza-
dos ou aos grandes centros industriais, viabilizando, em 
curtíssimo prazo, suprir a escassez de infra-estrutura 
para a movimentação de cargas no comercio exterior, 
com reduzidos investimentos, pois permite aproveitar 
toda a estrutura de armazenagem existente que se 
encontra fora das áreas de porto organizado.

Respeitosamente, – Bernard Appy.

Of. nº 566/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2006 (Medida 
Provisória nº 320/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “Dispõe 
sobre a movimentação e armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação, o 
alfandegamento de locais e recintos, a licença para 
explorar serviços de movimentação e armazenagem 
de mercadorias em Centro Logístico e Industrial Adu-
aneiro; modifica a legislação aduaneira; alterando as 
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Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, 9.019, de 30 de março 
de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 9.716, de 26 
de novembro de 1998, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e 10.893, de 13 de julho de 2004, e os Decretos-
Leis nºs 37, de 18 de novembro de 1966, 1.455, de 7 
de abril de 1976, e 2.472, de 1º de setembro de 1988; 
e revogando dispositivos dos Decretos-Leis nºs 37, de 
18 de novembro de 1966, e 2.472, de 1º de setembro 
de 1988, e das Leis nºs 9.074, de 7 de julho de 1995, 

e 10.893, de 13 de julho de 2004; e dá outras providên-
cias”, 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 Olivei-
ra, Primeiro-Secretário.

    113ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36653 

NOTA TÉCNICA S/N, DE 2006

Brasília, 29 de agosto de               2006

Assunto: Subsídios para apreciação da Medida Pro-
visória nº 320, de 24 de agosto de 2006, que “Dispõe 
sobre a movimentação e armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação, o 
alfandegamento de locais e recintos, a licença para 
explorar serviços de movimentação e armazenagem 
de mercadorias em Centro Logístico e Industrial Adu-
aneiro, altera a legislação aduaneira, e dá outras pro-
vidências”.

Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória

1 – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação 
constante do art. 19 da Resolução nº  1, de 2002 – CN, 
que estabelece, ipsis verbis:

Art. 19. O órgão de consultoria e assesso-
ramento orçamentário da Casa a que pertencer 
o Relator de Medida Provisória encaminhará 
aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5 
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica 
com subsídios acerca da adequação financeira 
e orçamentária de Medida Provisória.

O Presidente da República recorre às disposi-
ções do art. 62 da Constituição Federal para adotar e 
submeter ao Congresso Nacional, por intermédio da 
Mensagem nº  92, de 2006–CN (nº  727/2006, na ori-
gem), a Medida Provisória nº  320, de 24 de agosto de 
2006, que “Dispõe sobre a movimentação e armaze-
nagem de mercadorias importadas ou despachadas 
para exportação, o alfandegamento de locais e recin-
tos, a licença para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Centro Logístico 
e Industrial Aduaneiro (CLIA), altera a legislação adu-
aneira, e dá outras providências”.

Ao tratar das regras para adoção de medida 
provisória, o precitado art. 62 da Constituição Federal 
estabelece, verbis:

Art. 62. Em caso de relevância e urgên-
cia, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso Nacio-
nal. (Destaques nossos.)

Depreende-se da leitura do supratranscrito artigo 
que a edição de medida provisória é uma exceção con-
cedida pelo Poder Constituinte Originário que somente 
poderá e deverá ser utilizada quando for do interesse 
público, materializado na relevância e na urgência.

Sobre os aspectos de relevância e urgência, em 
memorável decisão, ao apreciar a Adin. nº  1.849/DF 
– medida liminar – Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal entendeu que “a edição 
de medida provisória faz-se no campo da excepciona-
lidade. Leitura eqüidistante do artigo 62 da Carta Politi-
ca da República revela a necessidade de concorrerem 
requisitos, a saber: a relevância e a urgência do trato 
da matéria de forma excepcional, ou seja, pelo próprio 
Presidente da República e em detrimento da atuação 
dos representantes do povo e dos Estados, ou seja, 
das Câmaras Legislativas”.

Percebe-se, pois, que o Pretório Excelso, no exer-
cício de sua função judicante, encontra-se atento ao 
controle da constitucionalidade das leis e atos norma-
tivos, o que inclui, neste caso, aferir os requisitos de 
relevância e urgência, quando da adoção de medidas 
provisórias pelo Presidente da República. Nesse sen-
tido, cabe citar, mais uma vez, excerto da decisão da 
Egrégia Corte de Justiça:

“os conceitos de relevância e urgência a 
que se refere o art. 62 da Constituição, como 
pressupostos para a edição de Medidas Pro-
visórias, decorrem em princípio, do juízo dis-
cricionário quanto ao excesso do poder de 
legislar”.

O juízo discricionário, conforme prelecionam os 
mestres do Direito Administrativo, encontra-se delimi-
tado pelos parâmetros da lei – oeste caso, da Lei Maior 
– cujo balizamento consiste na excepcionalidade das 
situações, para justificar a relevância e a urgência. Do 
contrário, o juízo discricionário transformar-se-á em 
juízo arbitrário e descamba para usurpação do poder 
para legislar.

Ao tratar de normas de administração e fiscaliza-
ção tributária, a Medida Provisória nº  320/06 atropela 
o processo natural de formação das leis, haja vista que 
não se vislumbra, no tema por ela tratado, a impossi-
bilidade de submeter-se aos ritos e procedimentos do 
processo legislativo ordinário. Por isso, ainda que se 
considere que o tema assuma caráter de relevância, 
não se vislumbra nele qualquer característica de ex-
cepcionalidade que justificaria a urgência.

A Exposição de Motivos, que acompanha a me-
dida provisória, fundamenta – resumidamente – que o 
objetivo da norma é “a reestruturação do modelo jurí-
dico de organização dos recintos aduaneiros de zona 
secundária, hoje chamados Portos Secos (PS), e da 
forma de custeio da fiscalização aduaneira executada 
pela Secretaria da Receita Federal”. Ressalta, ade-
mais, que o atual modelo “encontra-se em profunda 
crise, impedindo a ampliação da oferta dos serviços de 
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movimentação e armazenagem de mercadorias para 
importadores e exportadores (...)

Relativamente à utilização do instituto da medi-
da provisória para dispor sobre a matéria, consta, no 
item 36 da Exposição de Motivos, a seguinte justifica-
tiva, verbis:

Por fim, justifica-se a adoção de Medida Pro-
visória para tratar das matérias aqui descritas pela 
inquestionável relevância de que se reveste toda e 
qualquer proposta que objetive melhorar a logística 
no comércio exterior brasileiro, bem assim a adoção 
de medidas que aperfeiçoem a legislação aduaneira 
do País, restringindo e punindo as irregularidades e 
beneficiando aqueles que corretamente atuam nessa 
área, com inegáveis ganhos para a economia brasilei-
ra como um todo, inclusive por seus reflexos positivos 
na geração de emprego e renda, fatores que também 
atribuem às medidas propostas o caráter de urgên-
cia, pois a acumulação dos problemas hoie existentes 
poderá, no curto prazo, comprometer a atuação das 
empresas nacionais, retirando-lhes competitividade 
no comércio internacional cada dia mais dinâmico”. 
(Destaques nossos).

2. Subsídios acerca da Adequação Financeira e 
Orçamentária

O exame da compatibilidade e da adequação or-
çamentária e financeira das medidas provisórias, na 
forma preconizada pelo art. 5º, § 1º, da referenciada 
Resolução, “abrange a análise da repercussão sobre 
a receita ou a despesa pública da União e da implica-
ção quanto ao atendimento das normas orçamentárias 
e financeiras vigentes, em especial a conformidade 
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (LRF), a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
da União (LOA)”.

Da análise do texto da medida provisória não so-
bressai qualquer aspecto que possa onerar os gastos 
da Secretaria da Receita, pelo que se pode concluir 
que, sob esse aspecto, a norma é neutra.

Já sobre a receita, a repercussão reveste-se de 
caráter positivo, embora não seja possível avaliar-se 
sua magnitude, porquanto os ingressos relacionados 
com o recolhimento de encargos ao FUNDAF (art. 3º, 
inciso XIV), o pagamento por serviços prestados pela 
Secretaria da Receita Federal, cujas receitas deverão 
ser recolhidas ao mesmo Fundo (arts. 14, §§ 1º e 2º), 
as multas por inadimplência de obrigação contratual 
(art. 24, §§ 3º e 5º), dentre outros, dependem de ocor-
rências futuras que nem o texto nem a Exposição de 
Motivos permitem a quantificação financeira.

Relativamente à conformação do texto da medida 
provisória com as normas orçamentárias e financei-
ras, em especial com a LRF, com o PPA, com a LDO e 
com a LOA, comporta dizer que não foram detectados 
quaisquer aspectos que colidam com tais normas.

3. Conclusão

Em vista dos comentários aduzidos, é ineludível a 
conclusão de que a matéria de que se trata não atende 
aos requisitos de relevância e urgência necessários à 
sua veiculação por intermédio de medida provisória. 
Tais pressupostos, todavia, deverão ser tratados com 
maior diligência, quando da apreciação dos aspectos 
de constitucionalidade e de mérito.

Entretanto, quanto à adequação orçamentária e 
financeira, não consta, à visível percepção, que haja 
qualquer aspecto que afronte os preceitos normativos 
vigentes relacionados com o ordenamento financeiro 
e orçamentário.

São esses os subsídios que nos cabe oferecer 
sobre a matéria. – Antonio Augusto Bezerra Ribeiro, 
Consultor e Orçamentos do Senado Federal.

PARECER DO RELATOR, PELA 
COMISSÃO MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº  320, DE 2006, E EMENDAS 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

O Sr. Edinho Montemor (PSB–SP) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 
320, de 24 de agosto de 2006, dispõe sobre a movi-
mentação e armazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfandegamento 
de locais e recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mercadorias em 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera a legis-
lação aduaneira e dá outras providências.

Relatório.
A Medida Provisória nº 320, de 2006, foi adota-

da pelo Presidente da República em 24 de agosto de 
2006, publicada no Diário Oficial da União em 25 de 
agosto e encaminhada ao Congresso Nacional pela 
Mensagem Presidencial nº 727, de 24 de agosto, em 
conformidade com o estabelecido no art. 62 da Cons-
tituição Federal.

O objeto da matéria é a disciplina da movimen-
tação e armazenagem de mercadorias importadas ou 
destinadas à exportação e do alfandegamento dos lo-
cais e recintos para sua guarda, bem como da licen-
ça para exploração dos serviços de movimentação e 
armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro-CLIA, usualmente denominado 
como porto seco. Adicionalmente, alteram-se disposi-
tivos diversos da legislação aduaneira. 
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Na parte relativa à movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou a serem exportadas, 
determina-se que essas operações serão realizadas 
sob controle aduaneiro em locais ou recintos alfan-
degados, discriminando-se as pessoas jurídicas que 
poderão executá-las nos portos, aeroportos e termi-
nais portuários, nas fronteiras terrestres, em recintos 
licenciados de estabelecimento empresarial, nas ba-
ses militares, em feiras e eventos semelhantes e nas 
lojas francas.

A movimentação e a armazenagem de remessas 
postais internacionais poderão ser realizadas em re-
cintos próprios, administrados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. Em qualquer desses locais, 
a Secretaria da Receita Federal poderá incumbir-se 
da administração das atividades e, em situações ex-
cepcionais, poderá realizá–las em locais ou recintos 
não alfandegários.

O recinto de estabelecimento empresarial licen-
ciado para movimentação e armazenagem de merca-
dorias sob controle aduaneiro denominar-se-á Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA.

Quanto aos requisitos técnicos e operacionais 
para o alfandegamento, atribui-se à Secretaria da 
Receita Federal a prerrogativa de defini-los, devendo 
prever a segregação física do recinto e a separação 
das áreas destinadas às mercadorias importadas, a 
serem exportadoras, despachadas para consumo ou 
industrializadas sob controle aduaneiro, podendo dis-
pensá-los onde forem desnecessários.

Além disso, prevêem-se equipamentos para fa-
cilitar a fiscalização e instrumentos adequados aos 
tratamentos sanitários e quarentenários, bem como 
instalações para comodidade dos usuários.

No processo de alfandegamento deverão mani-
festar-se também os demais órgãos da Administração 
Pública Federal sobre a adequação do recinto aos 
requisitos técnicos próprios às atividades de controle 
por eles exercidas.

Estabelecem-se, outrossim, as obrigações dos 
responsáveis pelos locais e recintos alfandegados, com 
o objetivo de garantir a segurança, facilitar a fiscaliza-
ção e manter arquivos informatizados confiáveis.

Prevê-se também que a empresa detentora de 
local ou recinto alfandegado deverá prestar, na quali-
dade de depositária, fiança equivalente a 2% do valor 
médio mensal das mercadorias importadas, valor que 
é fixado em 250 mil reais no início da atividade.Estabe-
lece-se, ademais, a forma de devolução dessa fiança 
em caso de extinção do alfandegamento.

Na parte relativa ao licenciamento e ao alfandega-
mento do Clia, determina-se que a outorga de licença 
para sua exploração recairá sobre empresas que ex-

plorem serviços de armazéns gerais, que preencham 
as condições de posse de patrimônio liquido de, no mí-
nimo, 2 milhões de reais; propriedade ou posse direta 
do imóvel onde funcionará o Clia; apresentação prévia 
do projeto do Clia, com as aprovações pertinentes das 
autoridades locais e do meio ambiente.

Os Clia só poderão ser licenciados para locais 
que se situem no Distrito Federal, em município ou 
capital de Estado, ou incluído em região metropolita-
na, ou ainda, naqueles em que exista aeroporto inter-
nacional ou porto organizado, e em municípios onde 
haja unidades da Secretaria da Receita Federal, ou 
que sejam limítrofes a esse.

O valor do patrimônio líquido estipulado poderá 
ser reduzido até à metade nas Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste.

A outorga de licença para exploração do Clia 
compete ao Secretário da Receita Federal, e a essa 
Secretaria atribui-se também a prerrogativa de discipli-
nar os procedimentos dos respectivos pedidos, cujas 
diretrizes maiores relativas a prazos e incumbências 
dos órgãos da Administração Pública fixam-se pela 
presente medida provisória.

Não poderá receber licença para exploração do 
Clia estabelecimento que tenha sido punido nos últimos 
5 anos com o cancelamento de licença equivalente 
ou que tenha em seu quadro societário pessoa física 
ou jurídica participante de outro estabelecimento que 
haja sofrido a mesma punição.

Na seção que trata da movimentação e armaze-
nagem de carga nas fronteiras terrestres, cuida-se da 
liberdade do sistema de preços pela prestação dos ser-
viços por parte das empresas arrendatárias de imóveis 
da União, ou das concessionárias, ou permissionárias 
de serviços de transporte ferroviário internacional, ou 
por outras empresas autorizadas à prestação desses 
serviços.

Estabelecem-se, entretanto, algumas proibições 
e limites à liberdade de preços; e fixam-se sanções, 
pela desobediência dessas proibições, que vão da 
suspensão do alfandegamento e do contrato ao seu 
cancelamento e rescisão.

Quando o imóvel em que se prestam os serviços 
pertença à União, o contrato será precedido de licita-
ção, realizada pelo Serviço de Patrimônio da União, ao 
qual é atribuído o encargo de disciplinar os contratos, 
suas garantias e sanções, em caso de descumprimen-
to das obrigações.

Nos casos de suspensão ou cancelamento do 
contrato e do alfandegamento, a Secretaria da Receita 
Federal deverá assumir a administração dos serviços 
e do recinto, podendo ainda assumi-los quando não 
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haja interesse da iniciativa privada ou, provisoriamente, 
enquanto se aguardem os trâmites do arrendamento.

Quando os serviços forem prestados nesta mo-
dalidade, os preços serão estabelecidos pelo Ministro 
da Fazenda.

A seção seguinte da medida provisória insti-
tui normas para a transição e adaptação dos atuais 
responsáveis por locais alfandegados ao regime ora 
instituído.

A Secretaria da Receita fixará prazo entre 12 e 
36 meses para que os atuais responsáveis cumpram 
os requisitos técnicos e operacionais para alfandega-
mento.

Fixam-se, em seguida, normas para a opção dos 
atuais responsáveis pelo novo regime, garantindo-lhes 
o direito de exploração pelo prazo anteriormente con-
tratado e estabelecendo-se regras para a rescisão dos 
contratos nas diversas hipóteses em que a atividade 
vem sendo exercida.

É relevante observar que a opção pelo novo 
regime se estende aos atuais operadores de porto 
seco em caráter emergencial ou em virtude de medi-
da judicial.

A seção trata ainda da solicitação de revogação da 
licença para exploração de Clia sob o novo regime.

A falta ou insuficiência de garantia financeira, o 
descumprimento de requisitos técnicos e operacionais 
ou de outras obrigações estarão sujeitos a sanções 
estabelecidas na medida provisória.

Permite-se, em situações excepcionais, o despa-
cho de exportação em recinto não alfandegado.

Atribui-se, ademais, à Secretaria da Receita Fe-
deral, juntamente com outros órgãos da Administração 
Pública intervenientes nos processos de importação, 
o encargo de regulamentar o comércio fronteiriço re-
alizado por pessoas residentes em localidades onde 
não existam unidades aduaneiras.

A última sessão normativa da medida provisória 
altera a Legislação Aduaneira Variada, conforme se 
expõe a seguir: os documentos que cobrem a carga, 
fatura comercial, manifesto de carga e romaneio, pa-
cking list, ficam dispensados de tradução se estive-
rem expressos em língua oficial do Mercosul ou da 
Organização Mundial do Comércio; poderá o Poder 
Executivo exigir registro, no conhecimento de carga, 
de condições ambientais, de embalagem e conserva-
ção da mercadoria transportada, para fins de contro-
les sanitário, fitossanitário, zoossanitário, ambiental 
e de segurança pública; os créditos tributários ou co-
merciais correspondentes a mercadorias extraviadas 
serão exigidos do responsável, mediante lançamento 
de ofício; para isso, deve a autoridade aduaneira defi-

nir entre o transportador ou o depositário aquele que 
deu causa ao extravio.

Define-se a obrigação de o importador devolver 
ao exterior ou destruir mercadoria estrangeira cuja im-
portação não seja legalmente autorizada, cabendo essa 
obrigação ao transportador internacional se a mercado-
ria não autorizada estiver acobertada por conhecimento 
de carga à ordem ou consignada a pessoa inexistente 
ou com domicilio desconhecido no País. Estipulam-se 
outrossim as sanções e medidas alternativas para o 
caso de descumprimento dessa obrigação. O deposi-
tário da mercadoria também ficará sujeito a sanções 
caso não a devolva ao exterior ou a destrua.

Condiciona-se a transferência da titularidade de 
mercadoria de procedência estrangeira por endosso 
do conhecimento de carga à comprovação documen-
tal da transação, dispensada esta no caso de endosso 
bancário. Na hipótese de sucessão aberta no exterior, 
o herdeiro ou legatário poderá desembaraçar os bens 
possuídos pelo de cujus na data do óbito, com o tra-
tamento de bagagem desacompanhada.

O art. 27 da medida provisória altera o § 3º do 
art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
retirando a ocorrência de avaria das hipóteses presu-
midas do fato gerador do imposto sobre produtos in-
dustrializados na importação, ficando essa presunção 
restrita ao extravio de mercadorias.

O art. 28 altera os arts. 60 e 111 do Decreto–Lei 
nº 37, de 18 de novembro de 1966, excluindo do con-
ceito de extravio os casos de erro inequívoco ou com-
provado de expedição, e esclarecendo que a pena de 
perda do veículo se aplica a veículos e embarcações 
que atraquem a outros procedentes do exterior ou a 
ele destinados, permitindo transbordo de mercadorias 
ou pessoas.

O art. 29 altera os arts. 22 e 23 do Decreto Lei 
nº 1.455, de 7 de abril de 1976, determinando o res-
sarcimento dos custos administrativos de fiscalização 
e controle aduaneiros, estabelecendo-se aí o valor de 
45 reais por carga que implique atividade extraordiná-
ria de fiscalização.

O ressarcimento pelos deslocamentos de servidor 
para prestar serviço em locais fora da sede da repar-
tição do expediente será no valor correspondente às 
despesas do deslocamento.

O ressarcimento pela vistoria técnica de local ou 
recinto para a finalidade de alfandegamento é estabe-
lecido em 10 mil reais uma única vez e em 2 mil reais 
uma vez por ano para vistorias periódicas.

A auditoria de sistema de controle informatizado 
para usufruir regime aduaneiro especial tem sua inde-
nização fixada em 5 mil reais.
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Os valores estabelecidos poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro da Fazenda. São, ademais, 
fixados os prazos de pagamento do ressarcimento nas 
suas diversas hipóteses de incidência.

O art. 23 do Decreto–Lei nº 1.455, de 1976, é 
acrescido do inciso VI para considerar dano ao Erá-
rio, sujeito à pena de perdimento a falta de declaração 
pelo viajante procedente do exterior de mercadorias 
que, pela sua quantidade ou características, revelem 
finalidade comercial ou representem risco sanitário, 
fitossanitário ou zoosanitário.

No art. 30 altera–se o art. 7º do Decreto–Lei nº 
2.472, de 1º de setembro de 1988, para permitir que 
a Secretaria da Receita Federal organize recintos al-
fandegados para o exercício do controle por parte das 
autoridades aduaneiras e dos demais órgãos da Admi-
nistração Pública Federal nas fronteiras terrestres.

Esses recintos poderão ser equiparados, para 
efeitos fiscais, a um ponto de fronteira alfandegado, 
podendo situar-se em pontos interiores do território 
para atender aos princípios de economia, segurança 
e facilidade logística. O transporte de mercadorias en-
tre os pontos de fronteira e esses recintos se fará pelo 
Regime Especial de Trânsito Aduaneiro, que, neste 
caso, será automático.

A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, tem 
o inciso VI do art. 36 alterado pela exclusão da avaria 
como objeto de apuração da responsabilidade tribu-
tária. O art. 33 da medida provisória acrescenta o § 
8º ao art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, 
estabelecendo a competência das Delegacias de Jul-
gamento da Receita Federal e do Terceiro Conselho de 
Contribuintes para o julgamento dos processos relativos 
aos direitos antidumping e compensatórios.

O art. 34 da proposição em exame altera dispo-
sitivos do art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995, que regulamenta o porte de moeda nacional 
ou estrangeira em espécie na entrada ou na saída do 
País. A nova regulamentação extingue o limite de 10 
mil reais, conferindo ao Conselho Monetário Nacional 
a atribuição de fixá-lo e estabelecer a forma pela qual 
poderá ocorrer a perda do valor em favor do Tesouro 
Nacional, quando este teto for excedido.

O art. 35 da Medida Provisória altera o § 1º do 
art. 30 da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, 
para incluir na incidência da taxa de utilização do Sis-
tema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX a 
retificação da declaração de importação.

O art. 36 acrescenta § 3º ao art. 69 e altera a re-
dação dos §§ 5º e 8º do art. 76, todos da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.

O § 3º, acrescido ao art. 69, estabelece que a 
multa, por classificação ou quantificação incorreta de 

mercadoria na exportação, incide sobre o preço da mer-
cadoria que conste da nota. A alteração da redação do 
§ 5º do art. 76 reduz de 5 anos para 365 dias o prazo 
em que a repetição de infração acarretará agravamento 
da sanção por reincidência nas infrações cometidas 
pelos intervenientes nas operações de comércio exte-
rior já sancionados, com pena de advertência.

O § 8º do art. 76 é alterado para estabelecer que 
a autoridade competente para aplicar as sanções no 
caso de infrações administrativas no comércio exte-
rior é o titular da unidade local da Secretaria da Re-
ceita Federal responsável pela apuração da infração, 
excluindo a competência de outras autoridades que 
concedam aos regimes aduaneiros procedimentos 
simplificados, habilitação para o despacho aduaneiro 
ou para armazenagem e movimentação de mercado-
rias e serviços conexos.

Os arts. 37 a 40 tratam do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante-AFRMM. O art. 37 
altera os arts. 7º, 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 de 
julho de 2004, para determinar que deverão ser repas-
sadas aos Ministérios dos Transportes as informações 
referentes ao controle de arrecadação da AFRMM, 
vinculando os despachos aduaneiros à informação de 
sua liquidação e estabelecendo procedimentos para 
os financiamentos que utilizam o Fundo da Marinha 
Mercante.

O art. 38 trata da forma de ressarcimento às 
empresas de navegação que transportem cargas 
para portos das regiões Norte e Nordeste, isentas do 
AFRMM;

O art. 39 esclarece o caráter automático da não-
incidência do AFRMM sobre os fretes de mercadorias 
originários de portos das regiões Norte ou Nordeste 
ou a elas destinados;

O Art. 40 trata de procedimentos operacionais 
relativos à aplicação e fiscalização do AFRMM.

O art. 42 autoriza o credenciamento de entes pú-
blicos ou privados pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para a prestação dos serviços 
de tratamento fitossanitário em postos alfandegados 
com fins de quarentena.

Determina-se, por fim, que a Secretaria da Receita 
Federal discipline a aplicação da medida provisória e 
duplica-se nos dois primeiros anos o prazo do art. 11, 
180 dias, para que essa Secretaria e os demais órgãos 
da administração forneçam pessoal para as atividades 
de fiscalização dos CLIA.

A vigência da Medida Provisória é imediata, exceto 
para o art. 29 – indenização dos custos administrativos 
da fiscalização, cuja eficácia se iniciará no primeiro dia 
do quarto mês subseqüente ao de sua publicação.
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No prazo regimental foram oferecidas 189 emen-
das com a discriminação exibida em anexo.

Esgotado o prazo regulamentar, não houve ma-
nifestação da Comissão Mista, cabendo, assim, ao 
Plenário da Câmara dos Deputados deliberar sobre 
esta proposição.

É o relatório.
Voto.
Conforme prescrevem os §§ 5º  e 6º  do art. 62 

da Constituição Federal e o art. 5º  da Resolução nº  
1, de 2002, do Congresso Nacional, cabe ao Plenário 
da Câmara dos Deputados deliberar sobre as medi-
das provisórias, apreciando-lhes o preenchimento dos 
pressupostos constitucionais, a constitucionalidade, 
adequação financeira e orçamentária e o mérito.

Dos pressupostos constitucionais:
Requer o caput do art. 62 da Constituição Fe-

deral que haja relevância e urgência para a adoção, 
pela Presidência da República, de medidas provisórias 
com força de lei.

A justificação que a Exposição de Motivos nº  75, 
de 2006, apresenta para a adoção da Medida Provisó-
ria nº  320, de 2006, apóia-se no seguinte arrazoado:

“Justifica-se a adoção de medida pro-
visória por tratar das matérias aqui descritas 
pela inquestionável relevância de que se re-
veste toda e qualquer proposta que objetive 
melhorar a logística no comércio exterior bra-
sileiro, bem assim a adoção de medidas que 
aperfeiçoem a legislação aduaneira do País, 
restringindo e punindo as irregularidades e 
beneficiando aqueles que corretamente atu-
am nessa área com inegáveis ganhos para a 
economia brasileira como um todo, inclusive 
por seus reflexos positivos na geração de em-
prego e renda, fatores que também atribuem 
às medidas propostas o caráter de urgência, 
pois a acumulação dos problemas hoje exis-
tentes poderá, no curto prazo, comprometer 
a atuação das empresas nacionais, retirando-
lhes competitividade no comércio internacional, 
cada dia mais dinâmico.”

Considerando que a logística do comércio exterior 
brasileiro é tema notoriamente relevante para a eco-
nomia nacional e que a capacidade de armazenagem 
nos portos encontra-se no limite, configurando inega-
velmente questão urgente, entendemos preenchidos 
os requisitos de relevância e urgência para a adoção 
de medida provisória.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Quanto à constitucionalidade, questionou-se a 
substituição do regime de concessão e permissão para 
a exploração de recintos em locais alfandegados pelo 
de licença, com o argumento de que, por adotar uma 
modalidade de prestação de serviço público não au-
torizada pela Constituição e sem licitação, a Medida 
Provisória afrontaria a Lei Maior.

Vemos, no entanto, ao texto e procuremos in-
terpretá-lo.

O art. 1º  da Medida Provisória reza:

“Art. 1º  A movimentação e a armazena-
gem de mercadorias importadas ou despacha-
das para exportação e a prestação de serviços 
conexos serão feitas sob controle aduaneiro, 
em locais e recintos alfandegados.”

Distinguem-se aqui, claramente, dois tipos de ope-
ração: de um lado, a movimentação e a armazenagem 
de mercadorias; de outro lado, o controle aduaneiro.

Essa distinção responde ao questionamento de 
inconstitucionalidade e é corroborada pela Constituição, 
que, em seu art. 21, inciso XII, enumera os serviços 
que a União deve explorar diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão.

Entre eles não se encontra a armazenagem de 
quaisquer mercadorias. A confusão deveu-se, prova-
velmente, à denominação corrente de porto seco, que 
poderia levar ao engano de equipará-los aos portos 
marítimos fluviais e lacustres, mencionados no cita-
do art. 21, inciso XII, alínea f. Trata-se, no entanto, de 
mera metáfora de uso relativamente recente. Os ser-
viços de armazenagem, enquanto tais são, por sua 
natureza, privados. Público e estatal é o controle que 
sobre as mercadorias importadas e a exportar cum-
pre exercer.

Entendemos, pois, que, não existindo previsão 
constitucional para que a exploração de armazéns se 
exerça como serviço público, não há como inquinar 
de inconstitucional esse dispositivo da proposição em 
apreço.

Fica, dessa forma, no nosso entender, superada 
a questão da inconstitucionalidade.

Quanto à juridicidade, poder-se-ia alegar a quebra 
de contratos com relação aos atuais responsáveis por 
locais e recintos alfandegados, também superada pela 
garantia da execução desses contratos até seu termo 
final e pela opção oferecida aos atuais responsáveis 
para migrar ou não para o novo regime e pela cláusula 
revogatória que lhes resguarda os direitos, caso não 
optem pela rescisão dos contratos.

No mais, foram observados os ditames da téc-
nica legislativa.

Da adequação financeira e orçamentária.
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A respeito da preliminar acerca da adequação fi-
nanceira e orçamentária, observa-se que não há renún-
cia fiscal, tendo efeito insignificante sobre o Orçamento 
a descaracterização da avaria como fato gerador do 
Imposto Sobre Produtos Industrializados, mais do que 
compensada por medidas outras da Medida Provisória, 
observando-se que a nova disciplina sobre o ressarci-
mento da fiscalização e controle aduaneiro extraordi-
nários apodará recursos significativos ao Erário.

Não se configura, pois, incompatibilidade nem 
inadequação, quer financeira, quer orçamentária.

Do mérito.
No mérito, o objetivo central da Medida Provisória 

em exame, segundo a Exposição de Motivos do Minis-
tro da Fazenda, é a reestruturação do modelo jurídico 
dos recintos aduaneiros de zonas secundárias.

Com efeito, a principal medida substantiva da 
Medida Provisória nº 320, de 2006, é a substituição 
dos regimes de permissão e concessão, que pressu-
põem licitação pública, pelo regime de licenciamento 
para a outorga à iniciativa privada da administração 
dos denominados portos secos.

A premissa do regime anterior supunha que a ar-
mazenagem e a movimentação de cargas importadas 
e a exportar eram um serviço público que deveria ser 
concedido ou permitido para o que os interessados se 
habilitassem em licitação pública.

O novo regime concebe a armazenagem e mo-
vimentação como serviços privados realizados sob 
controle aduaneiro, este, sim – o controle aduaneiro 
–, de caráter público e indelegável.

Outro ponto a considerar é o questionamento de 
se instituir mediante projeto um cartório para a outorga 
da administração dos CLIA.

Ora, cartório era exatamente o que existia no re-
gime antigo. Uma vez concedido, ninguém mais pode-
ria entrar no negócio. A diretriz que preside o regime 
de licença é exatamente a de que qualquer pessoa 
jurídica que preencha os requisitos estabelecidos por 
esta Medida Provisória para o licenciamento obterá 
a licença.

A comparação adequada é com o licenciamento 
de veículos pelos DETRANs: se o veículo está regular, 
a licença é automática.

Dessa forma, estabelecer-se-á realmente a con-
corrência entre as empresas que se dispuserem a ad-
ministrar os CLIA e tiverem sua habilitação reconhe-
cida pela receita.

A proposição enumera adequadamente as pes-
soas jurídicas que poderão exercer os serviços de ar-
mazenagem e movimentação de cargas nos diversos 
locais admissíveis e os requisitos técnicos e operacio-
nais que as empresas deverão preencher para habi-

litarem-se à licença de exploração de local ou recinto 
alfandegado.

Procura-se, assim, atender à operacionalidade 
e à segurança do controle aduaneiro e à comodidade 
dos usuários.

As obrigações estatuídas no art. 3º para os res-
ponsáveis pelos recintos alfandegados e pela carga e 
descarga das mercadorias objetivam garantir seguran-
ça eficácia à fiscalização tanto da aduana como das 
demais agências do Poder Público.

A garantia de 2% do valor médio mensal das mer-
cadorias movimentadas é exigida dos responsáveis pelo 
CLIA, como depositários de mercadorias sob controle 
aduaneiro, para assegurar a liquidação de eventual 
crédito tributário que sobre elas venha a incidir.

Arbitrou-se um valor fixo para o início da ativi-
dade quando não há estatísticas para estimar o valor 
médio.

O art. 6º fixa as condições para o licenciamento 
e o alfandegamento, entre as quais um patrimônio mí-
nimo e o exercício da atividade de armazéns gerais, 
podendo o patrimônio exigido ser reduzido à metade 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O objetivo dessas prescrições é assegurar que 
as empresas que se candidatem à obtenção da licença 
demonstrem qualificação profissional e solidez econô-
mica, evitando-se aventuras que poderiam ocorrer.

No § 1º do art. 6º enumeram-se os locais em que 
se autorizarão CLIA. A enumeração atende, por um 
lado, à necessidade da logística do comércio exterior e, 
por outro, à possibilidade de provisão de pessoal pela 
Secretaria da Receita Federal e pelos demais órgãos 
e agências da administração pública.

O art. 7º e seus parágrafos descrevem, dentro 
do razoável, o ato de outorga da licença e do alfande-
gamento e os procedimentos mais usuais que serão 
autorizados.

Os arts. 9º a 12 tratam do processamento dos 
períodos de alfandegamento e licenciamento dos CLIA 
pela Secretaria da Receita Federal e dos prazos no 
decurso do processo e para provisão de pessoal pelos 
órgãos públicos.

Entendo que os procedimentos e os prazos são 
adequados, assim como a duplicação do prazo nos 
dois primeiros anos para que a Secretaria da Receita 
Federal e os demais órgãos públicos provejam pes-
soal para atender aos CLIA. Devem também competir 
à Secretaria da Receita Federal, com audiência dos 
demais órgãos e agências da administração, os atos 
que visam à outorga e ao alfandegamento do recinto 
ou local.

O art. 13 e seus parágrafos tratam dos serviços 
prestados pelas empresas arrendatárias de imóveis da 
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União localizados em pontos de passagem de fronteira 
e por concessionárias ou permissionárias de transpor-
te ferroviário internacional; estabelecem a liberdade 
e fixação de preços, fixando-lhes limites; prevêem in-
tervenção da Receita Federal em caso de suspensão 
ou cancelamento do alfandegamento e paralisação da 
prestação de serviços e ditam normas na hipótese de 
arrendamento de imóvel pertencente à União.

No art. 14 declinam-se as circunstâncias em que 
a Secretaria de Receita Federal se incumbirá de servi-
ços de armazenagem nas hipóteses do art. 13.

Dessa forma, resguardam-se os interesses do 
público e do controle aduaneiro num sistema de mer-
cado para a armazenagem sob controle fiscal.

Os artigos 15 a 17 versam sobre a transição do 
antigo para o novo regime, determinando prazos de 
adaptação, permitindo a opção dos atuais detentores 
de permissão ou concessão pelo novo regime, ga-
rantindo aos que exerçam atividades em imóveis da 
União o direito a exploração até o termo do contrato 
de concessão.

Prevê-se no art. 18 solicitação de revogação do 
licenciamento e no art. 19 as penalidades pelo des-
cumprimento de requisitos técnicos e operacionais ou 
insuficiência da garantia. Preserva-se dessa forma o 
direito dos atuais detentores de concessão e permis-
são e, por outro lado, admite-se sua migração para o 
novo regime caso por ele optem.

O art. 20 admite despacho de exportação em 
recibos não alfandegados em caráter precário, e o 
art. 21 incumbe os órgãos encarregados do contro-
le da importação e da exportação de disciplinarem o 
registro e o controle do comércio fronteiriço onde ine-
xistam unidades aduaneiros. Trata-se de incorporar 
as normas práticas que já ocorrem por pressão de 
circunstâncias incontornáveis e por isso merecedoras 
de legalização.

Os arts. 22 a 36 alteram uma gama variada de 
dispositivos da legislação aduaneira: normas sobre 
manifesto e fatura comercial (art. 22); crédito tributário 
devido em razão de extravio de mercadorias (art. 23); 
devolução de mercadorias ao exterior por terem sua im-
portação vedada por normas ambientais sanitárias ou 
de segurança (art. 24); regras relativas à transferência 
de mercadorias por endosso do conhecimento (art. 25); 
desembaraço de bens havidos de sucessão no exterior 
(art. 26); descaracterização da avaria como fato gerador 
do IPI (art. 27); aperfeiçoamento da conceituação de ex-
travio (art. 28); exclusão da incidência tributária sobre 
a avaria (art. 32); competência de julgamento de pro-
cessos sobre direitos comerciais antidumping e com-
pensatórios (art. 33); pode de moeda em espécie (art. 
34); incidência da taxa pela utilização do SISCOMEX na 
retificação de declaração de importação (art. 35); crité-
rios, reincidência e competência para aplicação de mul-

ta na exportação (art. 36). Trata-se, em todos os casos, 
de aperfeiçoamentos pontuais da legislação aduaneira 
com a finalidade de eliminar ou adequar dispositivos le-
gais responsáveis, muitas vezes, pelo emperramento e 
burocracia dos trâmites do comércio exterior.

O art. 29, embora mesclado à alteração dessa 
legislação dispersa, tem conteúdo que se refere ao 
tema principal da Medida Provisória em exame. Espe-
cifica-se aí o quantum e a forma do ressarcimento dos 
serviços de fiscalização e controle aduaneiros.

Embora não se deva admitir que o controle adua-
neiro seja um serviço a ser remunerado como no mer-
cado, o acréscimo do ônus à Administração Pública 
será, dessa forma, adequadamente ressarcido.

No mesmo art. 29 inclui-se entre as hipóteses 
de infração de dano ao Erário sujeitas à pena de per-
dimento a falta de declaração pelo viajante proceden-
te do exterior de mercadorias com características de 
comércio. Trata-se de providência moralizadora para 
desestimular o descaminho.

No art. 30 propõe-se uma solução para regularizar 
mercadorias que entram pelas fronteiras, considerando 
trânsito o percurso dessas mercadorias até um ponto 
interior alfandegário.

Os arts. 37 a 40 tratam do aperfeiçoamento do 
controle, da não-incidência e dos procedimentos re-
lativos ao Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante.

Pelo art. 41, a Secretaria da Receita Federal 
deverá disciplinar a aplicação das normas contidas 
na Medida Provisória, atribuição necessária devido 
às múltiplas circunstâncias locais e complexidade de 
temas tratados.

Por fim, os arts. 44 e 45 contêm as cláusulas de 
vigência e de eficácia e as revogatórias. A revogação 
dos dispositivos que contrariam o disposto na Medida 
Provisória resguarda os direitos dos atuais concessio-
nários e permissionários que não

optem pela rescisão contratual, e a eficácia pos-
tergada no art. 29 se justifica pelo ônus financeiro 
que implica, apesar de este não configurar tributo ou 
contribuição.

Em suma, a Medida Provisória nº 320, de 2006, 
na sua parte central, versa sobre tema da mais indecli-
nável relevância, qual seja a logística do comércio exte-
rior. Com efeito, ela inova os aspectos institucionais da 
armazenagem de cargas importadas e a exportar, per-
mitindo sua interiorização, superando, ao mesmo tempo, 
o esgotado modelo vigente, que burocratiza e obstrui a 
ampliação do movimento das cargas. É à crise desse 
modelo, baseado no regime de permissão e concessão 
de serviços públicos, que a proposição pretende trazer 
uma solução, adotando o paradigma do centro logístico 
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e industrial aduaneiro administrado pela iniciativa privada 
com controle aduaneiro e conferido mediante o regime 
de licenciamento, sem dúvida mais consentâneo com a 
natureza das atividades que nele serão exercidas.

Das emendas.
Quanto às emendas oferecidas à Medida Provisó-

ria nº 320, segundo nosso entendimento, não incidem 
em inconstitucionalidade. Consideram-se inadequadas 
financeira e orçamentariamente as de nos 182 e 189 
e adequadas às demais.

No mérito, acatam-se totalmente as Emendas 
nºs 136, 137, 138, 162, 163, 164 e 165 e; parcialmen-
te, as Emendas nºs 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 79, 80, 81, 82, 143, 144, 145, 146, 161, 166, 181, 
183, 184, 185, 186.

Por todo o exposto, voto pelo preenchimento dos 
requisitos constitucionais de relevância e urgência da 
Medida Provisória nº 320, de 2006, pela sua constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Na 
preliminar de adequação financeira e orçamentária, 
voto pela sua adequação.

Quanto às emendas apresentadas, são julgadas 
inadequadas financeira e orçamentariamente às de nos 
182 e 189. Aproveitam-se integralmente as de nºs 136, 
137, 138, 162, 163, 164 e 165; e parcialmente as de 
nºs 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 
82, 143, 144, 145, 146, 161, 166, 181, 183, 184, 185, 
186, na forma do Projeto de Lei de Conversão, rejei-
tadas as demais. No mérito, o voto é pela aprovação 
da Medida Provisória nº 320, de 2006, na forma do 
projeto de Lei de Conversão em anexo.

É o parecer.

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO 
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE 

PELA COMISSÃO ESPECIAL 
DESTINADA À APRECIAÇÃO DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2006

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Cen-
tro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras provi-
dências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Edinho Montemor

I – Relatório

A Medida Provisória nº 320, de 2006, foi adota-
da pelo Presidente da República em 24 de agosto de 
2006, publicada no Diário Oficial da União em 25 de 
agosto e encaminhada ao Congresso Nacional pela 
Mensagem Presidencial nº 727, de 24 de agosto,

em conformidade com o estabelecido no art. 62 
da Constituição Federal.

O objeto da Medida Provisória é a disciplina da 
movimentação e armazenagem de mercadorias impor-
tadas ou destinadas à exportação e do alfandegamento 
dos locais e recintos para sua guarda, bem como da li-
cença para a exploração dos serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro (CLIA), usualmente denominado 
como “porto seco”. Adicionalmente, alteram-se dispo-
sitivos diversos da legislação aduaneira.

Na parte relativa à movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou a serem exportadas, 
determina-se que essas operações serão realizadas 
sob controle aduaneiro em locais ou recintos alfan-
degados, discriminando-se as pessoas jurídicas que 
poderão executá-las nos portos, aeroportos e termi-
nais portuários, nas fronteiras terrestres, em recintos 
licenciados de estabelecimento empresarial, nas ba-
ses militares, em feiras e eventos semelhantes e nas 
lojas francas. A movimentação e a armazenagem de 
remessas postais internacionais poderão ser realiza-
das em recintos próprios administrados pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

Em qualquer desses locais, a Secretaria da Re-
ceita Federal poderá incumbir-se da administração 
das atividades e, em situações excepcionais, poderá 
realizá-las em locais ou recintos não alfandegados. O 
recinto de estabelecimento empresarial licenciado para 
movimentação e armazenagem de mercadorias sob 
controle aduaneiro denominar-se-á Centro Logístico 
e Industrial Aduaneiro (CLIA).

 Quanto aos requisitos técnicos e operacionais 
para o alfandegamento, atribui-se à Secretaria da 
Receita Federal a prerrogativa de defini-los, devendo 
prever a segregação física do recinto e a separação 
das áreas destinadas às mercadorias importadas, a 
serem exportadas, despachadas para consumo ou 
industrializadas sob controle aduaneiro, podendo dis-
pensá-los onde  forem desnecessários. Além disso, 
prevêem-se equipamentos para facilitar a fiscalização 
e instrumentos adequados aos tratamentos sanitários 
e quarentenários, bem como instalações para a como-
didade dos usuários. No processo de alfandegamento, 
deverão manifestar-se também os demais órgãos da 
administração pública federal, sobre a adequação do 
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recinto aos requisitos técnicos próprios às atividades 
de controle por eles exercidas.

Estabelecem-se, outrossim, as obrigações dos 
responsáveis pelos locais e  recintos alfandegados com 
o objetivo de garantir a segurança, facilitar a fiscaliza-
ção e manter  arquivos informatizados confiáveis.

Prevê-se, também, que a empresa detentora de 
local ou recinto alfandegado deverá prestar, na qualida-
de de depositária, fiança equivalente a dois por cento 
do valor médio mensal das mercadorias importadas, 
valor que é fixado em R$250.000,00 (duzentos e cin-
qüenta mil reais) no início da atividade. Estabelece-se, 
ademais, a forma de devolução dessa fiança em casos 
de extinção do alfandegamento.

Na parte relativa ao licenciamento e alfandega-
mento do CLIA, determina-se que a outorga de licença 
para sua exploração recairá sobre empresas que ex-
plorem serviços de armazéns gerais, que preencham 
as condições de posse de patrimônio liquido de, no 
mínimo, R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), pro-
priedade ou posse direta do imóvel onde funcionará 
o CLIA e apresentação de projeto do CLIA, com as 
aprovações pertinentes das autoridades locais e do 
meio-ambiente. Os CLIA só poderão ser licenciados 
para locais que se situem no Distrito Federal, em muni-
cípio capital de estado ou incluído em Região Metropo-
litana, naqueles em que exista aeroporto internacional 
ou porto organizado e, ainda, em município onde haja 
unidade da Secretaria da Receita Federal ou que seja 
limítrofe a este. O valor o patrimônio liquido estipulado 
poderá ser reduzido até á metade nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

A outorga de licença para exploração do CLIA 
compete ao Secretário da Receita Federal e a essa 
Secretaria atribui-se também a prerrogativa de discipli-
nar os procedimentos  dos respectivos pedidos, cujas 
diretrizes maiores relativas a prazos e incumbências 
dos órgãos da  Administração Pública se fixam na Me-
dida Provisória.

  Não poderá receber licença para exploração 
de CLIA estabelecimento que tenha sido punido, nos 
últimos cinco anos, com o cancelamento de licença 
equivalente ou que tenha em seu quadro societário 
pessoa física ou jurídica participante de outro estabe-
lecimento que haja sofrido a mesma punição.

Na seção que trata da movimentação e armaze-
nagem de carga nas fronteiras terrestres, cuida-se da 
liberdade do sistema de preços pela prestação dos ser-
viços por parte das empresas arrendatários de imóveis 
da União ou das concessionárias ou permissionárias 
de serviços  de transporte ferroviário internacional ou 
por outras empresas autorizadas à prestação des-
ses serviços. Estabelecem-se, entretanto, algumas 

proibições e limites à liberdade de preços e fixam-se 
sanções pela desobediência dessas proibições, que 
vão da suspensão do alfandegamento e do contrato 
ao seu cancelamento e rescisão.

Quando o imóvel em que se prestam os serviços 
pertença à União, o contrato será precedido de licita-
ção realizada pelo Serviço de Patrimônio da União, ao 
qual é atribuído o  encargo de disciplinar os contratos, 
suas garantias e sanções, em caso de descumprimen-
to de  obrigações.

Nos casos de suspensão ou cancelamento do 
contrato e do alfandegamento, a Secretaria da Receita 
Federal, deverá assumir a administração dos serviços 
e do recinto, podendo, ainda, assumi-los quando não 
haja interesse da iniciativa privada ou, provisoriamente, 
enquanto se aguardem os trâmites do arrendamento. 
Quando os serviços forem prestados nesta modali-
dade, os preços serão estabelecidos pelo Ministro da 
Fazenda.

A seção seguinte da Medida Provisória institui 
normas para a transição e adaptação dos atuais res-
ponsáveis por locais alfandegados ao regime ora insti-
tuído. A Secretaria da Receita fixará prazo entre doze 
e trinta e seis meses para que os atuais responsáveis 
cumpram os requisitos técnicos e operacionais para 
alfandegamento.

Fixam-se em seguida normas para a opção dos 
atuais responsáveis pelo novo regime, garantindo-lhes 
o direito de exploração pelo prazo anteriormente con-
tratado e estabelecendo-se regras para a rescisão dos 
contratos nas diversas hipóteses em que a atividade 
vem sendo exercida. É relevante observar que a opção 
pelo novo regime se estende aos atuais operadores 
de porto seco em caráter emergencial ou em virtude 
de medida judicial. A seção trata ainda da solicitação 
de revogação da licença para exploração de CLIA sob 
o novo regime.

A falta ou insuficiência de garantia financeira, o 
descumprimento de requisitos técnicos e operacionais 
ou de outras obrigações estarão sujeitos a sanções 
estabelecidas na Medida Provisória.

 Permite-se, em situações excepcionais, o des-
pacho de exportação em recinto não alfandegado. 
Atribui-se, ademais, à Secretaria da Receita Federal, 
juntamente com outros órgãos da Administração Pú-
blica intervenientes nos processos de importação, o 
encargo de regulamentar o comércio fronteiriço reali-
zado por pessoas residentes em localidades onde não 
existam unidades aduaneiras.

A ultima seção normativa da Medida Provisória 
altera a legislação aduaneira variada, conforme se 
expõe a seguir.
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Os documentos que cobrem a carga – fatura co-
mercial, manifesto de carga e romaneio (packing list) 
– ficam dispensados de tradução se estiverem expres-
sos em língua oficial do Mercosul ou da Organização 
Mundial do Comércio. Poderá o Poder Executivo exigir 
registro no conhecimento de carga de condições am-
bientais, de embalagem e conservação da mercadoria 
transportada, para fins de controle sanitário, fitossanitá-
rio, zoossanitário, ambiental e de segurança pública.

Os créditos tributários ou comerciais correspon-
dentes a mercadorias extraviadas serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício, para isso 
devendo a autoridade aduaneira definir, entre o trans-
portador ou o depositário, aquele que deu causa ao 
extravio.

Define-se a obrigação de o importador devolver 
ao exterior ou destruir mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja legalmente autorizada, cabendo 
esta obrigação ao transportador internacional, se a 
mercadoria não autorizada estiver acobertada por co-
nhecimento de carga à ordem ou consignada à pessoa 
inexistente ou com domicílio desconhecido no País.

Estipulam-se, outrossim, as sanções e medidas 
alternativas para o caso de descumprimento desta 
obrigação. O depositário da mercadoria também ficará 
sujeito a sanções caso não a devolva ao exterior ou 
não a destrua.

Condiciona-se a transferência da titularidade de 
mercadoria de procedência estrangeira, por endosso 
do conhecimento de carga, à comprovação documen-
tal da transação, dispensada esta no caso de endosso 
bancário.

Na hipótese de sucessão aberta no exterior, o 
herdeiro ou legatário poderá desembaraçar os bens 
possuídos pelo de cujus na data do óbito, com o tra-
tamento de bagagem desacompanhada.

O art. 27 da Medida Provisória altera o § 3º do 
art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
retirando a ocorrência de avaria das hipóteses presu-
midas do fato gerador do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados na importação, ficando essa presunção 
restrita ao extravio de mercadorias.

O art. 28 altera os arts. 60 e 111 do Decreto-Lei 
nº 37, de 18 de novembro de 1966, excluindo do con-
ceito de extravio os casos de erro inequívoco ou com-
provado de expedição e esclarecendo que a pena de 
perda do veículo se aplica a veículos e embarcações 
que atraquem a outros procedentes do exterior ou a 
ele destinados, permitindo transbordo de mercadorias 
ou pessoas.

O art. 29 altera os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei 
nº 1.455, de 7 de abril de 1976, determinando o res-

sarcimento dos custos administrativos de fiscalização 
e controle aduaneiros.

Estabelece-se aí o valor de R$45,00 (quarenta 
e cinco reais) por carga que implique atividade ex-
traordinária de fiscalização.

O ressarcimento pelos deslocamentos de servi-
dor para prestar serviço em local fora da sede da re-
partição de expediente será no valor correspondente 
às despesas do  deslocamento.

O ressarcimento pela vistoria técnica de local 
ou recinto para a finalidade de alfandegamento é es-
tabelecido em R$10.000,00 (dez mil reais), uma única 
vez, e em R$2.000,00, uma vez por ano, para visto-
rias periódicas. A auditoria de sistema de controle in-
formatizado para usufruir regime aduaneiro especial 
tem sua indenização fixada em R$5.000.00 (cinco mil 
reais). Os valores estabelecidos poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro da Fazenda. São ademais 
fixados os prazos de pagamento do ressarcimento nas 
suas diversas hipóteses de incidência.

O art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, é 
acrescido do inciso VI para considerar dano ao erário, 
sujeito à pena de perdimento, a falta de declaração, 
pelo viajante procedente do exterior, de mercadorias 
que, pela sua quantidade ou características, revelem 
finalidade comercial ou representem risco sanitário, 
fitossanitário ou zoossanitário.

No art. 30, altera-se o art. 7º do Decreto-Lei nº 
2.472, de 1º de setembro de 1988, para permitir que 
a Secretaria da Receita Federal organize recintos 
alfandegados para o exercício do controle por parte 
das autoridades aduaneiras e dos demais órgãos da 
administração pública federal nas fronteiras terrestres. 
Esses recintos poderão ser equiparados, para efeitos 
fiscais, a um ponto de fronteira alfandegado, podendo 
situar-se em pontos interiores do território para aten-
der aos princípios de economia, segurança e facilidade 
logística. O transporte de mercadorias entre os pon-
tos de fronteira e esses recintos se fará pelo regime 
especial de trânsito aduaneiro, que, neste caso, será 
automático.

A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, tem 
o inciso VI do art. 36 alterado pela exclusão da avaria 
como objeto de apuração da responsabilidade tribu-
tária.

O art. 33 da Medida Provisória acrescenta o § 
8º ao art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, 
estabelecendo a competência das Delegacias de Jul-
gamento da Receita Federal e do Terceiro Conselho de 
Contribuintes para o julgamento dos processos relativos 
aos direitos antidumping e compensatórios.

O art. 34 da Proposição em exame altera dispo-
sitivos do art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
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1995, que regulamenta o porte de moeda nacional ou 
estrangeira em espécie, na entrada ou saída do País. A 
nova regulamentação extingue o limite de R$10.000,00 
(dez mil reais), conferindo ao Conselho Monetário Na-
cional a atribuição de fixá-lo e estabelecendo a forma 
pela qual poderá ocorrer a perda do valor em favor do 
Tesouro Nacional, quando esse teto for excedido.

O art. 35 da Medida Provisória altera o § 1º do art. 
3º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, para 
incluir na incidência da Taxa de Utilização do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX – a re-
tificação da declaração de importação.

O art. 36 acrescenta § 3º ao art. 69 e altera a 
redação dos parágrafos 5º e 8º do art. 76, todos da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O § 3º, 
acrescido ao art. 69, estabelece que a multa por clas-
sificação ou quantificação incorreta de mercadoria na 
exportação incide sobre o preço da mercadoria que 
conste da nota. A alteração da redação do § 5º do 
art. 76 reduz de cinco anos para trezentos e sessenta 
e cinco dias o prazo em que a repetição de infração 
acarretará agravamento da sanção por reincidência 
nas infrações cometidas pelos intervenientes nas ope-
rações de comércio exterior já sancionados com pena 
de advertência. O § 8º do art. 76 é alterado para es-
tabelecer que a autoridade competente para aplicar 
as sanções a infrações administrativas no comércio 
exterior é o titular da unidade local da Secretaria da 
Receita Federal responsável pela apuração da infra-
ção, excluindo a competência de outras autoridades 
que concedam regimes aduaneiros, procedimentos 
simplificados, habilitação para o despacho aduaneiro 
ou para a armazenagem e movimentação de merca-
dorias e serviços conexos.

Os artigos 37 a 40 tratam do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. O 
art. 37 altera os arts. 7º, 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004, para determinar que deverão ser 
repassadas ao Ministério dos Transportes as informa-
ções referentes ao controle da arrecadação do AFRMM, 
vinculando os despachos aduaneiros à informação de 
sua liquidação e estabelecendo procedimentos para 
os financiamentos que utilizam o Fundo da Marinha 
Mercante.

O art. 38 trata da forma de ressarcimento às 
empresas de navegação que transportem cargas 
para portos das regiões Norte e Nordeste, isentas do 
AFRMM.

O art. 39 esclarece o caráter automático da não 
incidência do AFRMM sobre os fretes de mercadorias 
originários de portos das regiões Norte ou Nordeste 
ou a elas destinados e o art. 40 trata de procedimen-

tos operacionais relativos à aplicação e fiscalização 
do AFRMM.

O art. 42 autoriza o credenciamento de entes pú-
blicos ou privados pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para a prestação dos serviços 
de tratamento fitossanitário em pontos alfandegados 
com fins de quarentena.

Determina-se, por fim, que a Secretaria da Recei-
ta Federal discipline a aplicação da Medida Provisória 
e duplica-se, nos dois primeiros anos, o prazo do art. 
11 (cento e oitenta dias) para que essa Secretaria e 
os demais órgãos da Administração forneçam pessoal 
para as atividades de fiscalização dos CLIA.

A vigência da Medida Provisória é imediata, exceto 
para o art. 29 (indenização dos custos administrativos 
da fiscalização), cuja eficácia se iniciará no primeiro dia 
do quarto mês subseqüente ao de sua publicação.

No prazo regimental foram oferecidas 189 emen-
das, com a discriminação exibida em anexo.

Esgotado o prazo regulamentar, não houve ma-
nifestação da Comissão Mista, cabendo, assim, ao 
Plenário da Câmara dos Deputados deliberar sobre 
a Proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme prescrevem os §§ 5º e 6º do art. 62 
da Constituição Federal e o art. 5º da Resolução nº 
1, de 2002, do Congresso Nacional, cabe ao Plenário 
da Câmara dos Deputados deliberar sobre as medi-
das provisórias, apreciando-lhes o preenchimento dos 
pressupostos constitucionais, a constitucionalidade, a 
adequação financeira e orçamentária e o mérito.

Dos Pressupostos Constitucionais

Requer o caput do art. 62 da Constituição Fe-
deral que haja relevância e urgência para a adoção 
pelo Presidente da República de medidas provisórias 
com força de lei.

A justificação que a Exposição de Motivos nº 
75/2006-MF apresenta para a adoção da Medida 
Provisória nº 320, de 2006 apóia-se no seguinte ar-
razoado:

“Justifica-se a adoção de Medida Provi-
sória para tratar das matérias aqui descritas 
pela inquestionável relevância de que se re-
veste toda e qualquer proposta que objetive 
melhorar a logística no comércio exterior bra-
sileiro, bem assim a adoção de medidas que 
aperfeiçoem a legislação aduaneira do País, 
restringindo e punindo as irregularidades e 
beneficiando aqueles que corretamente atu-
am nessa área, com inegáveis ganhos para a 
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economia brasileira como um todo, inclusive 
por seus reflexos positivos na geração de em-
prego e renda, fatores que também atribuem 
às medidas propostas o caráter de urgência, 
pois a acumulação dos problemas hoje exis-
tentes poderá, no curto prazo, comprometer 
a atuação das empresas nacionais, retirando-
lhes competitividade no comércio internacional 
cada dia mais dinâmico.”

Considerando que a logística do comércio exterior 
brasileiro é tema notoriamente relevante para a Eco-
nomia Nacional e que a capacidade de armazenagem 
nos portos encontra-se no limite, configurando inega-
velmente questão urgente, entendemos preenchidos 
os requisitos de relevância e urgência para a adoção 
de medida provisória.

Da Constitucionalidade, Juridicidade, Técnica Le-
gislativa

Quanto à constitucionalidade, questionou-se a 
substituição do regime de concessão e permissão 
para a exploração de recintos e locais alfandegados 
pelo de licença, com o argumento de que, por adotar 
uma modalidade de prestação de serviço público não 
autorizada pela Constituição e sem licitação, a Medida 
Provisória afrontaria a Lei Maior.

Vamos, no entanto, ao texto e procuremos inter-
pretá-lo. O art. 1º da Medida Provisória reza:

“Art. 1º A movimentação e a armazena-
gem de mercadorias importadas ou despacha-
das para exportação e a prestação de serviços 
conexos serão feitas sob controle aduaneiro 
em locais e recintos alfandegados.”

Distinguem-se aí claramente dois tipos de opera-
ções: de um lado, a movimentação e a armazenagem 
de mercadorias, de outro, o controle aduaneiro. Esta 
distinção responde ao questionamento de inconstitu-
cionalidade e é corroborado pela Constituição que, em 
seu art. 21 inciso XII, enumera os serviços que a União 
deve explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão. Entre eles não se encontra 
a armazenagem de quaisquer mercadorias. A confu-
são deveu-se provavelmente à denominação corren-
te, de “porto seco”, que poderia levar ao engano de 
equipará-los aos portos marítimos, fluviais e lacustres, 
mencionados no citado art. 21 inc. XII alínea f. Trata-
se, no entanto, de mera metáfora de uso relativamente 
recente. Os serviços de armazenagem enquanto tais 
são, por sua natureza, privados. Público e estatal é o 
controle que sobre as mercadorias importas e a ex-
portar cumpre exercer.

Entendemos, pois, que, não existindo previsão 
constitucional para que a exploração de armazéns se 
exerça como serviço público, não há como inquinar 
de inconstitucional este dispositivo da Proposição em 
apreço.

Fica, dessa forma, no nosso entender, superada 
a questão da inconstitucionalidade.

Quanto à juridicidade, poder-se-ia alegar a que-
bra de contratos com relação aos atuais responsáveis 
por locais e recintos alfandegados, também superada 
pela garantia da execução desses contratos até seu 
termo final, pela opção oferecida aos atuais respon-
sáveis para migrar ou não para o novo regime e pela 
cláusula revogatória, que lhes resguarda os direitos, 
caso não optem pela rescisão dos contratos.

No mais, foram observados os ditames da téc-
nica legislativa.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

A respeito da preliminar acerca da adequação 
financeira e orçamentária, observa-se que não há re-
núncia fiscal, tendo efeito insignificante sobre o orça-
mento a descaracterização da avaria como fato gerador 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, mais do 
que compensada por medidas outras da Medida Pro-
visória, observando-se que a nova disciplina sobre o 
ressarcimento da fiscalização e controle aduaneiro ex-
traordinários apodará recursos significativos ao Erário. 
Não se configura, pois, incompatibilidade nem inade-
quação, quer financeira quer orçamentária.

Do Mérito

No mérito, o objetivo central da Medida Provisória 
em exame, segundo a Exposição de Motivos do Ministro 
da Fazenda, é a “reestruturação do modelo jurídico dos 
recintos aduaneiros de zona secundária”. Com efeito, 
a principal medida substantiva da MP nº 320, de 2006, 
é a substituição dos regimes de permissão e conces-
são, que pressupõem licitação pública, pelo regime de 
licenciamento, para a outorga à iniciativa privada da 
administração dos denominados “portos secos”.

A premissa do regime anterior supunha que a 
armazenagem e movimentação de cargas importadas 
e a exportar eram um serviço público, que deveria ser 
concedido ou permitido, para o que os interessados se 
habilitariam em licitação pública. O novo regime con-
cebe a armazenagem e movimentação como serviços 
privados realizados sob controle aduaneiro, este, sim, 
de caráter público e indelegável.

Outro ponto a considerar é o questionamento de 
instituir-se, mediante o Projeto, um “cartório” para a 
outorga da administração dos CLIA. Ora, “cartório” era 
exatamente o que existia no regime antigo. Uma vez 
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concedido, ninguém mais poderia entrar no negócio. A 
diretriz que preside ao regime de licença é exatamen-
te a de que qualquer pessoa jurídica que preencha 
os requisitos para o licenciamento, obterá a licença. A 
comparação adequada é com o licenciamento de veí-
culos pelos Detran: se o veículo está regular, a licença 
é automática. Dessa forma, se estabelecerá realmente 
a concorrência entre as empresas que se dispuserem 
a administrar os CLIA e tiverem sua habilitação reco-
nhecida pela Receita.

A Proposição enumera adequadamente as pes-
soas jurídicas que poderão exercer os serviços de 
armazenagem e movimentação de cargas nos di-
versos locais admissíveis e os requisitos técnicos e 
operacionais que as empresas deverão preencher 
para habilitarem-se à licença de exploração de local 
ou recinto alfandegado. Procura-se, assim, atender à 
operacionalidade e segurança do controle aduaneiro 
e à comodidade dos usuários.

As obrigações estatuídas no art. 3º para os res-
ponsáveis pelos recintos alfandegados e pela carga 
e descarga das mercadorias objetivam garantir segu-
rança e eficácia à fiscalização tanto da Aduana como 
das demais agências do poder público.

A garantia de 2% (dois por cento) do valor mé-
dio mensal das mercadorias movimentadas é exigida 
dos responsáveis pelo CLIA, como depositários de 
mercadorias sob controle aduaneiro, para assegurar 
a liquidação de eventual crédito tributário que sobre 
elas venha a incidir. Arbitrou-se um valor fixo para o 
início da atividade, quando não há estatísticas para 
estimar o valor médio.

O art. 6º fixa condições para o licenciamento e o 
alfandegamento, entre as quais, um patrimônio mínimo 
e o exercício da atividade de exploração de armazéns 
gerais, podendo o patrimônio exigido ser reduzido à 
metade nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. 
O objetivo dessas prescrições é assegurar que as 
empresas que se candidatem à obtenção da licença 
demonstrem qualificação profissional e solidez econô-
mica, evitando-se aventuras que poderiam ocorrer.

No § 1º do art. 6º se enumeram os locais em que 
se autorizarão CLIAs. A enumeração atende, por um 
lado à necessidade da logística do comércio exterior e, 
por outro, à possibilidade de provisão de pessoal pela 
Secretaria da Receita Federal e pelos demais órgãos 
e agências da Administração Pública.

O art. 7º e seus parágrafos descrevem, dentro 
do razoável, o ato de outorga da licença e do alfande-
gamento e os procedimentos mais usuais que serão 
autorizados.

Os arts. 9º a 12 tratam do processamento dos 
pedidos de alfandegamento e licenciamento dos CLIA 

pela Secretaria da Receita Federal e dos prazos no 
decurso do processo e para provisão de pessoal pe-
los órgãos públicos. Entendo que os procedimentos e 
os prazos são adequados, assim como a duplicação 
do prazo, nos dois primeiros anos, para que a Secre-
taria da Receita Federal e os demais órgãos públicos 
provejam pessoal para atender os CLIA. Devem, tam-
bém, competir à Secretaria da Receita Federal, com 
audiência dos demais órgãos e agências da Adminis-
tração, os atos que visam à outorga da licença e ao 
alfandegamento do recinto ou local.

O art. 13 e seus parágrafos tratam dos serviços 
prestados pelas empresas arrendatárias de imóveis 
da União localizados em pontos de passagem de 
fronteira e por concessionárias ou permissionárias 
de transporte ferroviário internacional, estabelecem a 
liberdade de fixação de preços, fixando-lhes limites, 
prevêem intervenção da Receita Federal em casos 
de suspensão ou cancelamento do alfandegamento e 
paralisação da prestação de serviços, e ditam normas 
na hipótese de arrendamento de imóvel pertencente 
à União. No art. 14 declinam-se as circunstâncias em 
que a Secretaria da Receita Federal se incumbirá de 
serviços de armazenagem nas hipóteses do art. 13. 
Dessa forma, resguardam-se os interesses do públi-
co e do controle aduaneiro, num sistema de mercado, 
para a armazenagem sob controle fiscal.

Os arts. 15 a 17 versam sobre a transição do 
antigo para o novo regime, determinando prazos de 
adaptação, permitindo a opção dos atuais detentores 
de permissão ou concessão pelo novo regime, garan-
tindo aos que exerçam atividades em imóveis da União 
o direito à exploração até o termo do contrato de con-
cessão. Prevê-se, no art. 18, solicitação de revogação 
do licenciamento e, no art. 19, as penalidades pelo 
descumprimento de requisitos técnicos e operacio-
nais ou insuficiência da garantia. Preserva-se, dessa 
forma, o direito dos atuais detentores de concessão e 
permissão e, por outro lado, admite-se sua migração 
para o novo regime, caso por ele optem.

O art. 20 admite despacho de exportação em re-
cintos não alfandegados, em caráter precário, e o art. 
21 incumbe os órgãos encarregados do controle da 
importação e da exportação de disciplinarem o regis-
tro e o controle do comércio fronteiriço onde inexistam 
unidades aduaneiras. Trata-se de incorporar às normas 
práticas que já ocorrem por pressão de circunstâncias 
incontornáveis e, por isso, merecem ser legalizadas.

Os arts. 22 a 36 alteram uma gama variada de 
dispositivos da legislação aduaneira: normas sobre 
manifesto e fatura comercial (art. 22), crédito tributário 
devido em razão de extravio de mercadorias (art. 23), 
devolução de mercadorias ao exterior por terem sua 
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importação vedada por normas ambientais, sanitárias 
ou de segurança (art. 24), regras relativas à transfe-
rência de mercadorias por endosso do conhecimento 
(art. 25), desembaraço de bens havidos de sucessão 
no exterior (art. 26), descaracterização da avaria como 
fato gerador do IPI (art. 27), aperfeiçoamento da con-
ceituação de extravio (art. 28), exclusão da incidência 
tributária sobre a avaria (art. 32), competência de jul-
gamento de processos sobre direitos comerciais anti-
dumping e compensatórios (art. 33), porte de moeda 
em espécie (art. 34), incidência da taxa pela utilização 
do Siscomex na retificação de declaração de importa-
ção (art. 35), critérios, reincidência e competência para 
aplicação de multa na exportação (art. 36). Trata-se, 
em todos os casos, de aperfeiçoamentos pontuais da 
legislação aduaneira, com a finalidade de eliminar ou 
adequar dispositivos legais, responsáveis, muitas ve-
zes, pelo emperramento e burocracia dos trâmites do 
comércio exterior.

O art. 29, embora mesclado à alteração dessa 
legislação dispersa, tem conteúdo que se refere ao 
tema principal da Medida Provisória em exame. Es-
pecifica-se aí o quantum e a forma do ressarcimento 
dos serviços de fiscalização e controle aduaneiros. 
Embora não se deva admitir que o controle aduaneiro 
seja um serviço a ser remunerado como no mercado, 
o acréscimo do ônus à Administração Pública será, 
dessa forma, adequadamente ressarcido.

No mesmo art. 29, inclui-se entre as hipóteses 
de infração de dano ao erário, sujeitas à pena de per-
dimento, a falta de declaração, pelo viajante proce-
dente do exterior, de mercadorias com características 
de comércio. Trata-se de providência moralizadora a 
desincentivar o descaminho.

No art. 30 propõe-se uma solução para regularizar 
mercadorias que entram pelas fronteiras, considerando 
trânsito o percurso dessas mercadorias até um ponto 
interior alfandegado.

Os arts. 37 a 40 tratam do aperfeiçoamento do 
controle, da não incidência e dos procedimentos re-
lativos ao Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante.

Pelo art. 41, a Secretaria da Receita Federal 
deverá disciplinar a aplicação das normas contidas 
na Medida Provisória, atribuição necessária devido 
às múltiplas circunstâncias locais e complexidade de 
temas tratados.

Por fim, os arts. 44 e 45 contêm as cláusulas de 
vigência, de eficácia e as revogatórias. A revogação 
dos dispositivos que contrariam o disposto na Medida 
Provisória resguarda os direitos dos atuais concessio-
nários e permissionários que não optem pela rescisão 
contratual, e a eficácia postergada do art. 29 se justi-

fica pelo ônus financeiro que implica, apesar de este 
não configurar tributo ou contribuição.

Em suma, a Medida Provisória nº 320, de 2006, 
na sua parte central, versa tema da mais indeclinável 
relevância, qual seja, a logística do comércio exterior. 
Com efeito, ela inova os aspectos institucionais da ar-
mazenagem de cargas importadas e a exportar, permi-
tindo sua interiorização, superando, ao mesmo tempo, 
o esgotado modelo vigente que burocratiza e obstrui a 
ampliação do movimento das cargas. É à crise desse 
modelo, baseado no regime de permissão e conces-
são de serviços públicos, que a Proposição pretende 
trazer uma solução, adotando o paradigma do Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro, administrado pela 
iniciativa privada, com controle aduaneiro e conferido 
mediante o regime de licenciamento, sem dúvida mais 
consentâneo com a natureza das atividades que nele 
serão exercidas.

Das Emendas

Quanto às emendas oferecidas à Medida Provisó-
ria nº 320, segundo nosso entendimento, não incidem, 
em inconstitucionalidade. Consideram-se inadequadas, 
financeira e orçamentariamente, as de nos 182 e 189, 
e adequadas as demais. No mérito, acatam-se total-
mente as de nos 136, 137 138, 162, 163, 164 e 165, e 
parcialmente as de nos 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 79, 80, 81, 82, 143, 144, 145, 146, 161, 166, 
181, 183, 184, 185 e 186, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão, sendo as demais rejeitadas.

Por todo o exposto, voto pelo preenchimento dos 
requisitos constitucionais de relevância e urgência da 
Medida Provisória nº 320, de 2006, pela sua constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; na 
preliminar de adequação financeira e orçamentária, 
voto pela sua adequação. Quanto às emendas apre-
sentadas, são julgadas inadequadas, financeira e or-
çamentariamente, as de nos 182 e 189; aproveitam-se 
integralmente as de nos 136, 137, 138, 162, 163, 164 e 
165, e, parcialmente, as de nos 45, 46, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 143, 144, 145, 146, 161, 
166, 181, 183, 184, 185 e 186, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão, rejeitadas as demais. No mérito, voto 
pela aprovação da Medida Provisória nº 320, de 2006, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo.

Sala das Sessões, em     de       de 2006. – Depu-
tado Edinho Montemor, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
(MP nº 320, de 2006)

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
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degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Cen-
tro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A movimentação e a armazenagem de 

mercadorias importadas ou despachadas para ex-
portação e a prestação de serviços conexos serão 
feitas sob controle aduaneiro, em locais e recintos 
alfandegados.

§ 1º As atividades referidas no caput poderão 
ser executadas em:

I – portos, aeroportos e terminais portuários, pe-
las pessoas jurídicas:

a) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços portuários e aeroportuários, ou 
empresas e órgãos públicos constituídos para 
prestá-las;

b) autorizadas a explorar terminais por-
tuários privativos, de uso exclusivo ou misto, 
nos respectivos terminais; ou

c) arrendatárias de instalações portuá-
rias ou aeroportuárias e concessionárias de 
uso de áreas em aeroportos, nas respectivas 
instalações;

II – fronteiras terrestres, pelas pessoas jurídi-
cas:

a) arrendatárias de imóveis pertencentes 
à União, localizados nos pontos de passagem 
de fronteira;

b) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços de transporte ferroviário inter-
nacional, ou qualquer empresa autorizada a 
prestar esses serviços, nos termos da legis-
lação específica, nos respectivos recintos fer-
roviários de fronteira;

III – recintos de estabelecimento empresarial 
licenciados, pelas pessoas jurídicas habilitadas nos 
termos desta Lei;

IV – bases militares, sob responsabilidade das 
Forças Armadas;

V – recintos de exposições, feiras, congressos, 
apresentações artísticas, torneios esportivos e asse-
melhados, sob a responsabilidade da pessoa jurídica 
promotora do evento; e

VI – lojas francas e seus depósitos, sob respon-
sabilidade da respectiva empresa exploradora.

§ 2º A movimentação e a armazenagem de re-
messas postais internacionais poderão ser realizadas 

em recintos próprios sob responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

§ 3º O recinto de estabelecimento empresarial 
referido no inciso III do § 1º denomina-se Centro Lo-
gístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).

§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá ad-
mitir a movimentação e a armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação em 
locais ou recintos não-alfandegados para atender a 
situações eventuais ou solucionar questões relativas a 
operações que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados em face de razões técnicas, 
ouvidos os demais órgãos e agências da administra-
ção pública federal, quando for o caso.

§ 5º As atividades relacionadas neste artigo po-
derão ser executadas sob a administração da Se-
cretaria da Receita Federal, nas hipóteses definidas 
nesta Lei.

Dos Requisitos Técnicos e Operacionais para o 
Alfandegamento

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal definirá 
os requisitos técnicos e operacionais para o alfande-
gamento dos locais e recintos indicados no art. 1º, 
bem assim daqueles destinados ao trânsito interna-
cional de pessoas e de veículos de passageiros, a 
serem atendidos pela pessoa jurídica responsável, 
com observância dos princípios de segurança e ope-
racionalidade aduaneiras, abrangendo, dentre outros, 
os seguintes aspectos:

I – segregação e proteção física da área do re-
cinto;

II – segregação física ou delimitação entre as 
áreas de armazenagem de mercadorias para expor-
tação, para importação, despachadas para consumo 
e para operações de industrialização sob controle 
aduaneiro;

III – edifícios e instalações, aparelhos de infor-
mática, mobiliário e materiais, para o exercício das 
atividades da Secretaria da Receita Federal e, quando 
necessário, de outros órgãos ou agências da adminis-
tração pública federal;

IV – balanças, instrumentos e aparelhos de ins-
peção não–invasiva, como os aparelhos de raios X ou 
gama, e outros instrumentos necessários à fiscalização 
e controle aduaneiros, bem assim de pessoal habilita-
do para sua operação;

V – edifícios e instalações, equipamentos, ins-
trumentos e aparelhos especiais para a verificação de 
mercadorias frigorificadas, apresentadas em tanques 
ou recipientes que não devam ser abertos durante o 
transporte, produtos químicos, tóxicos e outras merca-
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dorias que exijam cuidados especiais para seu trans-
porte, manipulação ou armazenagem;

VI – instalação e equipamentos adequados para 
os tratamentos sanitários e quarentenários prescritos 
por órgãos ou agências da administração pública fe-
deral, tais como rampas, câmaras refrigeradas, auto-
claves e incineradores;

VII – oferta de comodidades para passageiros 
internacionais, transportadores, despachantes adu-
aneiros e outros intervenientes no comércio exterior, 
que atuem ou circulem no recinto; e

VIII – disponibilização de sistemas, com acesso re-
moto pela fiscalização federal, observadas as limitações de 
acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle de acesso de pes-

soas e veículos; e
c) registro e controle das operações re-

alizadas com mercadorias, inclusive seus es-
toques.

§ 1º Os requisitos referidos nos incisos I e II, 
onde se revelarem desnecessários à segurança adu-
aneira, poderão ser dispensados pela Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também aos demais 
requisitos, nas situações em que se revelarem dispensáveis, 
considerando o tipo de carga ou mercadoria movimentada 
ou armazenada, o regime aduaneiro autorizado no recinto 
a quantidade de mercadoria movimentada e outros as-
pectos relevantes para a segurança e a operacionalidade 
aduaneiras, bem assim nas situações em que o alfande-
gamento do recinto se der para atender às necessidades 
turísticas temporárias ou para evento certo.

§ 3º Será exigida regularidade fiscal, relativa aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, à Previdência Social e ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, como condição para 
o alfandegamento.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento de outras exigências decorrentes de lei ou 
de acordo internacional.

§ 5º Será exigida, ainda, como condição para 
alfandegamento, manifestação dos demais órgãos e 
agências da administração pública federal, sobre a 
adequação do local ou recinto aos requisitos técnicos 
próprios às atividades de controle por esses exerci-
dos, relativamente às mercadorias ali movimentadas 
ou armazenadas.

§ 6º Aplicam-se aos locais e recintos destinados 
ao trânsito internacional de pessoas e de veículos de 
passageiros, no que couber, as disposições do § 4º 
do art. 1º.

Das Obrigações dos Responsáveis por Locais e 
Recintos Alfandegados

Art. 3º São obrigações da pessoa jurídica res-
ponsável por local ou recinto alfandegado:

I – disponibilizar a fiscalização aduaneira o aces-
so imediato a qualquer mercadoria, veículo ou unidade 
de carga no local ou recinto alfandegado;

II – prestar aos órgãos e agências da adminis-
tração pública federal que atuem no local o apoio 
operacional necessário à execução da fiscalização, 
inclusive mediante a disponibilização de pessoal para 
movimentação de volumes, manipulação e inspeção 
de mercadorias e coleta de amostras;

III – manter sempre, no local ou recinto, prepostos 
com poderes para representá-la perante as autoridades 
dos órgãos e agências referidos no inciso II;

IV – cumprir e fazer cumprir as regras estabe-
lecidas pela Secretaria da Receita Federal, para au-
torização e controle de acesso de veículos, pessoas 
e cargas, bem assim as demais normas de controle 
aduaneiro;

V – manter as condições de organização, segu-
rança e salubridade no local ou recinto, necessárias 
às respectivas operações, com conforto para empre-
gados e usuários, bem assim para a boa execução e 
imagem dos serviços públicos;

VI – manter instrumentos e aparelhos, inclusive 
de informática, dentro das configurações técnicas es-
tabelecidas pelos órgãos e agências da administração 
pública federal;

VII – coletar informações sobre a vida pregressa 
dos empregados, inclusive das empresas contratadas 
que prestem serviços no recinto, incluindo a verificação 
de endereço e antecedentes criminais relacionados ao 
comércio exterior, mantendo os dossiês atualizados e 
à disposição dos órgãos de fiscalização;

VIII – pesar, quantificar volumes de carga, realizar 
friagens e identificar mercadorias e embalagens sob 
sua custódia, e prestar as pertinentes informações aos 
órgãos e agências da administração pública federal, 
nas formas por essas estabelecidas;

IX – levar ao conhecimento da fiscalização adu-
aneira informações relativas à infração à legislação 
aduaneira, praticada ou em curso, e aos órgãos e 
agências da administração pública federal informações 
sobre infrações aos seus controles, nos termos defini-
dos pelos respectivos órgãos ou agências;

X – guardar em boa ordem documentos pertinen-
tes às operações realizadas sob controle aduaneiro, 
nos termos da legislação própria, para exibi-los à fis-
calização federal, quando exigido;

XI – manter os arquivos e sistemas informatiza-
dos de controle das operações referidas no inciso X, 
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e disponibilizar o acesso dessas bases de dados à fis-
calização da Secretaria da Receita Federal;

XII – manter os arquivos e sistemas informatizados 
de controle e operações relativas aos outros órgãos e 
agências da administração pública federal que exerçam 
controles sobre as mercadorias movimentadas, para 
fins de sua correspondente fiscalização;

XIII – designar o fiel do armazém, observadas as 
determinações estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal, mediante sua prévia aprovação;

XIV – manter o atendimento dos requisitos téc-
nicos e operacionais e a regularidade fiscal a que se 
refere o art. 2º, bem assim a regularidade dos recolhi-
mentos devidos ao Fundo Especial de Desenvolvimen-
to e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização 
– FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de 
dezembro de 1975; e

XV – observar as condições regulamentares para 
entrega de mercadorias desembaraçadas, inclusive 
quanto à liberação pelo transportador internacional.

§ 1º A identificação das mercadorias de que trata 
o inciso VIII poderá ser feita por amostragem, na forma 
definida pela Secretaria da Receita Federal, e mediante 
uso de aparelhos de verificação não-invasiva, resguar-
dando-se os controles efetuados pelos demais órgãos 
e agências da administração pública federal.

§ 2º Os órgãos e agências da administração pú-
blica federal estabelecerão requisitos técnicos comuns 
para as configurações dos instrumentos e aparelhos 
referidos no inciso VI e procedimentos integrados ou 
de compartilhamento de informações para os efeitos 
dos incisos VIII, IX e XII.

§ 3º As disposições deste artigo não dispensam 
o cumprimento de outras obrigações legais.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que 
couber, à pessoa jurídica responsável pela operação 
de carga e descarga da embarcação transportadora, 
no uso do direito ou prioridade de acostagem, conce-
dido pela autoridade portuária.

Da Garantia Prestada pelos Depositários

Art. 4º. A empresa responsável por local ou re-
cinto alfandegado deverá, na qualidade de depositária, 
nos termos do art. 32 do Decreto–Lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor 
de dois por cento do valor médio mensal, apurado no 
último semestre civil, das mercadorias importadas en-
tradas no recinto alfandegado, excluídas:

I – as desembaraçadas em trânsito aduaneiro 
ou registradas para despacho para consumo até o dia 
seguinte ao de sua entrada no recinto; e

II – as depositadas nos recintos relacionados no 
inciso V do § 1º do art. 1º.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das merca-
dorias a que se refere o caput, será considerado o 
valor consignado no conhecimento de carga ou outro 
documento estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal.

§ 2º A garantia deverá ser prestada sob a forma 
de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro adu-
aneiro, até o décimo dia útil seguinte ao do semestre 
civil encerrado, dela podendo ser deduzido o valor do 
patrimônio líquido da empresa, apurado no balanço de 
31 de dezembro do ano imediatamente anterior ou, no 
caso de início de atividade, no balanço de abertura.

§ 3º Para iniciar a atividade, a empresa responsá-
vel deverá prestar garantia no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), na forma prevista no 
§ 2º, até o décimo dia útil seguinte ao da publicação 
do ato de alfandegamento.

Art. 5º Na hipótese de cancelamento do alfande-
gamento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revo-
gação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da 
Receita Federal terá o prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de publicação do respectivo ato, para 
liberação de eventual saldo da garantia de que trata 
o art. 4º, mediante comprovação do cumprimento das 
exigências relativas a obrigações tributárias ou pena-
lidades impostas.

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no 
caput será interrompido pela interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial que suspenda a exigibi-
lidade de obrigações ou penalidades pecuniárias, até 
o seu trânsito em julgado.

Do Licenciamento e do Alfandegamento de Clia

Art. 6º A licença para exploração de Clia será ou-
torgada a estabelecimento de pessoa jurídica constitu-
ída no País, que explore serviços de armazéns gerais, 
demonstre regularidade fiscal, atenda aos requisitos 
técnicos e operacionais para alfandegamento na forma 
do art. 2º e satisfaça às seguintes condições:

I – possua patrimônio líquido igual ou superior a 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais);

II – seja proprietária ou, comprovadamente, de-
tenha a posse direta do imóvel onde funcionará o 
Clia; e

III – apresente anteprojeto ou projeto do Clia pre-
viamente aprovado pela autoridade municipal, quan-
do situado em área urbana, e pelo órgão responsável 
pelo meio ambiente, na forma das legislações espe-
cíficas.

§ 1º A licença referida no caput somente será 
outorgada a estabelecimento localizado:

I – em município capital de Estado;
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II – em município incluído em Região Metropo-
litana;

III – no Distrito Federal;
IV – em município onde haja aeroporto interna-

cional ou porto organizado; ou
V – em Município onde haja unidade da Secre-

taria da Receita Federal e nos municípios limítrofes 
a este.

§ 2º Para a aferição do valor do patrimônio líqui-
do a que se refere o inciso I, deverá ser apresentado 
demonstrativo contábil relativo a 31 de dezembro do 
ano imediatamente anterior ao do pedido de alfande-
gamento ou de balanço de abertura, no caso de início 
de atividade.

§ 3º O Clia deverá manter, enquanto perdurar o 
licenciamento, o atendimento às condições previstas 
neste artigo.

§ 4º Não será outorgada a licença de que trata 
o caput deste artigo quando presentes as seguintes 
condições:

I – a estabelecimento que tenha sido punido, 
nos últimos cinco anos, com o cancelamento da re-
ferida licença, por meio de processo administrativo 
ou judicial;

II – a empresa que tenha praticado ou participa-
do de atividades fraudulentas na área tributária e de 
comércio exterior e que tenha sido autuada ou citada 
em procedimentos criminais relativos a infrações tri-
butárias e de comércio exterior; e

III – a empresa que mantenha em seu quadro so-
cietário pessoa física ou jurídica que tenha tido partici-
pação em estabelecimento enquadrado nas situações 
discriminadas nos incisos anteriores.

Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração de 
Clia e declarar o seu alfandegamento, em ato único.

§ 1º O ato a que se refere o caput relacionará 
as atividades de interesse da fiscalização federal que 
serão executadas e os seus respectivos horários de 
funcionamento, o tipo de carga e de mercadoria que 
poderá ingressar no recinto, os regimes aduaneiros 
que poderão ser utilizados e as operações de despa-
cho aduaneiro autorizadas.

§ 2º O horário de funcionamento do Clia, em ativi-
dades não relacionadas como de interesse da fiscaliza-
ção federal, será estabelecido pelo seu administrador, 
observada a legislação pertinente.

§ 3º A movimentação e a armazenagem de mer-
cadorias nacionais serão restritas aos casos de mer-
cadorias destinadas à exportação ou à industrializa-
ção em regime aduaneiro especial no Clia, de cargas 
a granel e de mercadorias não embaladas, e atenderá 

aos requisitos de controle específicos estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4º A armazenagem de mercadorias nacionali-
zadas sujeita-se aos requisitos de controle específicos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5º Atendidos os requisitos técnicos e operacio-
nais definidos nos termos do art. 2º e após a respectiva 
comprovação perante a Secretaria da Receita Federal 
e os órgãos e agências da administração pública fede-
ral que atuem no local, a área alfandegada poderá ser 
ampliada ou reduzida dentro de uma mesma estrutura 
armazenadora que seja compartilhada no armazena-
mento de mercadorias nacionais.

§ 6º Observadas as condições estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal, são facultadas as 
passagens internas de mercadorias importadas de-
sembaraçadas da área alfândega da para a área não 
alfandegada e, da segunda para a primeira, de mer-
cadorias destinadas à exportação e à industrialização, 
e, em ambos os sentidos, de máquinas e aparelhos 
utilizados na movimentação de carga.

Art. 8º A Secretaria da Receita Federal, conside-
rando as desigualdades regionais, poderá reduzir em 
até cinqüenta por cento o valor exigido no inciso I do 
art. 6º, para a outorga de licença para exploração de 
CLIA nas regiões Centro–Oeste, Norte e Nordeste.

§ 1º As empresas prestadoras dos serviços re-
lacionados no caput do art. 1º, na hipótese do inciso 
III do seu § 1º, fixarão livremente os preços desses 
serviços, a serem pagos pelos usuários.

§ 2º Os serviços prestados em atendimento a 
determinação da fiscalização ou em cumprimento da 
legislação aduaneiras, para realização de operações es-
pecíficas, serão pagos pelo responsável pela carga.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal disciplina-
rá a formalização e o processamento dos pedidos de 
licença para exploração de CLIA e divulgará, na sua 
página na Internet, a relação dos requerimentos sob 
análise, que deverá ser concluída em até sessenta dias, 
contados da protocolização do pedido devidamente 
instruído com os elementos que comprovem o atendi-
mento dos requisitos e condições estabelecidos.

Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no pra-
zo de trinta dias, contado da data do despacho de 
reconhecimento de admissibilidade do requerimento 
de licença para exploração de CLIA, dará ciência da 
pretensão da interessada aos demais órgãos e agên-
cias da Administração Pública Federal que nele exer-
cerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a 
data provável para a conclusão do projeto, nos termos 
do respectivo cronograma de execução apresentado 
pela requerente.
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Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da Administração Pública 
Federal referidos no art. 10 deverão disponibilizar pes-
soal necessário ao desempenho de suas atividades 
no CLIA, no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
data estabelecida para a conclusão do projeto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser 
prorrogado por igual período, findo o qual a licença 
deverá ser outorgada.

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º só será 
admitida na hipótese de qualquer unidade de órgão ou 
agência da Administração Pública Federal, que deva 
exercer suas atividades no recinto do CLIA objeto da 
licença requerida, apresentar situação de comprome-
timento de pessoal com o atendimento de Centros 
Logísticos e Industriais Aduaneiros.

§ 3º A empresa requerente poderá usar livremen-
te o recinto para exercer atividades empresariais que 
não dependam de licença ou de autorização do Poder 
Público, até o cumprimento do disposto no caput.

Art. 12. Informada da conclusão da execução do 
projeto de exploração do CLIA, a Secretaria da Receita 
Federal terá o prazo de trinta dias, contado da data do 
protocolo do expediente da empresa requerente, para 
comunicar o fato aos demais órgãos e agências da Ad-
ministração Pública Federal referidos no art. 10.

§ 1º Os órgãos e agências da Administração Pú-
blica Federal referidos no art. 10 deverão verificar a 
conformidade das instalações e dos requisitos para o 
licenciamento e o alfandegamento do CLIA, no prazo 
de trinta dias, contado da data da ciência da comuni-
cação de que trata o caput.

§ 2º Confirmado o atendimento às exigências e 
requisitos e observado o prazo previsto no art. 11, será 
editado o ato de licenciamento e alfandegamento de 
que trata o art. 7º, com início de vigência no prazo de 
até sessenta dias de sua publicação.

Da Movimentação e Armazenagem de Carga nas 
Fronteiras Terrestres

Art. 13. As empresas prestadoras dos serviços 
relacionados no caput do art. 1º, na hipótese do inci-
so II do seu § 1º, fixarão livremente os preços desses 
serviços, a serem pagos pelos usuários, sendo –lhes 
vedado:

I – cobrar:

a) pela mera passagem de veículos e 
pedestres pelo recinto, na entrada no país, 
ou na saída dele;

b) as primeiras duas horas de estacio-
namento de veículo de passageiro;

c) o equivalente a mais de R$3,00 (três 
reais) por tonelada, pela pesagem de veículos 
de transporte de carga;

d) o equivalente a mais de R$5,00 (cinco 
reais) pelas primeiras duas horas de estacio-
namento de veículo rodoviário de carga em 
trânsito aduaneiro; e

II – estipular período unitário superior a seis ho-
ras para a cobrança de estacionamento de veículo 
rodoviário de carga.

§ 1º Os valores referidos nas alíneas c e d do in-
ciso I poderão ser alterados anualmente pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.

§ 2º Na hipótese de arrendamento de imóvel per-
tencente à União, o contrato será precedido de licitação 
realizada pela Secretaria do Patrimônio da União, que 
também ficará incumbida da fiscalização e da execu-
ção contratual relativas ao arrendamento.

§ 3º No caso de suspensão ou cancelamento do 
alfandegamento, ou de paralisação na prestação dos 
serviços, a Secretaria da Receita Federal deverá:

I – representar contra a contratada à autoridade 
responsável pela fiscalização e execução do contrato 
de arrendamento, na hipótese de empresa arrendatária 
de imóvel da União;

II – assumir a administração das operações no 
recinto, até que seja regularizada a situação que deu 
causa à sua intervenção, em qualquer caso; e

III – alfandegar o recinto, em caráter precário, sob 
sua responsabilidade, nas hipóteses de suspensão ou 
cancelamento do alfandegamento.

§ 4º Na hipótese de violação a qualquer das ve-
dações estabelecidas nos incisos I e II do caput ou da 
representação de que trata o inciso I do § 3º, caberá 
à autoridade referida nesse inciso:

I – impor a suspensão do contrato pelo prazo da 
suspensão do alfandegamento; ou

II – rescindir o contrato, nas hipóteses de cancela-
mento do alfandegamento, de paralisação na prestação 
dos serviços ou de violação a qualquer das vedações 
estabelecidas nos incisos I e II do caput.

§ 5º A Secretaria do Patrimônio da União, ouvida 
a Secretaria da Receita Federal, disciplinará a aplica-
ção deste artigo, inclusive quanto:

I  – à prestação de garantias contratuais pela 
arrendatária;

II – à estipulação de penalidades pecuniárias 
pelo descumprimento das cláusulas contratuais pela 
arrendatária;

III – às outras hipóteses de rescisão do contrato 
de arrendamento; e

IV – à indenização da arrendatária pelas obras 
realizadas e instalações incorporadas ao imóvel per-
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tencente à União, nos casos de rescisão do contrato 
decorrente de aplicação de sanção ou de interesse 
público.

Art. 14. Os serviços de que trata o art. 13 serão 
prestados sob a administração da Secretaria da Re-
ceita Federal, nas seguintes hipóteses:

I – quando não houver interesse na exploração 
dessas atividades pela iniciativa privada;

II – enquanto se aguardam os trâmites do con-
trato de arrendamento; ou

III – intervenção de que trata o inciso II do § 3º 
do art. 13.

§ 1º Os serviços prestados na forma deste ar-
tigo serão pagos pelos usuários, por meio de tarifas 
estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda 
para cada atividade específica, que deverão custear 
integralmente suas execuções.

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos 
serviços referidos no caput serão destinadas ao Fun-
daf.

Das Outras Disposições

Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se também 
aos atuais responsáveis por locais e recintos alfan-
degados.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fede-
ral definirá prazos, não inferiores a doze meses e não 
superiores a trinta e seis meses, para o cumprimento 
dos requisitos técnicos e operacionais para alfande-
gamento previstos no art. 2º.

Art. 16. Os atuais permissionários de serviços 
de movimentação e armazenagem de mercadorias 
em Portos Secos poderão, mediante solicitação e sem 
ônus para a União, ser transferidos para o regime de 
exploração de Clia previsto nesta Lei, sem interrupção 
de suas atividades e com dispensa de penalidade por 
rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o contrato 
será rescindido no mesmo ato de outorga da licença 
para exploração do Clia.

§ 2º No caso de o permissionário não solicitar a 
transferência para o regime de exploração de Clia pre-
visto nesta Lei, o contrato somente poderá ser rescin-
dido após a remoção das mercadorias do recinto.

§ 3º A rescisão do contrato nos termos deste 
artigo não dispensa a contratada do pagamento de 
obrigações contratuais vencidas e de penalidades pe-
cuniárias devidas em razão de cometimento de infração 
durante a vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, tam-
bém, ao Porto Seco que esteja funcionando, na data 
de publicação desta Lei, por força de medida judicial 
ou sob a égide de contrato emergencial.

§ 5º Para a transferência prevista no caput e no 
§ 4º deste artigo será observado o disposto no pará-
grafo único do art. 15.

Art. 17. Os concessionários de serviços de movi-
mentação e armazenagem de mercadorias em Portos 
Secos instalados em imóveis perdencentes à União 
também poderão, mediante aviso prévio de cento e oi-
tenta dias, rescindir seus contratos na forma do caput 
e §§ 1º a 4º do art. 16, sendo-lhes garantido o direito 
de exploração de Clia sob o regime previsto nesta Lei 
até o final do prazo original constante do contrato de 
concessão.

Parágrafo único. Não será admitida rescisão par-
cial de contrato.

Art. 18. A pessoa jurídica licenciada poderá so-
licitar a revogação do ato a que se refere o art. 7º, 
desde que no recinto não mais exista mercadoria sob 
controle aduaneiro.

Art. 19. A pessoa jurídica prestadora dos serviços 
de que trata o caput do art. 1º fica sujeita a:

I – advertência, suspensão ou cancelamento, na 
forma do art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, pelo descumprimento de requisito técnico 
ou operacional para o alfandegamento, definido com 
fundamento no art 2º, de obrigação prevista no art. 3º, 
ou do disposto no § 3º do art. 6º.

II – vedação da entrada de mercadorias impor-
tadas no recinto até o atendimento da exigência, pelo 
descumprimento, ainda que parcial, da prestação da 
garantia prevista no § 2º do art 4º.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 
II será precedida de intimação, na forma estabelecida 
pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 20. A Secretaria da Receita Federal, ouvidos 
os outros órgãos e agências da administração públi-
ca federal atuantes nos controles de mercadorias na 
exportação, poderá admitir, em caráter precário, a re-
alização de despacho de exportação em recinto não-
alfandegado.

Art. 21. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração públi-
ca federal disporão sobre o registro e o controle das 
operações de importação e exportação realizadas por 
pessoas domiciliadas em localidades fronteiriças onde 
não existam unidades aduaneiras, de mercadorias para 
consumo ou produção nessas localidades.

Das Alterações à Legislação Aduaneira

Art. 22. O manifesto de carga, o romaneio de 
carga packing list e a fatura comercial expressos nos 
idiomas de trabalho do Mercado Comum do Sul – Mer-
cosul e da Organização Mundial do Comércio – OMC 
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ficam dispensados da obrigatoriedade de tradução 
para o idioma português.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá esta-
belecer informações obrigatórias no conhecimento de 
carga sobre as condições ambientais e de embalagem 
e conservação da mercadoria transportada, para fins 
de controle sanitário, fitossanitário, zoossanitário, am-
biental e de segurança pública.

Art. 23. Os créditos relativos aos tributos, contri-
buições e direitos comerciais correspondentes às mer-
cadorias extraviadas na importação serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se 
responsável o transportador ou o depositário que der 
causa ao extravio das mercadorias, assim reconhecido 
pela autoridade aduaneira.

§ 2º A apuração de responsabilidade e o lança-
mento de oficio de que trata o caput serão dispensa-
dos na hipótese de o importador ou de o responsável 
assumir espontaneamente o pagamento dos tributos.

Ad. 24. O importador fica obrigado a devolver ao 
exterior ou a destruir a mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja autorizada com fundamento na 
legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou 
segurança pública e controles sanitários, fitossanitá-
rios e zoossanitários.

§ 1º Tratando-se de mercadoria acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada a pes-
soa inexistente ou com domicílio desconhecido no Pais, 
a obrigação referida no caput será do respectivo trans-
portador internacional da mercadoria importada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal definirá a 
providência a ser adotada pelo importador ou trans-
portador internacional, conforme seja o caso, de con-
formidade com a representação do ôrgão responsável 
pela aplicação da legislação especifica, definindo prazo 
para o seu cumprimento.

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação 
prevista no § 2º, a Secretaria da Receita Federal:

I – aplicará ao importador ou transportador inter-
nacional, conforme seja o caso, a multa no valor cor-
respondente a dez vezes o frete cobrado pelo trans-
porte da mercadoria na importação, observado o rito 
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e

II – determinará ao depositário que proceda à:
a) destruição da mercadoria; ou
b) devolução da mercadoria ao exterior, quando 

sua destruição no País não for autorizada pela autori-
dade sanitária ou ambiental competente.

§ 4º O importador ou o transportador internacio-
nal referido no § 3º, conforme seja o caso, também 
fica obrigado a indenizar o depositário que realizar, 
por determinação da Secretaria da Receita Federal, 

nos termos do inciso II do § 3º, a destruição ou a de-
volução da mercadoria ao exterior, pelas respectivas 
despesas incorridas.

§ 5º Tratando-se de transportador estrangeiro, 
responderá pela multa prevista no inciso II do § 3º e 
pela obrigação prevista no § 4º o seu representante 
legal no País.

§ 6º Na hipótese de descumprimento pelo deposi-
tário da obrigação de destruir ou devolver as mercado-
rias, conforme disposto no inciso II do § 3º, aplicam-se 
as sanções de advertência, suspensão ou cancelamen-
to, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 25. A transferência de titularldade de merca-
doria de procedência estrangeira por endosso no co-
nhecimento de carga somente será admitida mediante 
a comprovação documental da respectiva transação 
comercial.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput 
será dispensada no caso de endosso bancário ou em 
outras hipóteses estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal.

Art. 26. Para fins de aplicação do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, con-
sideram-se, para efeitos fiscais, bagagem desacompa-
nhada os bens pertencentes ao de cujus na data do 
óbito, no caso de sucessão aberta no exterior.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no 
caput os bens excluídos do conceito de bagagem, na 
forma da legislação em vigor.

Art. 27. O § 3º do art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 3º Para efeito do disposto no inciso I, consi-
dera-se ocorrido o respectivo desembaraço aduaneiro 
da mercadoria que constar como tendo sido importada 
e cujo extravio venha a ser verificado pela autoridade 
fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime 
suspensivo de tributação.” (NR)

Art. 28. O inciso II do art. 60 e o parágrafo único 
do art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60.  ................................................
II – extravio – toda e qualquer falta de 

mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição.

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

“Art. 111.  ..............................................
Parágrafo único. Excluem-se da regra 

deste artigo os casos dos incisos III, V e VI 
do art. 104.” (NR)
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Art. 29. Os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 22. Os custos administrativos de fiscalização 
e controle aduaneiros exercidos pela Secretaria da Re-
ceita Federal serão ressarcidos mediante recolhimento 
ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiço-
amento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, 
criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro 
de 1975, relativamente a:

I – atividades extraordinárias de fiscalização e 
controle aduaneiros;

II – deslocamento de servidor para prestar serviço 
em local ou recinto localizado fora da sede da repar-
tição de expediente;

III – vistoria técnica e auditoria de sistema de 
controle informatizado, tendo em vista o alfandega-
mento ou a habilitação para despacho aduaneiro de 
local ou recinto; e

IV – a auditoria de sistema de controle informa-
tizado, tendo em vista a habilitação para a fruição de 
regime aduaneiro especial.

§ 1º Consideram –se atividades extraordinárias 
de fiscalização e controle aduaneiros:

I – a conferência para despacho aduaneiro re-
alizada em dia ou horário fora do expediente normal 
da repartição;

II – a realizada em local ou recinto explorado por 
pessoa jurídica diversa do administrador portuário ou 
aeroportuário; e

III – a conferência para despacho aduaneiro ou 
o despacho aduaneiro realizado no estabelecimento 
do importador, exportador ou transportador.

§ 2º O ressarcimento relativo às atividades extra-
ordinárias de fiscalização e controle aduaneiros será 
devido pela pessoa jurídica que administra o local ou 
recinto, no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) 
por carga:

I – submetida a despacho aduaneiro, nas hipó-
teses dos incisos I e III do § 1º; e

II – ingressada ou desconsolidada no local ou 
recinto, na hipótese de que trata o inciso II do § 1º.

§ 3º O ressarcimento relativo às despesas referi-
das no inciso II do caput será devido pela pessoa jurí-
dica responsável pelo local ou recinto, no valor corres-
pondente às despesas do deslocamento requerido.

§ 4º O ressarcimento relativo às vistorias e audi-
torias de que tratam os incisos III e IV do caput será 
devido:

I – pela pessoa jurídica referida no inciso II do § 
1º, no valor de:

a) R$10.000,00 (dez mil reais), uma úni-
ca vez, para o alfandegamento ou habilitação 
de local ou recinto; e

b) R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez 
ao ano, para as vistorias periódicas de local 
ou recinto alfandegado ou habilitado; e

II – pela pessoa jurídica empresarial que pleitear 
habilitação para regime aduaneiro especial, no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma única vez, na hi-
pótese de que trata o inciso IV do caput.

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º, considera 
– se carga:

I – a mercadoria ou o conjunto de mercadorias 
acobertados por um único conhecimento de carga ou 
documento de efeito equivalente; ou

II – no caso de remessa postal internacional ou 
de transporte de encomenda ou remessa porta a por-
ta, o conjunto de remessas ou encomendas acober-
tadas por um conhecimento de carga consolidada ou 
documento de efeito equivalente, desde que estejam 
consignadas ao serviço postal ou a transportador e 
sejam submetidas a despacho aduaneiro sob o regime 
de tributação simplificada de que trata o Decreto–Lei 
nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, ou a outra mo-
dalidade de despacho simplificado definida em ato da 
Secretaria da Receita Federal.

§ 6º O ressarcimento previsto neste artigo deve-
rá ser recolhido:

I – até o quinto dia útil do mês seguinte ao do 
registro da declaração aduaneira ou do ingresso das 
cargas, conforme o caso, nas hipóteses do § 2º;

II – até o dia anterior ao da realização do deslo-
camento requerido, na hipótese do § 3º;

III – antes da protocolização do requerimento para 
vistoria de recinto ou habilitação para regime aduanei-
ro especial, nas hipóteses de que tratam a alínea a do 
inciso I e inciso II, ambos do § 4º; e

IV  – até 31 de dezembro de cada ano, posterior 
ao do alfandegamento, no caso da alínea b do inciso 
I do § 4º.

§ 7º O ressarcimento de que trata o inciso I do 
caput não será devido relativamente ao ingresso de 
carga:

I – que deixar o local ou recinto, desembaraçada 
para o regime especial de trânsito aduaneiro na impor-
tação, até o dia seguinte ao de seu ingresso;

II – em regime de trânsito aduaneiro na expor-
tação; ou

III – em conclusão de trânsito internacional de pas-
sagem, desde que sua permanência no local ou recinto 
não ultrapasse o dia seguinte ao de seu ingresso.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos em que os valores devidos ao Fundaf estejam 
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previstos em contrato, enquanto perdurar a sua vi-
gência.

§ 9º Os valores de ressarcimento referidos nos 
§§  2º e 4º poderão ser alterados anualmente pelo Mi-
nistro de Estado da Fazenda.” (NR)

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
VI – não declaradas pelo viajante pro-

cedente do exterior no correspondente pro-
cedimento de controle aduaneiro que, por sua 
quantidade ou característica, revelem finalidade 
comercial ou represente risco sanitário, fitos-
sanitário ou zoossanitário.

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

Art. 30. O art. 7º do Decreto–Lei nº 2.472, de 1º 
de setembro de 1988, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Fede-
ral, atendendo aos princípios de segurança, 
economicidade e facilitação logística para o 
controle aduaneiro, poderá organizar recin-
to de fiscalização aduaneira em local interior 
convenientemente localizado em relação às 
vias de tráfego terrestre e aquático, distante 
de pontos de fronteira alfandegado, ouvidos os 
demais órgãos e agências da Administração 
Pública Federal.

§ 1º O recinto referido no caput poderá 
ser equiparado, para efeitos fiscais, a ponto 
de fronteira alfandegado.

§ 2º As mercadorias transportadas entre 
o ponto de fronteira alfandegado e o recinto 
referido no caput serão automaticamente ad-
mitidas no regime de trânsito aduaneiro, desde 
que observados os horários, rotas e demais 
condições e requisitos estabelecidos pela Se-
cretaria da Receita Federal.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal 
poderá proibir a aplicação da modalidade de 
regime prevista no § 2º para determinadas 
mercadorias ou em determinadas situações, 
em face de razões de ordem fiscal, de contro-
le aduaneiro ou quaisquer outras de interes-
se público.

§ 4º o desvio da rota estabelecida, con-
forme o § 2º, sem motivo justificado, a violação 
da proibição de que trata o § 3º, a descarga da 
mercadoria importada em local diverso do recinto 
referido no caput ou a condução da mercadoria 
despachada para exportação para local diverso 
do ponto de fronteira alfandegado de saída do 
território nacional, sem ordem, despacho ou 

licença, por escrito, da autoridade aduaneira, 
constitui infração considerada dano ao Erário 
sujeita a pena de perdimento da mercadoria e do 
veículo transportador, nos termos do art. 23 do 
Decreto–Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.

§ 5º No recinto referido no caput, não será 
permitida a descarga e a armazenagem de mer-
cadoria importada ou despachada para exporta-
ção, salvo as operações de descarga para trans-
bordo e aquelas no interesse da fiscalização.

§ 6º O recinto referido no caput será uti-
lizado para os procedimentos de conferência 
aduaneira em despachos de importação ou 
de exportação, inclusive em regime aduanei-
ro especial, despacho de trânsito aduaneiro 
para outros recintos ou locais alfandegados e, 
ainda, como base operacional para atividades 
de repressão ao contrabando, descaminho e 
outros ilícitos fiscais.

§ 7º O recinto referido no caput será al-
fandegado e administrado pela Secretaria da 
Receita Federal.” (NR)

Art. 31. Ao disposto no § 7º do art. 7º do Decreto-
Lei nº 2.472, de 1988, aplicam – se, no que couber, as 
disposições dos arts. 13 e 14 desta Lei.

Art. 32. O inciso VI do art. 36 da Lei nº 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“VI – apurar responsabilidade tributária 
em decorrência de extravio de mercadorias 
sujeitas ao controle aduaneiro;” (NR)

Art. 33. O art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“§ 8º O julgamento dos processos rela-
tivos à exigência de que trata o § 5º, observa-
do o disposto no Decreto nº  70.235, de 6 de 
março de 1972, compete:

I – em primeira instância, às Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento, na forma 
estabelecida pelo Secretário da Secretaria da 
Receita Federal; e

II – em segunda instância, ao Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda.” (NR)

Art. 34. O art. 65 da Lei nº  9.069, de 29 de junho 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65.  ................................................
§ 1º Excetua – se do disposto no caput 

o porte de valores, em espécie, até o limite 
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estabelecido pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, ou, de valores superiores a esse montan-
te, desde que comprovada a sua entrada no 
país, ou a sua saída deste, na forma prevista 
na regulamentação pertinente.

 ..............................................................
§ 3º A não-observância do contido neste 

artigo, além das sanções penais previstas na 
legislação específica, e após o devido processo 
legal, acarretará a perda do valor excedente 
ao limite estabelecido na forma do § 1º, em 
favor do Tesouro Nacional.

§ 4º Os valores retidos em razão do des-
cumprimento do disposto neste artigo poderão 
ser depositados em estabelecimento bancá-
rio.

§ 5º Na hipótese de que trata o § 4º:
I – o valor não excedente ao limite esta-

belecido na forma do § 1º poderá ser devolvido 
na moeda retida, ou em real após conversão 
cambial; e

II – em caso de devolução de valores 
convertidos em reais, serão descontadas as 
despesas bancárias correspondentes.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará o disposto neste artigo relativa-
mente à obrigação de declarar o porte de 
valores na entrada no país ou na saída dele, 
apreensão, depósito e devolução dos valores 
referidos.” (NR)

Art. 35. O caput do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.716, 
de 26 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“§ 1º A taxa a que se refere este artigo 
será devida no registro da declaração de im-
portação ou de sua retificação, realizada no 
curso do despacho aduaneiro ou, a pedido do 
importador, depois do desembaraço, à razão 
de:” (NR)

Art. 36. Os arts. 60 , 69 e 76 da Lei nº 10.833, de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º O disposto neste artigo aplica –se 

aos seguintes bens:
I  – partes, peças e componentes de 

aeronave;
 ..............................................................
§ 2º A Secretaria da Receita Federal 

poderá estender a aplicação do disposto no 
caput deste artigo a outros regimes aduanei-

ros especiais, bem como a partes, peças e 
componentes de outros produtos, além dos 
referidos no inciso I do § 1º.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará os procedimentos para a aplicação 
do disposto neste artigo e os requisitos para 
reconhecimento da equivalência entre produ-
tos importados e exportados .” (NR)

“Art. 69.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, 

a multa prevista neste artigo incidirá sobre o 
preço da mercadoria constante da respectiva 
nota fiscal, ou documento equivalente.” (NR)

“Art.76 ...................................................
 ..............................................................
§ 5º Para os fins do disposto na alínea a 

do inciso II do caput, será considerado reinci-
dente o infrator que, no período de trezentos 
e sessenta e cinco dias, contado da data da 
aplicação da sanção, cometer nova infração 
pela mesma conduta já sancionada com ad-
vertência.

 ..............................................................
§ 8º A aplicação das sanções de que tra-

tam os incisos I, II e III compete ao titular da 
unidade local da Secretaria da Receita Federal 
responsável pela apuração da infração.

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

Art. 37. Os arts. 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 
de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. A Secretaria da Receita Federal somen-
te desembaraçará mercadoria de qualquer natureza, 
ou autorizará a sua saída da zona primária aduaneira, 
ou a sua inclusão nos regimes aduaneiros especiais, 
mediante a informação do pagamento do AFRMM, de 
sua suspensão ou isenção, disponibilizada pelo Minis-
tério dos Transportes.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não se aplica às mercadorias de importação transpor-
tadas na navegação de longo curso, cujo destino final 
seja porto localizado na região Norte ou Nordeste do 
País, enquanto estiver em vigor a não-incidência do 
AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997.” (NR)

“Art. 35. Os recursos do FMM destinados a fi-
nanciamentos contratados a partir da edição da Lei nº 

10.893, de 2004, liberados durante a fase de constru-
ção, bem como os respectivos saldos devedores, po-
derão, de comum acordo entre o tomador e o agente 
financeiro:
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I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP do 
respectivo período como remuneração nominal, ou

II – serem referenciados pelo contravalor, em 
moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados 
Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil, ou

III – ter a combinação dos critérios referidos nos in-
cisos I e II, na proporção a ser definida pelo tomador.

Parágrafo único. Após a contratação do financia-
mento, a alteração do critério escolhido pelo tomador 
dependerá do consenso das partes.” (NR)

Art. 38. Para obtenção do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, a empresa brasileira de navegação deverá apre-
sentar o Conhecimento de Embarque ou o Conheci-
mento de Transporte Aquaviário de Carga, que com-
prove que a origem ou o destino final da mercadoria 
transportada seja porto localizado na região Norte ou 
Nordeste do País.

Art. 39. A não-incidência do AFRMM sobre as 
operações referentes a mercadorias cuja origem ou 
destino final seja porto localizado na região Norte ou 
Nordeste do País, assegurada pelo art. 17 da Lei nº 

9.432, de 1997, é aplicável automaticamente, indepen-
dentemente de solicitação do consignatário, devendo 
este manter, por um prazo mínimo de cinco anos, do-
cumentação que comprove a origem ou o destino da 
mercadoria transportada com o benefício em questão, 
a qual será auditada pelos órgãos competentes.

Parágrafo único. O prazo previsto no art. 17 da 
Lei nº 9.432, de 1997, fica prorrogado por mais dez 
anos, a partir de 8 de janeiro de 2007.

Art. 40. O disposto nos arts. 38 e 39 será obser-
vado para todas as mercadorias transportadas a partir 
da edição da Lei nº 9.432, de 1997.

§ 1º Para mercadorias transportadas anteriormen-
te à publicação desta Lei, o Conhecimento de Embar-
que ou o Conhecimento de Transpode Aquaviário de 
Carga, referidos no art. 38, poderão ser apresentados 
na sua forma original ou em via não-negociável.

§ 2º Para o pagamento do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 

1997, referente as operações de transporte realizadas 
anteriormente à publicação da Medida Provisória nº 

320, de 2006, cujo Conhecimento de Embarque tiver 
sido liberado sem a prévia comprovação da suspen-
são, isenção ou não-incidência do AFRMM, deverá 
ser realizada auditoria preva com o objetivo de atestar 
a certeza, a liquidez e a exatidão dos montantes das 
obrigações a serem ressarcidas.

Art. 41. A Secretaria da Receita Federal discipli-
nará a aplicação desta Lei.

Art. 42. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizado a credenciar entes públicos 
ou privados para a prestação de serviços de tratamen-
to fitossanitário com fins quarentenários em portos, 
aeroportos, postos de fronteira, Centros Logísticos e 
Industriais Aduaneiros e recintos referidos no caput 
do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.472, de 1988.

Art. 43. Os prazos estabelecidos no art. 11 serão 
contados em dobro nos dois primeiros anos a contar 
da publicação da Medida Provisória nº 320, de 24 de 
agosto de 2006.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos, em relação:

I – ao art. 29, a partir do 1º dia do quarto mês 
subseqüente ao da publicação da Medida Provisória 
nº 320, de 24 de agosto de 2006;

II – aos demais artigos, a partir da data da pu-
blicação desta Lei.

Art. 45. Ficam revogados:
I – o art. 25, o parágrafo único do art. 60 e a alí-

nea c do inciso II do art. 106 do Decreto–Lei n° 37, de 
18 de novembro de 1966;

II – o art. 8º do Decreto–Lei nº 2.472, de 1º de 
setembro de 1988;

III – o inciso VI do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, resguardados os direitos contratuais 
dos atuais concessionários e permissionários, se não 
optarem pela rescisão contratual; e

IV – o § 3º do art. 10 da Lei nº 10.893, de 13 de 
julho de 2004.

Sala das Sessões,  de   de 2006. – Deputado 
Edinho Montemor.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 321, de 2006)

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A. Os contratos celebrados a 
partir de 13 setembro de 2006 pelas entida-
des integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH e do Sistema Financeiro 
do Saneamento – SFS, com recursos de 
Depósitos de Poupança, poderão ter cláusu-
la de atualização pela remuneração básica 
aplicável aos Depósitos de Poupança com 
data de aniversário no dia de assinatura dos 
respectivos contratos, vedada a utilização de 
outros indexadores.

Parágrafo único. Na hipótese da celebra-
ção de contrato sem a cláusula de atualização 
mencionada no caput deste artigo, ao valor 
máximo da taxa efetiva de juros de que trata o 
art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, 
poderá ser acrescido, no máximo, o percentual 
referente à remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança, anualizado conforme 
metodologia a ser estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional.”

Art. 2º As empresas inscritas no Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS e no Parcelamento Es-
pecial – PAES, mesmo que ainda não homologada sua 
opção, poderão antecipar o pagamento dos respecti-
vos débitos consolidados, segundo o seu valor pre-
sente, calculado com base na projeção das parcelas 
vincendas, descontadas cada uma pela taxa de juros 
de que trata o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, vigente no mês imediatamen-
te anterior ao da opção pelo pagamento antecipado, 
capitalizada mensalmente até o vencimento das res-
pectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média arit-
mética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não, poderá exceder 
35 (trinta e cinco) anos, devendo o saldo devedor, se 
existente naquela data, ser considerado integralmente 
na última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste 
artigo, as pessoas jurídicas que apresentem qual-
quer espécie de pleito judicial contestando atos da 
administração federal previstos no Refis e no Paes 
deverão desistir da respectiva ação judicial e renun-
ciar a qualquer alegação de direito sobre o qual se 
funda a referida ação judicial, hipótese em que não 
haverá condenação em honorários, protocolando 
requerimento de extinção do processo com resolu-
ção de mérito, nos termos do inciso V do caput do 
art. 269 da Lei nº 5.669, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil – CPC.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos temos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no § 3º deste artigo e juntado o 
respectivo comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado no momento do pa-
gamento de que trata o caput deste artigo será 
registrado como reserva de capital, aplicando-se 
tratamento tributário idêntico ao previsto no § 2º do 
art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezem-
bro de 1977, com a redação dada pelo inciso VIII 
do caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, de 17 
de dezembro de 1979, inclusive no que se refere a 
apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com 
o disposto no caput deste artigo poderá ser liqui-
dado total ou parcialmente, mediante compensação 
de créditos próprios, relativos a tributos e contri-
buições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal – SRF e pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicacão.
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MENSAGEM Nº 778, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação dc Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 321, de 12 de setembro 
de 2006, que “Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras para a de-
sindexação da economia”.

Brasília, 12 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 101

Brasília, 12 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vos-

sa Excelência minuta de medida provisória propondo 
aperfeiçoamentos no arcabouço legal que rege as ope-
rações de financiamento imobiliário no âmbito do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

2. Desde 2003, o Governo Federal vem imple-
mentando uma ampla agenda de reformas microeco-
nômicas, na qual se insere um conjunto de medidas 
de aperfeiçoamento do marco legal do setor da cons-
trução civil e do financiamento imobiliário.

3. Tais medidas resultaram na ampliação signi-
ficativa da oferta de crédito imobiliário. Atualmente, o 
acesso ao crédito imobiliário em condições razoáveis é 
uma realidade. O montante disponibilizado pelas insti-
tuições financeiras que operam essa linha no âmbito do 
SBPE deve alcançar cerca de R$ 8,7 bilhões em 2006, 
o que representa um incremento de quase de 100% 
em relação às operações realizadas em 2005.

4. A medida que ora apresento a Vossa Excelência 
soma-se às já implementadas, introduzindo aperfeiçoa-
mentos no crédito imobiliário ao permitir a realização de 
contratos no âmbito do SBPE sem a cláusula de atuali-
zação dos Depósitos de Poupança, no caso, a TR.

5. A Lei nº 8.177/91, ao regular os financiamentos 
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
determinou que os contratos realizados com recursos 
de depósitos da caderneta de poupança teriam obriga-
toriamente cláusula de atualização pela remuneração 
básica aplicável aos respectivos depósitos, no caso a 
Taxa Referencial (TR), resguardando, assim, o equilíbrio 
dos contratos em relação às fontes de recursos.

6. Tal medida, no entanto, mostra-se desnecessária 
nos dias atuais uma vez que as instituições financeiras 
dispõem de outros mecanismos de proteção contra ris-
cos de descasamento entre ativos e passivos. Ademais, 
o cenário de estabilidade econômica tem propiciado o 
surgimento de demanda para realização de operações 
com taxas pré-fixadas, em face da perspectiva de conhe-

cimento prévio do encargo a ser assumido pelo mutuário. 
Destaca-se também que a realização de operações pré-
fixadas facilita o processo de securitização de créditos, 
instrumento que propicia a mitigação de risco por parte 
das instituições financeiras e atrai novos recursos para o 
financiamento imobiliário.

7. Nesse contexto, propõe-se no art. 1º desta medida 
provisória a inclusão de um novo artigo na Lei nº 8.177, 
de 1991, permitindo que os contratos de financiamento no 
âmbito do SBPE realizados com recursos dos depósitos 
da caderneta de poupança possam ser realizados com 
ou sem cláusula de atualização pela remuneração bási-
ca aplicável aos respectivos depósitos. Caso a instituição 
opte por realizar a operação sem cláusula de atualização, 
ou seja, com taxa pré-fixada, a taxa de juros cobrada não 
poderá ser superior à taxa máxima das operações do SFH 
(atualmente 12%) acrescida de percentual equivalente à 
TR anualizada, conforme critérios a serem definidos pelo 
Conselho Monetário Nacional.

8. Cabe enfatizar que a opção de usar ou não a 
TR restringe-se apenas à realização do contrato de fi-
nanciamento entre a instituição financeira e o mutuário. 
Os depósitos de poupança continuarão sendo remu-
nerados pela TR acrescida de 0,5% ao mês.

9. Os principais beneficiários desta medida serão, 
Senhor Presidente, os próprios mutuários do crédito imo-
biliário, que passarão a ter acesso a financiamentos de 
longo prazo a taxas pré-fixadas, sem a incerteza gerada 
pela correção das prestações e do saldo devedor pela TR. 
Trata-se de mais um passo no sentido da desindexação 
da economia brasileira, que só se tomou possível com os 
expressivos avanços realizados nos últimos anos na con-
solidação de um ambiente macroeconômico estável.

10. A relevância da medida é evidente, e decorre da 
importância econômica e social das operações de cré-
dito imobiliário realizadas no âmbito do SBPE, as quais, 
como já indicado acima, devem alcançar cerca de R$8,7 
bilhões em 2006. A urgência se justifica pelo risco de que 
a perspectiva de mudanças nas regras e a demora na 
sua adoção leve mutuários e instituições financeiras a 
interromper o fluxo de novas contratações, com conse-
qüências negativas sobre a atividade econômica.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

OF.nº 567/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2006 (Medida 
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Provisória nº 321/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “Acresce art. 
18-A à Lei nº 8.177, de 10 de março de 1991, que es-
tabelece regras para a desindexação da economia, e 
dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 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.

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



36730 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

NOTA TÉCNICA Nº 25/2006

SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 321, 12 DE SETEMBRO DE 2006

1. Introdução

Esta nota técnica atende a determinação do art. 
19 da Resolução nº 1, de 2002-CN, que estabelece: “O 
órgão de consultoria e assessoramento orçamentário 
da Casa a que pertencer o relator de medida provisó-
ria encaminhará aos relatores e à comissão, no prazo 
de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com 
subsídios acerca da adequação financeira e orçamen-
tária da Medida Provisória”.

Com base no art. 62, da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional, por intermédio da 
Mensagem nº 101-CN (nº 778, na origem) a Medida 
Provisória nº 321, de 12 de setembro de 2006 (MP nº 
321), que “acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º de 
março de 1991, que estabelece regras para a desin-
dexação da economia”.

Recebida, formalmente, no Congresso Nacional, a 
referida MP foi lida, teve fixado o respectivo cronograma 
de tramitação – com prazo para emendas até 19 de se-
tembro – e remetida à Comissão, na forma regimental.

2. Síntese da Medida Provisória e Aspectos Rele-
vantes

2.1. Síntese da Medida Provisória

Segundo os elementos contidos na Exposição de 
Motivos nº 101/2006/MP, de 12 de setembro de 2006, 
do Ministro da Fazenda, que instrui a proposição sub-
metida à deliberação do Parlamento, a norma legal em 
questão tem por objeto:

“O aperfeiçoamento no arcabouço le-
gal que rege as operações de financiamento 
imobiliário no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE)” como parte 
de “um conjunto de medidas de aperfeiçoa-
mento do marco legal do setor da construção 
civil e do financiamento imobiliário”.

Quanto aos fundamentos para a “relevância” e 
“urgência” da medida, a Exposição de Motivos do Mi-
nistro da Fazenda menciona:

“A relevância da medida é evidente, e de-
corre da importância econômica e social das 
operações de crédito imobiliário realizadas no 
âmbito do SBPE, as quais ... devem alcançar 
R$8,7 bilhões em 2006. A urgência se justifica 

pelo risco de que a perspectiva de mudanças 
nas regras e a demora na sua adoção leve mu-
tuários e instituições financeiras a interromper o 
fluxo de novas contratações, com conseqüên-
cias negativas sobre a atividade econômica.”

2.2 Considerações sobre a “Relevância e Urgên-
cia”

Em nosso entender, nem a Mensagem presiden-
cial, nem a Exposição de Motivos do Ministro, contêm 
elementos objetivos que comprovem que a situação 
objeto da MP atende, de fato, aos pressupostos de 
“urgência e relevância” – requeridos pela Constituição 
para legitimar o uso desse instrumento normativo. Tal 
entendimento é reforçado pelo caráter facultativo da 
norma (“Os contratos ... poderão ter cláusula de atua-
lização ...”), fato que subtrai, em muito, o seu alcance. 
Além disso, válido o pressuposto adotado – de que a 
demora na adoção de medidas poderia levar as partes 
à paralisação das contratações –, a maior parte das 
normas legais, como as sobre resíduos sólidos, ges-
tão de bacias hidrográficas, urbanismo, endemias etc., 
poderiam passar a ser fixadas por esse meio.

Importa considerar que o uso desse instrumento tem 
como condição básica, fixada pelo Poder Constituinte, a 
de que o caso seja de “relevância e urgência”. Diz o art. 
62 da Constituição: “Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.” Tal norma, como se sabe, vem 
acompanhada da enumeração de matérias e situações em 
que esse instrumento legal não pode ser utilizado. Nossa 
análise evidenciou que a situação objeto da MP em análise 
não se inclui em nenhuma das restrições constitucionais, 
cabendo analisar, no entanto, se a condição básica se 
acha atendida. Para tanto seria cabível avaliar a situação 
à luz de indagações como as seguintes:

a) Considerando que a dimensão do dé-
ficit habitacional nas várias regiões do País é 
amplamente conhecida há vários anos; que os 
programas e ações relativos à habitação popular 
se acham previstos (com metas definidas) no 
Plano Plurianual vigente; que as agências ofi-
ciais de crédito do Governo (sobretudo a CEF) 
operam nessa área há muitos anos; e que na 
recente revisão desse plano as metas foram re-
examinadas pelos setores técnicos do Governo 
e não foram alteradas de maneira significativa, 
seria aceitável falar em urgência?

b) Considerando que as normas baixadas 
pela medida provisória, alterando Lei Ordinária 
em vigência há mais de quinze anos, se acham 
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pendentes de deliberação do Congresso Na-
cional, que pode alterá-las ou rejeitá-las, seria 
cabível admitir o argumento de urgência sob 
o fundamento de se evitar que os mutuários e 
instituições financeiras interrompam o fluxo de 
novas contratações? Não se trata, pelo con-
trário, de articular uma situação de precária 
segurança para as partes envolvidas, diante 
da pendência da decisão do Parlamento?

c) Considerando que os fatos e conseqü-
ências mencionados na exposição de motivos 
do Ministro da Fazenda, nem são novos, nem 
se restringem ao objeto em questão – sendo 
cabíveis também em muitas outras situações 
– não seria de se esperar que tais fatos tives-
sem sido levados em conta nos processos 
tradicionais de planejamento e orçamento do 
País (sobretudo nas proposições relativas ao 
Plano Plurianual)? Não seriam mais estáveis 
sob a forma de projeto de lei?

d) Diante da alegada “relevância” e “ur-
gência” da medida, qual a razão da demora na 
iniciativa, que ocorre faltando menos de quatro 
meses do final do mandato do Executivo e a 
um mês das eleições gerais para os mandatos 
superiores dos Poderes Executivos e Legisla-
tivos das esferas Federal e Estadual?

3. Compatibilidade e Adequação Orçamentária e 
Financeira

A Resolução nº 1, de 2002-CN, que “dispõe sobre 
a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas 
provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”, estabelece, em seu 
art. 5º, que o exame de compatibilidade orçamentária 
e financeira das MP “abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da im-
plicação quanto ao atendimento às normas orçamentá-
rias e financeiras vigentes, em especial a conformidade 
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(LRF), a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e a Lei Orçamentária da União”.

O exame que empreendemos sobre as alterações 
promovidas pelas normas adicionadas à Lei nº 8.177, 
de 1991, pela MP em análise, quanto às suas impli-
cações no contexto da LRF, do PPA, da LDO e da Lei 
Orçamentária do corrente exercício, evidenciam:

1) No âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF):

As evidências são de que a norma instituída pela MP 
em análise tem por objeto subordinar as negociações entre 
as agências financeiras oficiais de fomento e mutuários 

aos imperativos fixados pelo art. 27 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, que exigem que “na concessão de crédito 
... a pessoa física ou jurídica ... os encargos financeiros ... 
não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de 
captação”. Tal princípio, embora relativo aos entes da fe-
deração, se aplica às entidades vinculadas em razão de 
disposições nesse sentido contidas nas LDO.

2) No âmbito da Lei do Plano Plurianual (PPA):

Não foram constatados problemas de admissibilida-
de da medida provisória em relação ao Plano Plurianual, 
aprovado pela Lei nº 10.933, de 11-8-2004, reformulado 
pela Lei nº 11.044, de 24-12-2004, em termos genéricos, 
e por várias outras leis (nos 11.043, 11.045, 11.064 a 
11.068, 11.070 e 11.071, de dezembro de 2004, e 11.099, 
de 14-1-2005, entre outras) ao nível de programas espe-
cíficos, estratégias ou megaobjetivos, considerada a sua 
última atualização, realizada pela Lei nº 11.318, de 5 de 
julho de 2006. Segundo nossas apreciações, a proposi-
ção em análise não entra em conflito com a estrutura de 
programas e ações, nem, tampouco, com as diretrizes e 
estratégias fixadas por esse plano, limitando-se a insti-
tuir novas alternativas para a negociação dos encargos 
dos financiamentos habitacionais entre os mutuários e 
os agentes financeiros. Cumpre salientar que tal objeto 
se coaduna com várias diretrizes fixadas pelo PPA no 
contexto do megaobjetivo 6, ou seja, o de “Implementar 
o processo de reforma urbana, melhorar as condições de 
habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com 
ênfase na qualidade de vida e no meio ambiente”.

3. No Contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2006 (LDO/2006):

No que se refere à LDO relativa ao exercício de 
2006 (Lei nº 11.178, de 2006), tampouco foram constata-
dos problemas de adequação orçamentária e financeira 
na proposição em análise, sobretudo pelo fato dessa MP 
não envolver normas sobre a estruturação dos orçamentos 
públicos, a fixação de metas prioritárias ou sobre a realiza-
ção de alocações específicas nos orçamentos da União. 
No que se refere à sua análise em relação às normas do 
Capítulo VI da LDO/2006 (“Da Política de Aplicação dos 
Recursos das Agências Financeiras Oficiais de Fomen-
to”), ficou evidente que, no caso dessas, em particular 
no da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, 
por força do que estabelece o art. 98, “os encargos dos 
empréstimos e financiamentos concedidos pelas agên-
cias não poderão ser inferiores aos respectivos custos de 
captação e administração, ressalvado o previsto na Lei 
nº 7.827 [que trata dos fundos Constitucionais], de 27 de 
setembro de 1989.

4. No Contexto da Lei Orçamentária Vigente (LOA 
2006):

O exame da Medida Provisória n9 321, de 2006, 
colocou em evidência que as suas disposições não pos-
suem repercussões diretas sobre a Lei Orçamentária 
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Anual vigente (Lei nº 11.306, de 2006), sobretudo por 
não envolver elevação nas despesas ou redução nas 
receitas públicas nela previstas, já que trata de disposi-
ções aplicáveis apenas a empreendimentos financiados 
por entidades dos Sistemas Financeiros da Habitação 
e do Saneamento (SFH e SFS) com recursos de depó-
sitos de poupança. Como se sabe, tais recursos, em-
bora sob a tutela e supervisão do Poder Público, não 
se acham na esfera dos orçamentos da União.

4. Conclusão

São esses os elementos objetivos que entende-
mos pertinentes propiciar para subsidiar os trabalhos 
e as decisões da Relatoria e da Comissão.

Brasília, 20 de setembro de 2006. – Osvaldo 
Maldonado Sanches, Consultor de Orçamento.

PARECER DO RELATOR, PROFERIDO NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,  
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 2006,  

E EMENDAS (PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 321, de 
2006, que versa sobre a Lei nº 8.177, de 1º de março 
de 1991, quanto à admissibilidade, atende aos pres-
supostos de relevância e urgência invocados, quanto 
à constitucionalidade, coaduna-se com o ordenamento 
jurídico da boa técnica legislativa e, no mérito, há de se 
reconhecer a necessidade de nosso País prosseguir 
com um crescimento econômico vigoroso, em bases 
sólidas, com geração de emprego e renda.

Nesse sentido, ações que incentivem direta ou 
indiretamente a construção civil são necessárias, pois 
permitem que o setor volte a liderar o crescimento da 
economia brasileira, radiando geração de empregos.

O Governo vem adotando medidas de estímulo à 
construção civil, como a expansão do crédito imobiliário 
para a classe média, a ampliação de recursos para a 
habilitação social e a desoneraçáo tributária dos ma-
teriais de construção. Combinadas, essas 3 medidas 
proporcionam efeitos positivos para a economia com 
significativo impacto redistributivo, uma vez que bene-
ficiam as camadas mais carentes da população.

Nesse contexto se insere a Medida Provisória nº 
321, de 2006, ao facultar ao mercado imobiliário uma 
alternativa a mais para a construção e financiamento 
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e do 
Sistema Financeiro de Saneamento.

Finalmente, considero necessário acrescentar 
ao corpo da medida provisória sob análise matéria de 
suma importância, que trata do Refis e do Paes, que já 
constou na Medida Provisória nº 303, de 2006.

Cumpre ressaltar que o processado da Medida 
Provisória nº 303, de 2006, tendo em vista o término 
do seu prazo de vigência em 27 de outubro de 2006, 
nos termos do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, 
foi encaminhado, mediante Ofício nº 1.754, de 30 de 
outubro de 2006, ao Senado Federal, para os fins do 
disposto no art. 11, de o parágrafo único do art. 14 da 
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

Em função do exposto, quanto à Medida Provisó-
ria nº 321, de 12 de setembro de 2006, manifestamo-
nos pela sua admissibilidade, considerando atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência, bem como 
observadas as vedações expressas no texto constitu-
cional; pela sua adequação financeira e orçamentária e 
pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa; pela não implicação em termos de admissi-
bilidade quanto ao orçamento público da Emenda nº 1; 
pela inadequação orçamentária e financeira das Emen-
das nos 2 e 3; e, quanto ao mérito, pela aprovação da 
Medida Provisória nº 321, de 12 de setembro de 2006, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão anexo, e 
pela rejeição das 3 emendas apresentadas.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER À 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 2006 

(Mensagem nº 778, de 2006)

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177,  de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Luiz Sérgio

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
com fundamento no art. 62 da Constituição Federal, sub-
mete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
da Mensagem 778, de 2006, a Medida Provisória nº 321, 
de 12 de setembro de 2006, que “Acresce art. 18-A à 
Lei nº 8.177, de 10 de março de 1991, que estabelece 
regras para a desindexação da economia.

O art. 18-A acrescentado à Lei nº 8.177/91 pela 
medida provisória em questão estabelece que os con-
tratos celebrados a partir de 13 setembro de 2006 pe-
las entidades integrantes dos Sistemas Financeiros da 
Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), com recur-
sos de Depósitos de Poupança, poderão ter cláusula 
de atualização pela remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança com data de aniversário no 
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dia de assinatura dos respectivos contratos, vedada a 
utilização de outros indexadores.

O parágrafo único do referido art. 18-A, por sua 
vez, define que, na hipótese da celebração de contra-
to sem a cláusula de atualização mencionada no ca-
put, ao valor máximo da taxa efetiva de juros de que 
trata o art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, 
poderá ser acrescido, no máximo, o percentual refe-
rente à remuneração básica aplicável aos Depósitos 
de Poupança, anualizado conforme metodologia a ser 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

O art. 25 da Lei nº 8.692/93, estabelece que nos 
financiamentos concedidos aos adquirentes da casa pró-
pria, celebrados no âmbito do SFH, a taxa efetiva de juros 
será de, no máximo, doze por cento ao ano, cabendo ao 
Banco Central do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, fixar a taxa de juros 
até ao limite estabelecido (12%), em função da renda do 
mutuário, nos financiamentos realizados, respectivamente, 
com recursos oriundos da caderneta de poupança e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Na Exposição de Motivos, em síntese, são res-
saltados os seguintes aspectos:

• O Governo Federal vem implementan-
do uma ampla agenda de reformas microe-
conômicas que visam o aperfeiçoamento do 
marco legal do setor da construção civil e do 
financiamento imobiliário;

• O objeto da Medida Provisória nº 321, de 
2006, é mais uma reforma que se acrescenta 
ás já implementadas, introduzindo aperfeiçoa-
mentos no crédito imobiliário ao permitir a rea-
lização de contratos no âmbito do SBPE com 
recursos dos depósitos de poupança com ou 
sem a cláusula de atualização desses mesmos 
depósitos, no caso, a IR – Taxa Referencial;

• Que esta nova possibilidade de contra-
tação na situação presente já é possível tendo 
em vista que as instituições financeiras dispõem 
atualmente de mecanismos de proteção contra 
riscos de descasamento entre ativo e passivo, 
e que o cenário de estabilidade econômica tem 
propiciado o surgimento de demanda para a rea-
lização de operações com taxas pré-fixadas, em 
face da perspectiva de conhecimento prévio do 
encargo a ser assumido pelo mutuário;

• Também, que a realização de opera-
ções pré-fixadas facilita o processo de secu-
ritização de créditos, instrumento que propicia 
a mitigação de risco por parte das instituições 
financeiras e atrai novos recursos para o finan-
ciamento imobiliário;

• Caso a instituição opte por realizar a 
operação sem cláusula de atualização, ou seja, 
com taxa pré-fixada, a taxa de juros cobrada 

não poderá ser superior à taxa máxima das 
operações do SFH (atualmente 12% ao ano) 
acrescida de percentual equivalente á TR anu-
alizada, conforme critérios a serem definidos 
pelo Conselho Monetário Nacional;

• Enfatiza que a opção de usar ou não a 
IR restringe-se apenas à realização do contrato 
de financiamento entre a instituição financeira 
e o mutuário. Os depósitos de poupança conti-
nuarão sendo remunerados pela IR acrescida 
de 0,5% ao mês; e,

• Que os principais beneficiários desta 
medida serão os próprios mutuários do crédito 
imobiliário, que passarão a ter acesso a finan-
ciamentos de longo prazo, a taxas pré-fixadas, 
sem a incerteza gerada pela correção das 
prestações e do saldo devedor pela TR.

Cumpre esclarecer que em 27 de setembro de 
2006, o Banco Central do Brasil estabeleceu a forma 
pela qual a TR será calculada. Assim, essa TR, que vem 
sendo denominada pelo mercado de “TR travada”, será 
divulgada pelo Banco Central do Brasil no último dia 
útil de cada mês, valendo para o mês seguinte, sendo 
que o seu cálculo refletirá a média da TR tradicional 
dos 90 (noventa) dias anteriores. A primeira “TR tra-
vada”, excepcionalmente, foi calculada com base nos 
últimos 90 dias anteriores a 13 de setembro, tendo 
validade até 30 de setembro de 2006.

Na prática, significa dizer que os agentes finan-
ceiros que contratarem financiamentos habitacionais 
com juros pré-fixados não poderão cobrar mais do que 
o valor dessa “TR travada” acrescido de até 12% de 
juros ao ano. Os empréstimos concedidos dessa forma 
permanecerão com essa taxa resultante até o final do 
prazo contratual estabelecido.

Não estão embutidos nessa taxa os valores re-
ferentes aos seguros habitacionais e o relativo à taxa 
de cobrança das prestações mensais hoje limitada em 
R$25,00 (vinte e cinco reais).

No prazo regimental, foram apresentadas 3 (três) 
emendas à MP nº 321, de 2006, sendo uma do Depu-
tado Domiciano Cabral e duas do Deputado Betinho 
Rosado.

Cumpre salientar que o pretendido nessas emen-
das, a seguir enunciadas, não tem nenhuma relação 
com o objeto da MP nº 321, de 2006:

• Emenda nº 1, do Deputado Domiciano 
Cabral, que altera os artigos 21 e 26 da Lei nº 
9.492, de 10 de setembro de 1997, “que define 
competência, regulamenta os serviços concer-
nentes aos protestos de títulos e outros docu-
mentos de dívida e dá outros procedimentos”;

• Emenda nº 2, do Deputado Betinho Ro-
sado, que prorroga por mais dez anos o prazo 
para isenção do Adicional ao Frete para Reno-
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vação da Marinha Mercante, prevista no art. 17 
da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997

• Emenda nº 3, do Deputado Betinho Ro-
sado, que reduz a zero as alíquotas da Con-
tribuição para os Programas de Integração 
Social de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público – PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS incidentes na importação e sobre 
a receita bruta de venda no mercado interno 
de sal, milho, rapadura e açúcar mascavo des-
tinados à alimentação humana.

Tendo em vista a não instalação da Comissão 
Mista designada para emitir parecer sobre a matéria, 
em 26 de setembro de 2006, por intermédio do Ofício 
nº 370, o Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional 
encaminhou o respectivo processo ao Exmo. Sr. Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, para apreciação 
pelo Plenário desta Casa.

II – Voto do Relator

II. a – Da Admissibilidade

O primeiro aspecto a ser apreciado refere-se à 
admissibilidade da presente medida provisória, diante 
dos requisitos constitucionais de relevância e urgên-
cia e das vedações constantes do § 1º do art. 62 da 
Constituição Federal. Na exposição de motivos, jus-
tifica-se a relevância da matéria em razão da impor-
tância econômica e social das operações de crédito 
imobiliário realizadas no âmbito do SBPE – Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as quais devem 
alcançar cerca de R$8,7 bilhões em 2006; e a urgên-
cia pelo risco de que a perspectiva de mudanças nas 
regras e a demora na sua adoção leve mutuários e 
instituições financeiras a interromper o fluxo de novas 
contratações, com conseqüências negativas sobre a 
atividade econômica.

Esses argumentos são, a nosso ver, pertinentes, 
o que fundamenta o nosso posicionamento pelo aca-
tamento dos pressupostos de relevância e urgência 
invocados.

II. b – Da Constitucionalidade, Juridicidade e Téc-
nica Legislativa

A matéria contida na medida provisória não se 
insere entre aquelas de competência exclusiva do 
Congresso Nacional (CF, art. 49) ou de qualquer de 
suas Casas (CF, arts. 51 e 52), da mesma forma que 
não se contrapõe aos temas cujo tratamento é veda-
do por intermédio desse instrumento normativo (CF, 
art. 62, § 1º).

Ademais, observamos que a medida provisória em 
tela coaduna-se com o ordenamento jurídico vigente 
e foi redigida atendendo todas as normas relativas à 
boa técnica legislativa.

II. c – Da Adequação Financeira e Orçamentária

A Medida Provisória nº 321, de 2006, não gera 
qualquer impacto financeiro e orçamentário sobre as 
contas públicas, já que trata de disposições aplicáveis 
apenas a empreendimentos financiados por entidades 
dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Sanea-
mento com recursos de depósitos de poupança e do 
FGTS. Esses recursos, como se sabe, embora sob 
tutela e supervisão do Poder Público, não se acham 
na esfera dos orçamentos da União.

Quanto às emendas apresentadas, verifica-se, 
inicialmente, que a Emenda nº 1 (que trata de várias 
hipóteses de protesto de títulos por falta de pagamento, 
bem como de hipóteses de cancelamento do registro 
do protesto) não possui implicação em termos de ad-
missibilidade por não envolver normas sobre receitas 
ou gastos públicos e por não tratar de aspectos progra-
máticos relativos aos planos e orçamentos públicos.

No que se refere à Emenda nº 2, que “prorroga 
por mais dez anos o prazo da isenção do adicional ao 
frete para renovação da marinha mercante, prevista 
no art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997”, 
constata-se que a mesma não atende aos imperativos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, sobretudo ao que se encontra 
estabelecido no seu art. 14, ao não oferecer a estima-
tiva do impacto orçamentário-financeiro da medida no 
exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois 
subseqüentes. Em conseqüência, conflita também com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente, Lei 
nº 11.178, de 2005, cujo art. 99 exige estrito cumpri-
mento às normas da LRF.

O mesmo se verifica na Emenda nº 3, que objeti-
va reduzir as alíquotas das contribuições PIS/PASEP e 
Cofins sobre vários produtos, por não se achar acom-
panhada das estimativas exigidas pela LRF e LDO do 
corrente exercício.

II. d – Do Mérito

Há que se reconhecer a necessidade de o nosso 
País perseguir um crescimento econômico vigoroso, em 
bases sólidas com geração de emprego e renda.

Nesse sentido, ações que incentivem, direta ou 
indiretamente, a construção civil, são necessárias, 
pois permitem que o setor volte a liderar o crescimen-
to da economia brasileira, irradiando a geração de 
empregos.
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O Governo vem adotando medidas de estímulo à 
construção civil como a expansão do crédito imobiliário 
para a classe média, a ampliação de recursos para a 
habitação social, e a desoneração tributária dos mate-
riais de construção. Combinadas, essas três medidas, 
proporcionam efeitos positivos para a economia, com 
significativo impacto redistributivo, uma vez que bene-
ficiam as camadas mais carentes da população.

Nesse contexto se insere a Medida Provisória nº 
321, de 2006, ao facultar ao mercado imobiliário uma 
alternativa a mais para a  contratação de financiamen-
tos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e 
no Sistema Financeiro do Saneamento.

Finalmente, consideramos necessário acrescentar ao 
corpo da Medida Provisória sob análise matéria de suma 
importância, que trata do Refis e do Paes, e que já constou 
da Medida Provisória nº 303, de 2006. Cumpre ressaltar 
que o processado dessa MPV nº 303/2006, tendo em vista 
o término do seu prazo de vigência, em 27 de outubro de 
2006, nos termos do § 3º do art. 62 da Constituição Federal, 
foi encaminhado, mediante o Ofício SGM-P nº 1.754, de 
30 de outubro de 2006, ao Senado Federal, para os fins 
do disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único 
do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Em função do exposto, quanto à Medida Provisó-
ria nº 321, de 12 de setembro de 2006, manifestamo-
nos pela sua admissibilidade, considerando atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência, bem como 
observadas as vedações expressas no texto constitu-
cional; pela sua adequação financeira e orçamentária e 
pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa; pela não implicação em termos de admissi-
bilidade quanto ao orçamento público da Emenda nº 1; 
pela inadequação orçamentária e financeira das Emen-
das nºs 2 e 3; e, quanto ao mérito, pela aprovação da 
Medida Provisória nº 321, de 12 de setembro de 2006, 
nos termos do projeto de lei de conversão anexo, e pela 
rejeição das três emendas apresentadas.

Sala da Comissão, de de 2006. – Deputado Luiz 
Sérgio, Relator.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2006

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia, e dá 
outras providencias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 18-A. Os contratos celebrados a partir 
de 13 setembro de 2006 pelas entidades inte-
grantes dos Sistemas Financeiros da Habitação 
e do Saneamento (SFH e SFS), com recursos de 
Depósitos de Poupança, poderão ter cláusula de 
atualização pela remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança com data de aniversário 
no dia de assinatura dos respectivos contratos, 
vedada a utilização de outros indexadores.

Parágrafo único. Na hipótese da celebração 
de contrato sem a cláusula de atualização mencio-
nada no caput, ao valor máximo da taxa efetiva de 
juros de que trata o art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 
de julho de 1993, poderá ser acrescido, no máxi-
mo, o percentual referente à remuneração básica 
aplicável aos Depósitos de Poupança, anualizado 
conforme metodologia a ser estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional.” (NR)

Art. 2º As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
base na projeção das parcelas vincendas, descontadas 
cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º do art. 
39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,

vigente no mês imediatamente anterior ao da op-
ção pelo pagamento antecipado, capitalizada mensal-
mente até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1° A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2° O prazo total da projeção a ser considerado para 
o cálculo do valor presente não poderá exceder trinta e 
cinco anos, devendo o saldo devedor, se existente naquela 
data, ser considerado integralmente na última parcela.

§ 3° Para efeito do disposto no caput deste artigo, 
as pessoas jurídicas que apresentem qualquer espécie 
de pleito judicial contestando atos da administração fe-
deral previstos no Refis e no Paes deverão desistir da 
respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação 
de direito sobre o qual se funda a referida ação judicial, 
hipótese em que não haverá condenação em honorá-
rios, protocolando requerimento de extinção do processo 
com resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 
269 do CPC – Código de Processo Civil.

§ 4° A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
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pleito judicial referido no parágrafo anterior e juntado 
o respectivo comprovante aos autos.

§ 5° O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo, será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2° do art. 38 do Decreto-Lei 
n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1° do Decreto-Lei n° 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
a apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6° O valor do débito apurado de acordo com o 
disposto no caput deste artigo poderá ser liquidado 
total ou parcialmente, mediante compensação de cré-
ditos próprios, relativos a tributos e contribuições ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF 
e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão,   de  de 2006. – Deputado 
Luiz Sérgio, Relator.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 322, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios das Relações Exteriores e da 
Defesa, no valor global de R$24.528.000,00 
(vinte e quatro milhões, quinhentos e vin-
te e oito mil reais), para os fins que espe-
cifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, 

no valor global de R$24.528.000,00 (vinte e quatro mi-

lhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), para atender 

à programação constante do Anexo desta Lei.

Art. 2° Os recursos necessários à abertura do 

crédito de que trata o art. 1° desta Lei decorrem de su-

perávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da 

União do exercício de 2005.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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MENSAGEM Nº 793, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 322, de 14 de setembro 
de 2006, que “Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, 
no valor global de R$24.528.000,00, para os fins que 
específica”.

Brasília, 14 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 178/2006-MP

Brasília, l4 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a V. Exª para apresentar proposta 

de medida provisória que abre crédito extraordinário, 
em favor dos Ministérios das Relações Exteriores e 
da Defesa, no valor global de R$24.528.000,00 (vinte 
e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), 
com a seguinte configuração:

2. No âmbito do Ministério das Relações Exterio-
res, a suplementação permitirá ao Governo brasileiro 
apoiar, em caráter emergencial, a iniciativa multina-
cional de constituição da Central Internacional para 
Compra de Medicamentos – CICOM, que funcionará 
ao abrigo da Organização Mundial da Saúde – OMS. 
Esse organismo viabilizará os processos de compras 
agrupadas de medicamentos contra as três doenças 
que mais afetam os países em desenvolvimento: a Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, a Malária 
e a Tuberculose, favorecendo a queda dos preços e a 
diversificação de produtos nos mercados.

3. No Ministério da Defesa, o crédito visa atender 
aos gastos com a realização, em caráter emergencial, da 
operação de resgate e repatriação de cidadãos brasileiros 
e suas famílias da área de conflito no Líbano, o que levou 
a Força Aérea Brasileira – FAB, a mobilizar dois aviões, 
os quais realizaram 15 vôos, transportando um total de 
1.721 passageiros, a partir da Síria e da Turquia, para 
onde se deslocaram a maior parte dos brasileiros.

4. A relevância e urgência desta proposição jus-
tificam-se, segundo os órgãos envolvidos, pelas se-
guintes razões:

– Ministério das Relações Exteriores: 
compromisso assumido pelo Governo brasi-
leiro em apoiar a viabilização da Central In-
ternacional para Compra de Medicamentos 
– CICOM, cujo lançamento ocorrerá no dia 19 
de setembro de 2006, em cerimônia à margem 
da sessão de abertura da 6lª Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas; e

– Ministério da Defesa: situação crítica ob-
servada no território libanês e a necessidade de 
preservar a vida e a segurança de cidadãos brasi-
leiros e familiares presentes nos locais de risco.

5. Esclareça-se que a proposição está em confor-
midade com o disposto no art. 62, combinado com o § 
3º do art. 167, da Constituição, e será atendida com re-
cursos provenientes de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2005.

6. Nessas condições, tendo em vista a relevância 
e urgência da matéria, submeto à consideração de V. 
Exª, em anexo, proposta de medida provisória que visa 
efetivar a abertura do referido crédito extraordinário.

Respeitosamente – Paulo Bernardo Silva.

OF. Nº 574/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de MPv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a V. Exª, a fim de ser submetida à consi-

deração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória 
nº 322, de 2006, do Poder Executivo, aprovada na Sessão 
Plenária do dia 22-11-06, que “Abre crédito extraordiná-
rio, em favor dos Ministérios das Relações Exteriores e 
da Defesa, no valor global de R$24.528.000,00 (vinte 
e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), 
para os fins que especifica”., conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional 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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NOTA TÉCNICA

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA MP Nº 322, DE 2006

Brasília, 22 de setembro de 2006

Assunto: subsídios à apreciação da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 322, de 
2006, que “abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa”.

Interessado: Comissão Mista do Congresso Nacional 
incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 322, de 2006.

I – Introdução

Esta Nota Técnica tem por finalidade fornecer 
subsídios à apreciação da Medida Provisória – MP nº 
322, de 14 de setembro de 2006, acerca da adequação 
orçamentária e financeira do referido dispositivo legal.

Sobredita MP “abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios das Relações Exteriores e da 
Defesa, no valor global de R$24.528.000,00, para os 
fins que especifica”.

II – Síntese da Medida Provisória

A Medida Provisória em apreço autoriza:

1. o Ministério das Relações Exteriores a apoiar a inicia-
tiva multinacional de constituição da Central Inter-
nacional para Compra de Medicamentos – CICOM, 
que funcionará ao abrigo da Organização Mundial 
da Saúde – OMS. Afirma-se que esse organismo 
viabilizará os processos de compras agrupadas de 
medicamentos contra as três doenças que mais 
afetam os países em desenvolvimento: a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, a Malária e 
a Tuberculose, favorecendo a queda dos preços e 
a diversificação de produtos nos mercados; e

2. o Ministério da Defesa a conduzir a operação de 
resgate e repatriação de cidadãos brasileiros e 
suas famílias da área de conflito no Líbano, o 
que levou a Força Áerea Brasileira – FAB a mo-
bilizar dois aviões, os quais realizaram 15 vôos, 
transportando um total de 1.721 passageiros, a 
partir da Síria e da Turquia, para onde se des-
locaram a maior parte dos brasileiros.

Nos termos da Exposição de Motivos EM nº 
178/2006-MP, “a relevância e urgência desta proposi-
ção justificam-se, segundo os órgãos envolvidos, pelas 
seguintes razões:

– Ministério das Relações Exteriores: 
compromisso assumido pelo Governo Brasi-
leiro em apoiar a viabilização da Central Inter-

nacional para Compra de Medicamentos – CI-
COM, cujo lançamento ocorrerá no dia 19 de 
setembro de 2006, em cerimônia à margem da 
sessão de abertura da 61ª Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas; e

– Ministério da Defesa: situação crítica 
observada no território libanês e a necessida-
de de preservar a vida e a segurança de ci-
dadãos brasileiros e familiares presentes nos 
locais de risco”.

III – Subsídios acerca da Adequação Financeira 
Orçamentária

De acordo com o disposto no art. 19 da Resolu-
ção nº 1, de 2002 – CN, que dispõe sobre a aprecia-
ção, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisó-
rias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, 
cabe a esta Consultoria de Orçamentos, Fiscalização 
e Controle a elaboração de nota técnica que contem-
ple análise preliminar de adequação orçamentária e 
financeira desses dispositivos legais.

O exame da compatibilidade e da adequação or-
çamentária das Medidas Provisórias, consoante o dis-
posto no art. 5º, § 1º, da sobredita Resolução, abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em 
especial a conformidade com a Constituição Federal, a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias 
(LDO) e a lei orçamentária da União (LOA).

Inicialmente, vale mencionar que os objetivos hu-
manitários almejados pela Medida Provisória nº 322, 
de 2006, são, inequivocamente, meritórios.

No que se refere ao impacto fiscal dessas despesas, 
a própria a MP indica que elas serão atendidas “(...) com 
recursos provenientes de superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2005”.

Resta verificar se a utilização de crédito extraor-
dinário é o instrumento apropriado para atingir os fins a 
que se propõe a Medida Provisória. Nos termos do art. 
167, § 3º, da Constituição Federal, “a abertura de crédi-
to extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorren-
tes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 
observado o disposto no art. 62” (sublinhou-se).

Não restam dúvidas sobre a urgência e a impre-
visibilidade da operação de resgate e repatriação de 
cidadãos brasileiros e suas famílias da área de conflito 
no Líbano. Porém, mesmo que, com algum esforço, se 
admita o apoio à iniciativa multinacional de constituição 
da Central Internacional para Compra de Medicamen-
tos como uma ação urgente, contesta-se, veemente-
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mente, a sua imprevisibilidade. Tipicamente, acordos 
internacionais são ampla e longamente discutidos, de 
tal forma que, não há como qualificar a necessidade 
de enviar uma contribuição monetária como algo que 
não se podia prever já há algum tempo.

Assim, apesar do mérito e da adequação financei-
ra, a proposta viola critérios estabelecidos pela Constitui-
ção Federal para a abertura de crédito extraordinário.

IV – Conclusão

Pelo exposto, conclui-se que a Medida Provisória nº 
322, de 2006, embora adequada financeiramente, des-
respeita o critério da imprevisibilidade da despesa para a 
abertura de crédito extraordinário estabelecido pela Cons-
tituição Federal, sendo, portanto, inadequada. – Tarcísio 
Barroso da Graça, Consultor de Orçamentos.

PARECER DO RELATOR PROFERIDO  
NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA  
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  

E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 322, DE 2006 E EMENDAS.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, fiquei responsável pelo parecer da Medida 
Provisória nº 322, que abre crédito extraordinário no 
valor de R$24.528.000,00 em favor dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Defesa.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Congres-
so Nacional, por intermédio da Mensagem nº 102-CN, 
de 2006, nº 793, na origem, a Medida Provisória nº 322, 
de 14 de setembro de 2006, que abre crédito extraordi-
nário em favor dos Ministérios das Relações Exteriores 
e da Defesa, no valor global de R$24.528.000,00, para 
os fins que especifica.

Segundo a Exposição de Motivos nº 178, de 14 de 
setembro de 2006, do Ministro do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, que instrui a proposição submetida à de-
liberação do Congresso Nacional, esta tem por objeto:

a) em relação ao Ministério das Relações 
Exteriores, a suplementação no valor dei 3 mi-
lhões e 200 mil reais, que “permitirá ao Gover-
no brasileiro apoiar em caráter emergencial, 
a iniciativa multinacional de constituição da 
Central internacional para Compra de Medica-
mentos – CICOM, que funcionará ao abrigo da 
Organização Mundial de Saúde – OMS. Esse 
organismo viabilizará os processos de compras 
agrupadas de medicamentos contra as três 
doenças que mais afetam os países em de-
senvolvimento: a síndrome da imunodeficiência 
adquirida – AIDS, a malária e a tuberculose, 
favorecendo a queda dos preços e a diversifi-
cação de produtos nos mercados”; e

b) no que tange ao Ministério da Defesa, 
o crédito, no valor de 11 milhões 328 mil reais, 
“visa atender aos gastos com a realização, em 
caráter emergência da operação de resgate 
e repatriação de cidadãos brasileiros e suas 
famílias da área do conflito no Líbano, o que 
levou a Força Aérea Brasileira – FAB a mobi-
lizar dois aviões, os quais realizaram 15 vôos, 
transportando um total de 1.721 passageiros, 
a partir da Síria e da Turquia, para onde se 
deslocaram maior parte dos brasileiros”.

A esta Medida Provisória foram apresentadas 2 
emendas.

Voto. 
Consoante o art. 5º da Resolução, combinado com 

o art. 6º, §§ 1º e 2º, o Congresso Nacional deve emitir 
parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em 
itens separados, quanto aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentá-
ria e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 
1º do art. 2º, além da apreciação sobre as emendas 
apresentadas no prazo regimental.

Exame do aspecto constitucional – pressupostos 
de relevância, urgência e imprevisibilidade.

A justificativa da relevância e urgência da dota-
ção destinada aos órgãos constantes do crédito se dá 
conforme se segue:

– Ministério das Relações Exteriores: com-
promisso assumido pelo Governo brasileiro de 
apoiar a viabilização da Central Internacional 
para Compra de Medicamentos – CICOM, cujo 
lançamento ocorreu em 19 de setembro de 2006 
– portanto, recentemente –, em cerimônia à mar-
gem da Sessão de Abertura da 61ª Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas;

– Ministério da Defesa: situação crítica ob-
servada no território libanês e a necessidade de 
preservar a vida e a segurança de cidadãos brasi-
leiros e familiares presentes nos locais de risco.

Exame da adequação financeira e orçamentária.
Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1, de 

2002, o exame de compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira das medidas provisórias abrangem 
a análise da repercussão sobre a receita ou despesa da 
União e da implicação quanto ao atendimento das nor-
mas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.

Verificação do cumprimento da exigência previs-
ta no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, prevê que, no dia da publicação 
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da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o 
seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acom-
panhado da respectiva mensagem e de documento 
exposto à motivação do ato.

A Exposição de Motivos nº 178, de 2006, do 
Ministro de Estado do Orçamento, Planejamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
acerca do envio de documento expondo a motivação 
da edição da Medida Provisória.

Mérito.
Uma vez que as despesas previstas na Medida Pro-

visória são de importância significativa para o Governo 
brasileiro apoiar a iniciativa multinacional de construção da 
Central Internacional para a compra de Medicamentos, que 
funcionará ao abrigo da Organização Mundial de Saúde, 
assim como para resgatar e repatriar cidadãos brasileiros 
e suas famílias da área de conflito no Líbano, entendemos 
ser meritória a edição da Medida Provisória.

À Medida Provisória foram apresentadas 2 emen-
das, cujos assuntos fogem à matéria orçamentária. 
Nos termos do § 4º do art. 4 da Resolução nº 1, de 
2002, é vedada a apresentação de emendas que ver-
sem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida 
Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu 
indeferimento liminar.

Portanto, opino pela inadmissão das 2 emendas 
apresentadas.

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 322, de 2006, na forma encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Sr. Presidente, quero apenas ratificar a importância 
desta Medida Provisória. Como já explicado no texto da 
matéria, ambos os assuntos aqui incluídos revestem-se 
da mais alta importância. O primeiro para um acordo 
internacional celebrado entre Brasil e a Organização 
Mundial de Saúde no tratamento dessas 3 doenças que, 
na verdade, são extremamente críticas para a humani-
dade, especialmente para o povo brasileiro, a síndro-
me da imunodeficiência adquirida – AIDS, a malária e 
a tuberculose. O segundo diz respeito ao transporte de 
brasileiros que estavam sob risco de vida no Líbano.

Somos pela aprovação da Medida Provisória.
É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER Nº , DE 2006 – CN

Do Plenário da Câmara dos Deputados, 
sobre a Medida Provisória nº 322, de 2006, 
que abre crédito extraordinário, no valor de 
R$24.528.000,00, em favor dos Ministérios 

das Relações Exteriores e da Defesa, para 
as fins que especifica.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Francisco Rodrigues

I – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
102-04, de 2006, e nº 793, na origem, a Medida Pro-
visória nº 322, de 14 de setembro de 2006, que “abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Defesa, no valor global de 
R$24.528.000,00, para os fins que especifica”.

Segundo a Exposição de Motivos nº 178/2006-MP, 
de 14 de setembro de 2006, do Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que instrui a proposição submetida à 
deliberação do Congresso Nacional, esta tem por objeto:

a) em relação ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, a suplementação no valor de 
R$13.200.000,00 que “permitirá ao Governo 
brasileiro apoiar, em caráter emergencial, a ini-
ciativa multinacional de constituição da Central 
Internacional para Compra de Medicamentos 
– CICOM, que funcionará ao abrigo da Orga-
nização Mundial de Saúde – OMS. Esse or-
ganismo viabilizará os processos de compras 
agrupadas de medicamentos contra as três 
doenças que mais afetam os países em desen-
volvimento: a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS, a Malária e a tuberculose, 
favorecendo a queda dos preços e a diversifi-
cação de produtos nos mercados”; e

b) no que tange ao Ministério da Defesa, 
o crédito, no valor de R$11.328.000,00, “visa 
atender aos gastos com a realização, em ca-
ráter emergencial, da operação de resgate 
e repatriação de cidadãos brasileiros e suas 
famílias da área de conflito no Líbano, o que 
levou a Força Aérea Brasileira – FAB a mobi-
lizar dois aviões, os quais realizaram 15 vôos, 
transportando um total de 1.721 passageiros, a 
partir da Síria e da Turquia, para onde se des-
locaram a maior parte dos brasileiros”.

Foram apresentadas 2 (duas) emendas à propo-
sição em análise.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o art. 5º da Resolução, combinado com 
o art. 6º, §§ 1º e 2º, o Congresso Nacional deve emitir 
parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens 
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusi-
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ve sobre os pressupostos de relevância e urgência, de 
mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre 
o cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º, 
além da apreciação sobre as emendas apresentadas no 
prazo regimental, os quais passamos a examinar.

II. 1. Exame do aspecto constitucional – pressupos-
tos de relevância, urgência e imprevisibilidade

A justificativa da relevância e urgência da dota-
ção destinada aos Órgãos constantes do Crédito se 
dá conforme se segue:

– Ministério das Relações Exteriores: compro-
misso assumido pelo Governo Brasileiro em apoiar a 
viabilização da Central Internacional para Compra de 
Medicamentos – CICOM, cujo lançamento ocorreu no 
dia 19 de setembro de 2006, em cerimônia à margem 
da sessão de abertura da 61ª Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas; e

– Ministério da Defesa: situação crítica observada 
no território libanês e a necessidade de preservar a 
vida e a segurança de cidadãos brasileiros e familiares 
presentes nos locais de risco.

II. 2. Exame da adequação financeira e orçamen-
tária 

Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1/2002, 
“o exame de compatibilidade e adequação orçamentária 
e financeira das Medidas Provisórias abrange a análise 
da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da 
União e da implicação quanto ao atendimento das nor-
mas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº  101, de 4 de 
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Nossa análise da medida provisória conclui que a 
mesma não contraria os dispositivos constitucionais ou 
os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz 
respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (Lei nº  11.178, 
de 21-9-2005) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4-5-2000), ou com sua ade-
quação à Lei Orçamentária para 2006 (Lei nº 11.306, de 
16-5-2006). No que se refere à concessão de contribui-
ções, como é o caso do apoio à Central Internacional de 
Compra de Medicamentos, a LDO para 2006 exige prévia 
autorização legislativa. Tal autorização foi concedida pela 
Medida Provisória nº 323, de 14 de setembro de 2006.

Já no tocante à compatibilidade da medida provisó-
ria com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei nº 11.318, de 
5 de julho de 2006), observa-se que o Poder Executivo 
não encaminhou as informações referentes às projeções 
plurianuais das ações incluídas pela presente Medida 
Provisória, conforme determina o § 11 do art. 5º do PPA. 

No entanto, cumpre informar que o encaminhamento 
de tais projeções acarretaria uma desconformidade da 
medida provisória com o art. 62, § 1º, I, d da Constitui-
ção Federal que veda a edição de Medidas Provisórias 
sobre matéria relativa a plano plurianual.

Vale ressaltar também que, tendo em vista que 
a MP abre créditos à conta de superávit financeiro do 
exercício de 2005, a EM que a acompanha deveria ter 
informado, em atendimento ao disposto no § 11 do art. 
63 da LDO 2006, os valores do superávit financeiro já 
utilizados para abertura de créditos adicionais. Todavia, 
embora a EM não tenha atendido tal requisito, verifica-
se que o saldo remanescente do superávit do exercício 
anterior, após sua utilização em 8 créditos adicionais 
mais nesta MP, será de R$197.781.615.168,43 (cento 
e noventa e sete bilhões, setecentos e oitenta e um 
milhões, seiscentos e quinze mil, cento e sessenta e 
oito reais e quarenta e três centavos).

II. 3. Verificação do cumprimento da exigência previs-
ta no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1-CN de 2002, 
prevê que “no dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao 
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Men-
sagem e de documento expondo a motivação do ato”.

A Exposição de Motivos (EM) nº 178/2006-MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN acerca do envio de documento expondo 
a motivação da edição da medida provisória.

II. 4. Exame do mérito

Uma vez que as despesas previstas na MP são de 
importância significativa para o Governo brasileiro apoiar 
a iniciativa multinacional de constituição da Central Inter-
nacional para Compra de Medicamentos – CICOM, que 
funcionará ao abrigo da Organização Mundial da Saúde 
– OMS, assim como para resgatar e repatriar cidadãos 
brasileiros e suas famílias da área de conflito no Líbano, 
entendemos ser meritória a edição da MP.

II. 5. Exame das emendas apresentadas

A presente Medida Provisória foram apresentadas 
duas emendas, no prazo regimental. A primeira pro-
põe reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS incidentes na importação e sobre a receita 
bruta de venda no mercado interno de sal, milho, ra-
padura e açúcar mascavo, destinados à alimentação 
humana e a segunda propõe prorrogar por mais dez 

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



36752 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

anos o prazo da isenção do Adicional ao Frete para 
Renovação da marinha Mercante.

As duas emendas tratam de assuntos estranhos 
à matéria orçamentária. O art. 165, § 8º da Constitui-
ção Federal ordena que a lei orçamentária anual não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares e 
a contratação de operações de crédito, ainda que por 
antecipação da receita. Os créditos adicionais alteram a 
lei orçamentária e, consequentemente, o mesmo prin-

cípio lhes é aplicável. Ademais, nos termos do § 4º do 
art. 4º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, “é vedada à 
apresentação de emendas que versem sobre matéria 
estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo 
ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.” 
Portanto, opino pela inadmissão das emendas.

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 322/2006, na forma encaminhada pelo 
Poder Executivo.

Sala das Sessões, novembro de 2006. – Depu-
tado Francisco Rodrigues, Relator.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 323, DE 2006

Autoriza a União a efetuar contribuição 
à Organização Mundial da Saúde – OMS, 
destinada a apoiar a viabilização da Cen-
tral Internacional para a Compra de Me-
dicamentos contra a AIDS, malária e tu-
berculose – CICOM/UNITAXD, no valor de 
até R$13.200.000,00 (treze milhões e du-
zentos mil reais)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a efetuar contri-

buição à Organização Mundial da Saúde – OMS, des-
tinada a apoiar a viabilização da Central Internacio-
nal para a compra de Medicamentos contra a AIDS, 
malária e tuberculose –CICOM/UNITAID, no valor de 
até R$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil 
reais).

Art. 2º Esta Lei entra es vigor na data de sua 
publicação.
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MENSAGEM Nº 794

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 323 , de 14 de setembro de 2006, 
que “Autoriza a União a efetuar contribuição à Organi-
zação Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar a 
viabilização da Central Internacional para a Compra de 
Medicamentos contra a AIDS, malária e tuberculose (CI-
COM/UNITAID), no valor de até R$13.200.000,00”.

Brasília, 14 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Interministerial nº 363/2006 – MRE/MP

Em 14 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Desde a promoção do “Encontro de Líderes 

para uma Ação contra a Fome e a Pobreza”, em se-
tembro de 2004, na sede da Organização das Nações 
Unidas – ONU, o Brasil vem liderando os esforços da 
comunidade internacional pela implementação de me-
canismos inovadores de financiamento do desenvolvi-
mento e do combate à fome e à pobreza. No referido 
encontro, convocado pelo Brasil, mais de 50 Chefes 
de Estado e de Governo compareceram e mais de 100 
países aderiram à Declaração divulgada na ocasião.

2. Graças, em grande medida, aos esforços do 
Brasil e de seus parceiros nessa iniciativa, importantes 
frutos começam a ser colhidos. O tema, antes consi-
derado tabu em uma agenda internacional marcada 
essencialmente por questões de segurança, hoje é 
tratado regularmente em diversos foros das Naçaes 
Unidas. O assunto foi estudado por organismos finan-
ceiros multilaterais, os quais atestaram a viabilidade 
técnica dos instrumentos propostos.

3. Durante a Conferência Ministerial de Paris, convo-
cada pelo Presidente Jacques Chirac, em fevereiro passa-
do, o tema avançou de forma concreta, com a discussão 
de projetos-piloto que poderiam entrar em vigor em curto 
espaço de tempo. Assim, foi instituído um Grupo Piloto, 
composto por 44 países de todas as partes do mundo, 
atualmente presidido pelo Brasil, com a atribuição de dar 
consistência técnica aos referidos projetos e mobilizar 
maior base política para sua implementação.

4. O Grupo avançou bastante nos estudos relati-
vos à adoção de uma pequena contribuição solidária 
sobre bilhetes aéreos internacionais. Aqueles países 
que vierem a instituir tal contribuição canalizarão a 
maior parte de seus rendimentos para a criação de 
uma Central Internacional para a Compra de Medica-
mentos, ao abrigo da Organização Mundial da Saúde, 
contra as três doenças que mais afetam os países em 
desenvolvimento: a AIDS, a malária e a tuberculose. O 
Brasil não tem a intenção de adotar a referida contribui-
ção no presente momento, mas participará da Central 
mediante transferência de recursos orçamentários.

5. A Central Internacional para a Compra de 
Medicamentos contra a AIDS, malária e tuberculose 
(CICOM/UNITAID) viabilizará processos de compras 
agrupadas de medicamentos, favorecendo a queda 
nos preços e a diversificação de produtos no mercado, 
inclusive mediante incentivo ao uso das flexibilidades 
em matéria de propriedade intelectual previstas no 
Acordo de TRIPS da OMC, o que tenderá a favorecer 
o aumento da oferta de medicamentos genéticos nos 
segmentos de atuação da Central.

6. Até o presente momento, 14 países já manifesta-
ram sua intenção de implementar a contribuição solidária a 
curto prazo. Na França, o instrumento começou a vigorar no 
dia 1º de julho de 2006. O Brasil pretende participar da ini-
ciativa mediante o aporte anual de recursos orçamentários, 
utilizando como parâmetro de cálculo, o valor equivalente, 
cm moeda nacional, a US$2,00 (dois dólares americanos) 
por passageiro embarcado em aeroportos brasileiros em 
vôos internacionais, com exceção dos passageiros em 
trânsito no País. Tendo em vista o total de 6 milhões de 
passageiros que, em média, viajam com destino ao exterior, 
a contribuição anual brasileira seria de US$12.000.000,00 
(doze milhões de dólares americanos).

7. O lançamento da CICOM/UNITAID ocorrerá no 
dia 19 de setembro próximo, em cerimônia à margem da 
sessão de abertura da 61ª Assembléia Geral da ONU, 
com a presença de Vossa Excelência e dos Chefes de 
Estado e de Governo dos demais países promotores da 
iniciativa. A implementação da Central, cujas discussões 
iniciais remontam a março passado, torna-se possível 
em função de intenso esforço diplomático empreendido 
pelo Brasil e seus parceiros na iniciativa ao longo dos 
últimos meses. O lançamento da iniciativa no mês cor-
rente reveste de grande urgência a concretização da 
contribuição brasileira, a qual, em face dos desdobra-
mentos recentes das negociações que culminaram com 
a constituição da Central, não pôde ser contemplada no 
orçamento previsto para o ano corrente.

8. A criação da CICOM/UNITAID reforçará ainda 
mais o papel de liderança que o Brasil vem assumindo no 
combate à pobreza no cenário internacional e implicará 
importante demonstração de coerência, ao sinalizar o 
primeiro resultado concreto da ação empreendida pelo 
Brasil há três anos atrás, em benefício dos milhões de 
indivíduos em situação de miséria em todo o mundo.

9. A autorização para a contribuição brasileira foi 
submetida ao crivo do Congresso Nacional, mediante o 
Projeto de Lei nº 6.751/2006, ainda não apreciado. Em vista 
do iminente lançamento da iniciativa no plano internacio-
nal, cuja elaboração contou com fundamental empenho 
do Governo Brasileiro, é fundamental que se disponha da 
autorização para contribuição da primeira parcela brasileira 
de maneira célere, configurando-se, pois, o requisito da 
urgência para a edição da medida provisória.

10. De outro lado, o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão adotará as providências neces-
sárias para a edição de ato próprio disponibilizando os 
recursos financeiros e orçamentários bastantes para 
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suportar a contribuição brasileira à Central de Medi-
camentos, observados os ditames necessários da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

11. Nessas condições, dada a relevância do tema 
para a política externa brasileira, assim como a urgên-
cia que o assunto requer, submetemos à consideração 
de Vossa Excelência, em anexo, proposta de medida 
provisória, que autoriza a União, por meio do Ministério 
das Relações Exteriores, a conceder, no exercício de 
2006, contribuição financeira à OMS, no valor de até 
R$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais), 
equivalentes a   US$6.000.000,00 (seis milhões de dó-
lares americanos), com vistas ao apoio brasileiro para 
a criação da CICOM/UNITAID. Vale informar que esse 
valor corresponde a 50% da contribuição anual que o 
Brasil pretende transferir à Central a partir de 2007.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim, 
Paulo Bernardo Silva.

OF. Nº 575/06/PS-GSE

Brasília, 1º de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor

Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
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 Provisóíia nº 323, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que 
“Autoriza a União a efetuar contribuição à Organização 
Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar a viabiliza-
ção da Central Internacional para a Compra de Medica-
mentos contra a AIDS, malária e tuberculose – CICOM/
UNITAID, no valor de até         R$13.200.000,00 (treze 
milhões e duzentos mil reais).”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional 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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NOTA TÉCNICA Nº 24, DE 2006 
(Medida Provisória nº 323, de 2006)

Subsídios para análise da adequação 
orçamentária e financeira da Medida Provi-
sória nº 323, de 14 de setembro de 2006.

I – Introdução

A presente Nota Técnica visa atender à determi-
nação do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que 
estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e as-
sessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o 
relator, de nota técnica com subsídios acerca da adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória.

Com base no art. 62, § 9º, da Constituição, é es-
tabelecido que caiba a uma comissão mista de Depu-
tados e Senadores examinar as medidas provisórias e 
sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas 
pelo plenário de cada uma das casas do Congresso.

O exame da compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária da Medida Provisória nº 323, de 
2006, deve ser realizado consoante o disposto no art. 
59, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 – CN: “O exame 
de compatibilidade e adequação orçamentária e finan-
ceira das Medidas Provisórias abrange a análise da 
repercussão sobre a receita ou a despesa pública da 
União e da implicação quanto ao atendimento das nor-
mas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial 
a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

II – Síntese da Medida Provisória

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete ao Congresso Nacional, por intermédio da 
Mensagem nº 103—CN, de 2006 (794, de 2006, na ori-
gem), a Medida Provisória nº 323, de 14 de setembro de 
2006, que “autoriza a União a efetuar contribuição à Or-
ganização Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar 
a viabilização da Central Internacional para a Compra 
de Medicamentos contra a AIDS, malária e tuberculose 
(Cicom/Unitaid), no valor de até R$13.200.000,00”.

Conforme a Exposição de Motivos Interministerial 
nº 363/2006—MRE/MP, que acompanha e instrui a refe-
rida Mensagem Presidencial, o crédito tem por finalidade 
autorizar a União, por meio do Ministério das Relações 
Exteriores, a conceder, no exercício de 2006, contribui-
ção financeira à OMS, no valor de até R$13.200.000,00 
(treze milhões e duzentos mil reais), equivalentes a 
US$6.000.000,00 (seis milhões de dólares americanos), 
com vistas ao apoio brasileiro para a criação da Central 
Internacional para a Compra de Medicamentos contra a 
AIDS, malária e tuberculose (Cicom/Unitaid).

Informa ainda que, desde a promoção do Encontro 
de Líderes para uma Ação contra a Fome e a Pobreza, 
em setembro de 2004, na sede da Organização das 
Nações Unidas – ONU, o Brasil vem liderando os es-
forços da comunidade internacional pela implementa-

ção de mecanismos inovadores de financiamento do 
desenvolvimento e do combate à fome e a pobreza.

Nesse sentido, durante a Conferência Ministerial 
de Paris, convocada pelo Presidente Jacques Chirac, em 
fevereiro passado, o tema avançou com a discussão de 
projetos piloto que poderiam entrar em vigor em curto 
espaço de tempo. Assim, foi instituído um Grupo Piloto, 
composto por 44 países de todas as partes do mundo, 
atualmente presidido pelo Brasil, com a atribuição de dar 
consistência técnica aos referidos projetos e mobilizar 
maior base política para sua implementação.

Os estudos de tal Grupo teriam avançado no sen-
tido de adoção de “contribuição solidária sobre bilhetes 
aéreos internacionais”. Segundo informa a Exposição de 
Motivos, os países que viessem a instituir a contribuição 
canalizariam a maior parte de seus rendimentos para a 
criação de uma Central Internacional para a Compra de 
Medicamentos, ao abrigo da Organização Mundial da Saú-
de, contra as três doenças que mais afetam os países em 
desenvolvimento: a AIDS, a malária e a tuberculose.

A citada Central Internacional viabilizaria proces-
sos de compras agrupadas de medicamentos, permitin-
do a queda nos preços e a diversificação de produtos 
no mercado, inclusive mediante incentivo ao uso das 
flexibilidades em matéria de propriedade intelectual 
previstas no Acordo de TRIPS da OMC, o que tende-
ria a favorecer o aumento da oferta de medicamentos 
genéricos nos segmentos de atuação da Central.

Como informa o documento, até o momento, 14 
países manifestaram sua intenção de implementar 
a contribuição solidária a curto prazo. Na Franca, o 
instrumento começou a vigorar no dia 1º de julho de 
2006. O Brasil não tem a intenção de adotar a referida 
contribuição no presente momento, mas pretende par-
ticipar da Central mediante aporte anual de recursos 
orçamentários, utilizando como parâmetro de cálculo, 
o valor equivalente, em moeda nacional, a US$2,00 
(dois dólares americanos) por passageiro embarcado 
em aeroportos brasileiros em vôos internacionais, com 
exceção dos passageiros em trânsito no País. Tendo 
em vista o total de 6 milhões de passageiros que, em 
média, viajam com destino ao exterior, a contribuição 
anual brasileira seria de US$12.000.000,00 (doze mi-
lhões de dólares americanos).

É previsto o lançamento da Cicom/Unitaid para 
o dia 19 de setembro próximo, em cerimônia à mar-
gem da sessão de abertura da 61ª Assembléia Geral 
da ONU. O lançamento no mês corrente revestiria de 
grande urgência a concretização da contribuição brasi-
leira, a qual, não pode ser contemplada no orçamento 
previsto para o ano corrente em face dos desdobra-
mentos recentes das negociações que culminaram 
com a constituição da Central.

Ressalta ainda que a criação da Cicom/Unitaid 
reforçará ainda mais o papel de liderança que o Bra-
sil vem assumindo no combate à pobreza no cenário 
internacional e implicará importante demonstração de 
coerência, ao sinalizar o primeiro resultado concreto 
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da ação empreendida pelo Brasil há três anos atrás, 
em benefício dos milhões de indivíduos em situação 
de miséria em todo o mundo.

Por fim destaca que a autorização para a contri-
buição brasileira foi submetida ao crivo do Congresso 
Nacional, mediante o Projeto de Lei nº 6.751/2006, ain-
da não apreciado. Todavia, em vista do iminente lança-
mento da iniciativa no plano internacional, cuja elabo-
ração contou com fundamental empenho do Governo 
Brasileiro, é fundamental que se disponha da autori-
zação para contribuição da primeira parcela brasileira 
de maneira célere, configurando-se, pois, o requisito 
da urgência para a edição da Medida Provisória.

De outro lado, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão adotará as providências necessá-
rias para a edição de ato próprio disponibilizando os 
recursos financeiros e orçamentários bastantes para 
suportar a contribuição brasileira à Central de Medi-
camentos, observados os ditames necessários da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

III – Da Adequação Financeira e Orçamentária

Não vislumbramos inadequação orçamentária ou 
financeira que obstaculize a aprovação da proposição 
em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101, de 2000), ao plano plurianual e ao 
Orçamento vigente. Pelo contrário, faz parte do plano 
plurianual e do orçamento anual ações para combate 
a doenças como a AIDS, malária e tuberculose, não 
se mostrando propriamente uma criação de despesas. 
Além disso, a MP autoriza a realização de despesas no 
valor de até R$13,2 milhões de reais, não se podendo 
assim falar em incompatibilidade.

Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2006 (Lei nº 11.178, de 2005) e à Lei nº 4.320, de 1964, 
a proposta tampouco apresenta incompatibilidade. De 
fato, tais normativos exigem a prévia autorização legis-
lativa para fins de concessão de contribuições – sejam 
elas correntes ou de capital – e a MP nº 323, de 2006, 
veicula justamente tal autorização.

Como se verifica no art. 32 da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2006 (LDO 2006), em regra, é vedada 
a destinação de recursos a entidade privada a título de 
contribuição corrente. As únicas ressalvas dizem respeito 
à existência de lei especifica ou à destinada a entidade 
sem fins lucrativos selecionada para execução, em par-
ceria com a administração pública federal, in verbis:

LDO 2006

Art. 32. E vedada a destinação de recur-
sos a entidade privada a título de contribuição 
corrente, ressalvada a autorizada em lei especi-
fica ou destinada à entidade sem fins lucrativos 
selecionada para execução, em parceria com 
a administração pública federal, de programas 
e ações que contribuam diretamente para o 

alcance de diretrizes, objetivos e metas previs-
tas no plano plurianual. (grifo nosso)

De forma semelhante, a LDO 2006 (art. 34) e a 
Lei nº 4.320, de 1964 (art. 12, § 69, exigem, para alo-
cação de recursos a título de contribuições de capital, 
a prévia autorização em lei especial, in verbis

LDO 2006

Art. 34. A alocação de recursos para en-
tidades privadas sem fins lucrativos, a titulo 
de contribuições de capital, fica condicionada 
à autorização em lei especial anterior de que 
trata o art. 12, § 6º da Lei nº 4.320, de 1964. 
(grifo nosso)

Lei nº 4.320, 1964

Art. 12 (...) § 6º São Transferências de Ca-
pital as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público 
au privado devam realizar independentemente 
de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou con-
tribuições, segundo derivem diretamente da Lei 
de Orçamento ou de lei especialmente anterior, 
bem coma as dotações para amortização da dí-
vida pública. (grifo nosso)

Ainda quanto a esse ponto, cabe mencionar que, 
em se tratando de investimento (contribuição de capital), 
antes da efetiva realização da despesa necessário será 
a inclusão no plano plurianual, conforme determina o 
art. 167, § 1º, da Lei Maior.

Constituição

Art. 167 (...) § 1º – Nenhum investimento 
cuja execução ultrapasse um exercício finan-
ceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão 
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabili-
dade. (grifo nosso)

Dessa feita, no tocante à compatibilidade com a le-
gislação orçamentária, a medida provisória apresenta-se 
compatível e adequada, uma vez que o objeto da proposta 
é autorizar a contribuição à Organização Mundial da Saú-
de – OMS, destinada a apoiar a viabilização da Central 
Internacional para a Compra de Medicamentos contra a 
AIDS, malária e tuberculose (CICOM/UNITAID).

Esses são os subsídios que consideramos relevan-
tes para a apreciação da Medida Provisória nº 323, de 
2006, quanto à adequação orçamentária e financeira.

Brasilia, 20 de setembro de 2006. – Mário L. 
Gurgel de Souza, Consultor – Eugénio Greggianin, 
Diretor do Orgão de Consultoria e Assessoramento 
Orçamentário da Câmara dos Deputados. (art. 19 da 
Resolução nº 01, de 2002-CN)
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PARECER EM SUBSTITUIÇÃO À 
COMISSAO MISTA, Á MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 323, DE 2006, E EMENDAS

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr, Presiden-
te, agradeço a oportunidade de poder emitir parecer 
à Medida Provisória nº 323, de 14 de setembro de 
2006, que autoriza a União a efetuar contribuição à 
Organização Mundial da Saúde destinada a apoiar a 
viabilização da Central Internacional para a Compra de 
Medicamentos contra a AIDS, malária e tuberculose, 
no valor de até R$13.200.000,00.

A Medida Provisória, editada pelo Presidente da 
República e submetida ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 62 da Constituição Federal, dá respaldo 
à União para realização de despesa no valor de até 
R$13.200.000,00 como contribuição à OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em apoio às atividades da 
Central Internacional para Compra de Medicamentos 
contra a AIDS, malária e tuberculose.

Todos os Deputados sabem que essas endemias 
estão em um período agudo. Essas doenças merecem 
um tratamento adequado por parte de todos os países 
em relação ao seu acometimento, particularmente des-
sa articulação internacional proposta nesse fórum que, 
aliás, tem tratado de maneira adequada a matéria.

Acompanhando outros países, portanto, a auto-
rização válida para o período corresponde a 50% da 
contribuição de U$12.000.000,00 para um fluxo esti-
mado de seis milhões de passageiros por ano embar-
cados no Brasil com destino ao exterior, excluidos os 
passageiros em trânsito, com base na proporção de 
dois  dólares americanos para cada um, e é comple-
mentada, nos seus efeitos, pela Medida Provisória n0  
322 – aprovada exatamente neste momento —, com 
a apreciação em separado, que formaliza a abertura 
de crédito extraordinário de R$11.328.000,00.

Analisamos com nossa assessoria essa matéria. 
Foram apresentadas 2 emendas pelo Deputado Betinho 
Rosado, que têm correspondência com matérias que 
tramitam no Congresso Nacional e serão apreciadas 
pelos Srs. Deputados na Comissão, e eventualmente 
no Plenário, em momento adequado. Não há, neste 
momento, possibilidade, no mérito, de incorporá-las à 
matéria original, o que nos permite, neste momento, 
apresentar o nosso voto.

A relevância e a urgência de que se reveste de-
terminada matéria constituem requisitos para a adoção 
de medida provisória com força de lei e respaldam o 
juizo de admissibilidade na sua apreciação pelo Po-
der Legislativo.

Nesses termos, há de se reconhecer a relevância 
do tema segundo a respectiva Exposição de Motivos, 
dentro do contexto de compromissos internacionais 
do Brasil com outras nações.

Constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa.

Quanto ao conteúdo normativo da medida pro-
visória, não é possível vislumbrar quaisquer vícios de 
iniciativa ou de competência, tampouco algum outro 
obstáculo no plano das disposições constitucionais 
aplicáveis à matéria, o que nos remete à avaliação da 
adequação financeira e orçamentária.

Quanto à repercussão sobre receita e despesa, 
deve-se assinalar que, apesar de a autorização para 
efetuar o pagamento de contribuição solidária, à CI-
COM/UNITAD não ensejar criação de receita nova, a 
despesa dela resultante acha-se nos limites da mar-
gem de expansão das despesas correntes da União, 
como se infere da Exposição de Motivos subscrita pelos 
Ministros das Relações Exteriores e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, ao atestar que este último adotará 
as medidas necessárias para disponibilizar recursos 
financeiros e orçamentários suficientes.

Mérito.
A complexidade e a dinâmica das Relações In-

ternacionais, por vezes, cria fatos e suscita situações 
capazes de ensejar a necessidade de determinadas 
respostas regidas pelo princípio da cooperação uni-
versal – leia-se cooperação internacional —, capaz de 
reduzir as diferenças e de, assim, favorecer um padrão 
de relacionamento adequado e maduro entre as na-
ções, contexto em que o Brasil tem se mostrado um 
participante tradicionalmente ativo há muitos anos.

Nesse sentido, salientamos as características 
que nos levam à aprovação da matéria: aumento do 
surto de malária na Amazônia Ocidental, em especial 
no Acre, onde a incidência cresceu 153% de 2003 para 
2004, 63% de 2004 para 2005, revertendo a tendência 
de queda entre 2000 e 2002; retorno da malária entre 
os índios ianomâmis em 1.096 casos, entre janeiro 
e maio de 2006, segundo dados da Funasa, número 
que supera o total de todo o ano anterior; registro de 
215 mil casos de malária no Amazonas em 2005, com 
crescimento de 48% em relação ao ano anterior; cons-
tatação de aumento na resistência dos agentes da ma-
lária falcípara; informação da Organização Mundial de 
Saúde da inexpressividade comparativa dos gastos no 
Brasil para debelar a tuberculose, já que ocupa a 15ª 
posição entre os países com maior número de casos: 
alerta da organização Médicos Sem Fronteira sobre a 
respectiva disseminação da tuberculose; recomenda-
ção da Unaids, programa das Nações Unidas, sobre a 
necessidade de maior atenção à prevenção da AIDS no 
Brasil, embora o País esteja na vanguarda no que diz 
respeito a tratamentos: queda na incidência da AIDS 
no Brasil entre crianças, adultos, jovens e usuários 
de drogas, segundo dados do Boletim Epidemiológico 
AIDS/DST 2005;indicação e efetivação de premiações 
internacionais ao Brasil, atribuídas ao ex-Ministro José 
Serra, graças ao seu trabalho de facilitação de acesso 
da população aos medicamentos anti-retrovirais.

Sr. Presidente, apesar do descuido em determi-
nadas áreas, particularmente no combate a doenças 
tradicionalmente epidêmicas, em momentos de surtos 
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epidêmicos no Brasil, nosso voto é absolutamente fa-
vorável à admissibilidade, constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, bem como pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória.

Quanto às emendas, voto pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa das Emendas 
nos 1 e 2.

Pronuncio-me acerca da adequação financeira e 
orçamentária favorável no caso da Emenda nº 1, des-
favorável no caso da Emenda nº 2 e, no mérito, pela 
rejeição de ambas.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324, DE 2006 

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego, 
dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome e das Cida-
des, no valor global de R$1.504.324.574,00 
(um bilhão, quinhentos e quatro milhões, 
trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos 
e setenta e quatro reais), para os fins que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das 
Cidades, no valor global de R$1.504.324.574,00 (um 

bilhão, quinhentos e quatro milhões, trezentos e vin-
te e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais), 
para atender à programação constante dos Anexos I 
e II desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balan-
ço Patrimonial da União do exercício de 2005, 
no valor de R$1.312.713.074,00 (um bilhão, 
trezentos e doze milhões, setecentos e treze 
mil, setenta e quatro reais), e

II – anulação parcial de dotações orça-
mentárias no valor de R$191.611.500,00 (cen-
to e noventa e um milhões, seiscentos e onze 
mil e quinhentos reais), conforme indicado nos 
Anexos III e IV desta Lei.

Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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OF. Nº 576/2006/PS–GSE

Brasília, 12 de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
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 324, de 2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 22-11-2006, que 
“abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da 

Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, 
dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de 
R$1.504.324.574,00 (um bilhão, quinhentos e quatro 
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais), para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
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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NOTA TÉCNICA 
DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

E FINANCEIRA

 
Brasília, 9 de outubro de 2006

 
Assunto: Subsídios para análise da adequação 
orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 
324, de 4 de outubro de 2006, que “abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, 
da Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e 
Emprego, dos Transportes, da Defesa, do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome e das Cida-
des, no valor global de R$1.504.324.574,00, para 
os fins que especifica”.

Interessada: Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, a quem compete examinar e 
emitir parecer sobre Medidas Provisórias que abram 
crédito extraordinário, conforme dispõe o § 6º do art. 
2º da Resolução nº 1, de 2002–CN.

 
1 – Introdução

No art. 62, § 9º, a Constituição estabelece que 
caberá a uma comissão mista de Deputados e Se-
nadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessões separadas, pelo plenário de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional. No caso de medida 
provisória que abra crédito extraordinário à lei or-
çamentária anual, o exame e o parecer serão rea-
lizados pela Comissão Mista prevista no art. 166, § 
1º, da Constituição Federal, conforme previsto no § 
6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002–CN, que 
regula o processo legislativo de apreciação de me-
didas provisórias.

A presente Nota Técnica atende à determinação 
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002–CN, 
que estabelece, ipsis verbis:

“Art 19. O órgão de consultoria e as-
sessoramento orçamentário da Casa a que 
pertencer o Relator da Medida Provisória en-
caminhará aos Relatores e à Comissão, no 
prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, 
nota técnica com subsídios acerca da ade-
quação financeira e orçamentária de medida 
provisória.”

A nota técnica deve atender ao disposto 
no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002–
CN, que prescreve os requisitos a serem ob-
servados quando do exame de compatibili-
dade e adequação orçamentária e financeira: 
“análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamen-
tárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 
101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e a lei orçamen-
tária da União”.

Para a apreciação da medida provisória em 
questão compete a esta Consultoria de Orçamen-
tos, Fiscalização e Controle elaborar a respectiva 
nota técnica.

 
2 – Síntese da Medida Provisória

A medida provisória abre crédito extraordinário, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, da Previdên-
cia Social, do Trabalho e Emprego, dos Transportes, da 
Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e das Cidades, no valor global de R$1.504.324.574,00, 
com a seguinte destinação:
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A origem dos recursos para fazer face ao crédi-
to constitui-se de anulação parcial de dotações orça-
mentárias, no montante de R$191.611.500,00, e de 
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 
de 2005, no valor de R$1.312.713.074,00.

A Exposição de Motivos – EM nº 205/2006-MP, de 
4 de outubro de 2006, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que acompanha a MP nº 324/2006 

informa, sinteticamente, a destinação das dotações 
para cada Ministério. Expõe, ainda, argumentos favo-
ráveis ao atendimento, por parte da MP nº 324/2006, 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência, previstos no art. 62 da Magna Carta.

Assinala, ademais, que as programações objeto 
de cancelamento, no âmbito dos Ministérios de Minas 
e Energia e dos Transportes, não sofrerão prejuízo na 
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sua execução, visto que os remanejamentos foram de-
cididos com base em projeções de suas possibilidades 
de dispêndio até o fim do presente exercício.

3 – Subsídios acerca da Adequação 
Financeira e Orçamentária

Conforme mencionado na introdução desta nota 
técnica, o exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira deve analisar a repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas orça-
mentárias e financeiras vigentes, em especial a con-
formidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União.

Preliminarmente, importa destacar que a Cons-
tituição Federal estabelece, no art. 167, § 3º, que “a 
abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62”. 
Tal é a exceção para a abertura de crédito extraordi-
nário que eclode das disposições constitucionais. Não 
sendo a despesa caracterizada como “imprevisível e 
urgente”, nem correspondendo a situação àquelas 
hipóteses em que a lei orçamentária admite a abertu-
ra de crédito suplementar por decreto, deve o Poder 
Executivo buscar a alteração orçamentária por meio 
de projeto de lei.

Vale destacar que o presente crédito envolve ele-
vado montante, grande parte do qual classificado como 
despesa primária, com impacto negativo sobre o cálculo 

do superávit primário1, e tem por fonte prevalente de 
recursos a utilização de superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União do exercício anterior. 
Nesses termos, a consecução da meta de resultado 
primário prevista no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005 (LDO 2006), fica condicionada à 
adoção de medidas compensatórias.

Em se tratando de medida provisória, entende-se 
que a exigência preconizada no art. 63, § 13, da LDO 
2006, que prevê a explicitação das medidas compen-
satórias para assegurar o cumprimento da meta fiscal, 
não se aplica ao caso, mas tão somente a projetos de 
lei. De todo modo, fica clara a ausência de transpa-
rência da sistemática atual, já que o Poder Executivo

1 Uma parcela das dotações destinadas ao órgão Ministério 
dos Transportes relaciona-se a obras listadas no Projeto-Piloto 
de Investimentos Públicos – PPI (gastos classificados com 
indicador de resultado primário RP=3). Nesse caso, a teor 
do disposto no art. 3º da LDO/2006, esses valores deduzem 
a meta de superávit prevista no art. 2º da mesma Lei.

estará compelido a efetuar contenções de gastos, não 
explicitadas para o conjunto da sociedade, a fim de ga-
rantir a obtenção do superávit previsto na LDO 2006.

Também a previsão disposta no art. 63, § 11, da 
LDO 2006, que exige, no caso de créditos à conta de 
superávit financeiro, informações detalhadas sobre a 
formação desse superávit e sua utilização ao longo do 
exercício, valeria apenas para projetos de lei de crédi-
tos adicionais, e não para créditos abertos por medidas 
provisórias, haja vista o caput do mencionado artigo 
referir-se apenas a esse tipo de proposição. É conve-
niente, de toda forma, nas próximas leis de diretrizes 
orçamentárias, a extensão desse normativo também 
para as medidas provisórias, haja vista se tratar de 
um dispositivo de inegável mérito para o aumento da 
transparência da gestão fiscal.

Considerando que a Medida Provisória nº 324/2006 
trata de créditos destinados a diversos Ministérios e 
objetivos, a seguir serão analisadas e discutidas, se-
paradamente, a adequação financeira e orçamentária 
dos recursos destinados a cada um deles:

3.1. – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento

De acordo com a Exposição de Motivos nº 
205/2006-MP, os recursos do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento possibilitarão o pa-
gamento de subvenção econômica ao prêmio de 
seguro rural, mediante ressarcimento às sociedades 
seguradoras da diferença entre os preços de mercado 
do prêmio e o subvencionado pago pelos produtores 
rurais, consoante o estabelecido pela Lei nº 10.823, 
de 19 de dezembro de 2003, além de permitir a im-
plementação de ações emergenciais de proteção 
contra o ingresso e disseminação no País da doença 
influenza aviária.

A relevância e urgência da proposição justificam-
se pela necessidade de ampliar o acesso ao instrumen-
to de gerenciamento de risco da atividade agropecuária, 
mantendo a credibilidade do Governo junto ao setor 
securitário, com vistas a evitar a retirada da oferta de 
resseguro e, por conseguinte, a transferência dessa 
cobertura de risco para o Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (PROAGRO). As contratações 
de seguro concentram-se nos meses de setembro e 
outubro, tendo em vista o início do período de plantio 
da safra 2006/2007. Ademais, a necessidade da vi-
gilância e fiscalização do trânsito de animais e seus 
produtos para proteger a avicultura nacional contra 
a introdução da doença influenza aviária via portos, 
aeroportos, pontos de fronteira e outras formas, além 
de reduzir o risco de disseminação dessa doença in-
ternamente no País.
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3.2 – Ministério da Fazenda

No âmbito do Ministério da Fazenda, os recur-
sos viabilizarão a manutenção do Sistema Integrado 
de Comércio Exterior – SISCOMEX e dos sistemas 
informatizados da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, permitindo 
a continuidade dos serviços informatizados e o desen-
volvimento de atualizações dos sistemas.

A relevância e urgência da proposição justificam-
se pelo risco de prejuízo na arrecadação de tributos 
federais, no controle aduaneiro e na recuperação de 
créditos da dívida ativa, diante do risco de inviabilizar 
a operacionalização dos sistemas informatizados es-
senciais para os processos de controle, arrecadação e 
cobrança de receitas do Governo Federal, bem como 
de acompanhamento e controle das exportações e 
importações.

A proposição está em conformidade com o dis-
posto no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da 
Constituição, e será atendida com recursos provenien-
tes de superávit financeiro apurado no Balanço Patri-
monial da União do exercício de 2005 e de anulação 
parcial de dotações orçamentárias.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos as 
programações objeto de cancelamentos não sofrerão 
prejuízos na sua execução, uma vez que os remane-
jamentos foram decididos com base em projeções de 
suas possibilidades de dispêndio até o final do pre-
sente exercício.

3.3 – Ministério da Justiça

A parcela do presente crédito extraordinário des-
tinada ao Ministério da Justiça, mais especiflcamente 
à Unidade Orçamentária 30909 – Fundo para Apare-
lhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da 
Polícia Federal, no montante de R$19.100.000,00, ob-
jetiva a reforma e modernização de imóvel da Polícia 
Federal em São Paulo, com vistas a adequá-lo para 
abrigar a coordenação de inteligência policial, promo-
vendo o intercâmbio de informações entre os órgãos 
direta ou indiretamente envolvidos no combate à cri-
minalidade naquele Estado.

A crise de violência no Estado de São Paulo 
não se constitui em fato novo, uma vez que já vem se 
arrastando por diversos anos. No entanto, também é 
inegável que, no momento atual, ocorreu um forte re-
crudescimento dos atos de violência perpetrados por 
organizações criminosas contra as forças de seguran-
ça e alvos civis, capaz de justificar os pressupostos 
de urgência e relevância da ação proposta, conforme 
preconizado pelo art. 62 da Constituição, assim como 
a imprevisibilidade dos eventos que o crédito visa so-

lucionar, o que atenderia, também, o disposto no 3º do 
art. 167 da mesma Constituição Federal.

3.4 – Ministério da Previdência Social

No âmbito do Ministério da Previdência Social, 
o crédito em apreço destina um total de R$160,0 mi-
lhões para a Unidade Orçamentária Instituto Nacional 
do Seguro Social. As ações beneficiadas, já presentes 
no Orçamento, são:

–  Serviço de Processamento de Dados de Bene-
fícios Previdenciários, com R$36,4 milhões;

–  Cadastro Nacional de Informações Sociais 
– CNIS, com R$33,6 milhões; e

–  Funcionamento das Unidades Descentralizadas 
da Previdência Social, com R$90,0 milhões.

A execução orçamentária dessas ações (atuali-
zada em 5-10-2006) evidencia que uma boa parcela 
dos valores autorizados já foi empenhada, indicando a 
efetiva necessidade do aporte de novos recursos.

A EM nº 00205/2006-MP afirma que o crédito 
atenderá gastos com o custeio das agências da Pre-
vidência Social e garantirá recursos necessários para 
o pagamento de serviços efetuados pela Dataprev, 
responsável pelo funcionamento dos sistemas de pro-
cessamento de dados previdenciários.

Ao argumentar pela observância dos pressupos-
tos de urgência e relevância, a EM assinala que o cré-
dito evitará risco de “interrupção nos serviços prestados 
pelas agências da Previdência Social”.

Deve ser ressaltado, de qualquer forma, que o 
Poder Executivo não explica, em nenhum momento, a 
imprevisibilidade desses dispêndios, requisito necessá-
rio para a abertura de crédito por medida provisória, a 
teor do art. 167, § 3º, da Constituição Federal. A princí-
pio, resta dificultado o enquadramento dessas despe-
sas como imprevisiveis, haja vista se tratar de gastos 
ordinários, de funcionamento e manutenção.

3.5 – Ministério do Trabalho e Emprego

O crédito aloca cerca de R$120,8 milhões para 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador, visando à remu-
neração dos agentes pagadores e operadores do abo-
no salarial (R$78,3 milhões) e do seguro-desemprego 
(R$42,5 milhões).

Informa a EM que o crédito possibilitará a quita-
ção da dívida fundada com o agente responsável pelo 
apoio operacional e pelo pagamento dos benefícios. 
Na justificação dos requisitos de urgência e relevância, 
alude que a autorização orçamentária evitará a possi-
bilidade de suspensão do pagamento dos benefícios 
seguro-desemprego e abono salarial.
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Um vez mais, considera-se que o texto da Expo-
sição de Motivos, não obstante adicione um elemento 
para a formação de um juízo de valor acerca da ur-
gência e relevância do crédito, nada assinala sobre 
sua pretensa imprevisibilidade. Neste caso específi-
co, diante das poucas informações fornecidas, não há 
como defender a imprevisibilidade do dispêndio. Afinal, 
a própria EM faz referência ao pagamento de divida 
fundada, obrigação de longo prazo (superior a doze 
meses, nos termos do art. 29, I, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000). Logo, não se concebe o pagamento 
de uma dívida de longo prazo como sendo um gasto 
imprevisível.

Outro ponto importante diz respeito à execução 
orçamentária das ações presentes no crédito. Consulta 
realizada no Sistema Siga Brasil, com dados atualiza-
dos até 5-10-2006, mostra os seguintes valores:

O baixo percentual de execução das ações reve-
la que não há elementos suficientes para determinar 
a real necessidade de edição de um crédito adicional 
para suplementar as dotações. Maiores informações 
são necessárias para avaliar essa necessidade.

3.6. Ministério dos Transportes

No tocante ao Ministério dos Transportes, o cré-
dito abrange programações de trabalho a cargo das 
seguintes unidades orçamentárias:

– do próprio Ministério dos Trabalhos (funcionais 
26.846.0909.0E19.0101 e 26.846.0909.09JC.0101);
–  da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
(funcional 26.783.0237.5E83.0101);

No total, são destinados ao Ministério dos Transpor-
tes e suas unidades orçamentárias R$231.611.500,00, 
com a programação de trabalho abrangendo múltiplas 
finalidades: subscrição de capital social, por intermédio 

do Ministério dos Transportes, da Companhia Docas 
do Rio de Janeiro – CDRJ e da Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte – CODERN; construção, pela 
Valec, de pátio de carga e descarga, pertencente à 
Ferrovia Norte-Sul, em Araguaína, no Estado de To-
cantins; recuperação, manutenção e adequação de 
trechos rodoviários em diversos estados, melhoria da 
infra-estrutura dos portos de São Francisco do Sul e 
Itajaí (Santa Catarina), do Rio Grande (no Rio Grande 
do Sul) e Maceió (Alagoas), assim como a construção 
das eclusas de Tucuruí (Pará), obras essas sob a res-
ponsabilidade do DNIT.

Conforme já salientado nesta nota, de acordo 
com a Constituição Federal, arts. 62 e 167, § 3º, os 
requisitos para a abertura de crédito extraordinário, 
por medida provisória, são; a relevância, a urgência 
e a imprevisibiiidade da matéria. Na ausência de um 
ou mais desses requisitos, deduz-se aplicável a regra 
geral do art. 62, § 1º, inciso I, alínea d, segundo a qual 
é vedada a edição de medida provisória quando se 
tratar de matéria relativa a “planos plurianuais, diretri-
zes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares”.

Sob o comando dessa norma, procedeu-se a 
um detido levantamento da programação de trabalho 
que consta do crédito ora em exame, chegando-se à 
conclusão de que a quase a totalidade das progra-
mações abrangidas pela Medida Provisória não é im-
previsível, a despeito de relevante, sendo-lhe, ainda 
assim, discutível a urgência. Tome-se, como exemplo, 
a subscrição de capital da Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte, veiculada na Medida Provisória sob 
a funcional 26.846.0909.09JC.0101, com recursos de 
R$1.300.000,00. Essa programação de trabalho já 
constava do Orçamento Geral da União, mas sob ou-
tra funcional: 26.846.0909.09JC.0024, com recursos 
de R$8.640.000,00. O mesmo acontece com quase 
todos os programas de trabalho da Medida Provisória, 
conforme se observar na Tabela MinCid/MinTransp, 
anexa a esta nota.

As mudanças de códigos de classificação or-
çamentária, s.m.j., parecem configurar mero artifício 
para evitar ou dificultar que se caracterize, de modo 
objetivo, a previsibilidade da programação de trabalho 
veiculada na Medida Provisória.

3.7 – Ministério da Defesa

A parte do presente crédito extraordinário desti-
nada ao Ministério da Defesa (Administração Central), 
no montante de R$124.000.000,00, visa assegurar 
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recursos para a realização de ações governamentais 
de proteção e combate à introdução da gripe aviária 
no País, conforme estabelecido no Plano de Contin-
gência Brasileiro para a pandemia de influenza. En-
tremeios, inegável o atendimento dos pressupostos 
de urgência e relevância das ações, preconizados 
pelo art. 62 da Constituição Federal, em face de seu 
caráter emergencial. Não obstante, importa ressaltar 
que essa mesma ação, a ser desenvolvida no âmbito 
do programa 1383 – Assistência e Cooperação das 
Forças Armadas à Sociedade Civil, foi aberta anterior-
mente pela Medida Provisória nº 318, de 22 de agosto 
de 2006, com dotação de R$4.600.000,00.

Verificando os registros relativos à execução or-
çamentária de 2006, constata-se que o crédito extraor-
dinário aberto pela Medida Provisória nº 318, de 2006, 
ainda persiste sem movimentação (nem ao menos foi 
empenhada). Dessa forma, forçoso é reconhecer que 
as informações fornecidas pela EM nº 00205/2006-MP 
não fornecem nenhum dado ou informação quanto à 
ocorrência de novos e imprevisíveis fatos que justifi-
quem a suplementação da dotação destinada a essa 
ação, nos termos exigidos pelo § 3º do art. 167 da 
Carta Magna.

3.8. Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate a Fome

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, o crédito suplementa a ação 
6524 – Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamen-
to e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta 
de Renda, integrante do Programa Bolsa-Família, no 
valor de R$353,4 milhões.

Segundo a EM, o crédito viabilizará a atualização 
dos dados do Cadastro Único e o controle do cumpri-
mento das condicionalidades relativas à educação e 
saúde das famílias beneficiadas, bem como a quitação 
de dívida existente com o agente responsável pelo apoio 
operacional e pelo pagamento do benefício. A urgência 
e a relevância são alegadas afirmando-se, generica-
mente, que o crédito elidirá o “risco de interrupção no 
atendimento às famílias em situação de pobreza e/ou 
insegurança alimentar”.

Trata-se de uma justificativa excessivamente su-
perficial, insuficiente para a avaliação até mesmo da 
observància do pressuposto de urgência. Quanto à im-
previsibilidade, novamente, nada é argüido na EM. De 
toda forma, resta clara, diante das informações dispo-
níveis, a dificuldade de enquadrar esses gastos como 

imprevisíveis, já que não se conhece fato superveniente 
que justifique a desconsideração da necessidade de 
pagamento desses valores quando da elaboração do 
Orçamento para 2006.

A execução orçamentária revela que, efetiva-
mente, a dotação autorizada para a ação presente 
no crédito extraordinário foi quase que integralmente 
empenhada até a data de 5-10-2006.

3.9. Ministério das Cidades

Trata-se, no caso do Ministério das Cidades, 
da abertura de crédito extraordinário no valor de 
R$153.125.000,00. São recursos destinados ao pa-
gamento de débitos junto às instituições financeiras 
responsáveis pela operacionalização de programas 
de desenvolvimento urbano. Ainda se ressalta, na 
exposição de motivos que acompanha a Medida 
Provisória nº 324/06, que a relevância e a urgên-
cia do crédito adicional prendem-se “ao risco imi-
nente de interrupção na prestação de serviços de 
caráter social a cargo do Órgão, e descumprimento 
da recomendação do TCU, nos termos do Acórdão 
nº 1206/2006-TCU-1ª Câmara, de 2006”. A pro-
gramação de trabalho encontra-se sob a funcional 
15.452.0310.4511.0101 (remuneração às instituições 
financeiras públicas pela operacionalização de pro-
jetos de desenvolvimento urbano – nacional).

Ainda que se possa admitir estarem atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência preconi-
zados pelo art. 62 da Constituição Federal, forçoso 
é concluir-se pelo não atendimento do pressuposto, 
também constitucional, de imprevisibilidade do gasto, 
conforme exigido pelo § 3º do art. 167.

4 – Conclusão

São esses os subsídios que consideramos mais 
relevantes para a apreciação da Medida Provisória nº 
324, de 4 de outrubro de 2006, quanto à adequação 
orçamentária e financeira.

João Batista Pontes 
Consultor de Orçamentos

Eduardo Andrés Ferreira Rodrigues 
Consultor de Orçamentos

Joaquim Ornelas 
Consultor de Orçamentos

Fernando Veiga Barros e Silva 
Consultor de Orçamentos
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PARECER EM SUBSTITUIÇÃO À 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, À 
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324, DE 2006, 

 E EMENDAS

O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, diante 
da possibilidade de acordo para votação dessa maté-
ria, indago de V. Exª e dos Líderes a necessidade da 
leitura de todo o relatório. (Pausa.)

Passo a ler tão-somente a ementa e o voto do 
Relator.

Medida Provisória nº 324, de 4 de outubro de 
2006, que abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios da Agricultura Pecuária e Abastecimen-
to, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do 
Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Ci-
dades, no valor global de R$1.504.324.574,00, para 
os fins que especifica. 

Voto do Relator.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, do Con-

gresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação, pelo 
Congresso Nacional, das medidas provisórias a que 
se refere o art. 62 da Constituição Federal, prevê que 
o parecer referente à análise de crédito extraordinário 
aberto por medida provisória deve ser único, com ma-
nifestação sobre a matéria no que tange aos aspectos 
constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de rele-
vância e urgência, de adequação financeira e orçamen-
tária, de mérito, e sobre o cumprimento da exigência 
prevista no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

Dos aspectos constitucionais e pressupostos de 
relevância e urgência.

A Constituição Federal estabelece, no art. 167, § 
3º, que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62”. Tal é a exceção para a abertura de crédi-
to extraordinário que eclode das disposições consti-
tucionais. Não sendo a despesa caracterizada como 
imprevisível e urgente, nem correspondendo a situação 
àquelas hipóteses em que a lei orçamentária admite 
a abertura de crédito suplementar por decreto, deve o 
Poder Executivo buscar a alteração orçamentária por 
meio de projeto de lei.

A esse respeito, ressaltamos que o Poder Exe-
cutivo, não obstante fornecer, na Exposição de Moti-

vos que acompanhou a Medida Provisória, elemen-
tos esclarecedores para formação de juízo acerca da 
urgência e relevância do crédito extraordinário, muito 
pouco assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos 
gastos propostos. Verificamos, inclusive, que muitas 
das ações suplementadas pela Medida Provisória 
proposta já constam da Lei Orçamentária vigente, e 
em sua maioria com baixo percentual de execução 
orçamentária.

Apesar das ressalvas supramencionadas, posi-
cionamo-nos por considerar atendidos os pressupostos 
constitucionais de admissibilidade referentes à relevân-
cia, urgência e imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 
e 167, § 3º, da Constituição Federal.

Da adequação financeira e orçamentária.
O presente crédito envolve programação com 

elevado montante de recursos, em grande parcela 
classificada como despesa primária, com impacto 
negativo sobre o cálculo do superávit primário, e tem 
por fonte prevafente de recursos o superávit financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial da União no exercí-
cio anterior.

Nesses termos, a consecução da meta de re-
sultado primário prevista no art. 2º da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005, a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2006, fica condicionada 
à adoção de medidas compensatórias. Em se tratando 
de medida provisória, entende-se que a exigência pre-
conizada no art. 63, § 13, da LDO de 2006, que prevê 
a explicitação das medidas compensatórias para as-
segurar o cumprimento da meta fiscal, não se aplica 
ao caso, mas tão somente a projeto de lei.

De todo modo, fica evidente a ausência de trans-
parência da sistemática atual, visto que o Poder Exe-
cutivo estará compelido a efetivar contenções de gas-
tos não explicitadas para o conjunto da sociedade a 
fim de garantir a obtenção do superávit previsto na 
LDO de 2006.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício de 2006 (Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005).

Do mérito.
O crédito extraordinário visa à realização de 

obras relevantes que demandam ação imediata do 
Governo Federal, e cuja postergação ensejaria gra-
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ves conseqüências. Dessa forma, com sua aprova-
ção estar-se-ia evitando a paralisação de serviços 
prestados à população, em especial à de baixa ren-
da, prejuízos patrimoniais e financeiros ao Erário, re-
flexo negativo nas economias locais e aumento nos 
custos produtivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

A Exposição de Motivos nº 205, de 2006, do 
Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º 
da Resolução nº 1, de 2002, acerca da obrigatorieda-
de de envio de documento expondo a motivação da 
edição da medida provisória.

Das emendas
A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-

cepcional por natureza. E sua edição remete a um fato 
consumado, despesas de realização imediata ou que 
podem realizar-se até a ultimação da sua tramitação 
no Congresso Nacional.

Por conseguinte, com o fito de evitar a descarac-
terização da iniciativa original da medida provisória e 
o risco de insuficiência de recursos remanescentes 
para a execução de eventual programação aprovada 
por meio de emenda parlamentar, somos pela rejeição 
das emendas de nº 1 a 14; 19 a 53 e 56. Comunicamos 
ao Presidente da Comissão Mista a inadmissibilidade 
das seguintes emendas:

Emendas de nºs 15, 16, 17 e 18, por não indi-
carem a contrapartida da exclusão de cancelamen-
to proposta, em desacordo com o item 49 da Parte 
B do Parecer Preliminar da Lei Orçamentária Anual 
para 2006;

Emendas de nºs 54 e 55, por contemplarem pro-
gramação em unidade orçamentária não prevista na 
Medida Provisória, em desacordo com o estabelecido 
pelo art. 29, inciso I, da Resolução nº 1, de 2001, do 
Congresso Nacional;

Emendas de nºs 57, 58, 59, 60, 61 e 62, por ofe-
recerem como fonte de cancelamento categoria de 
programação não constante do crédito extraordinário, 
em desacordo com o preconizado no art. 29, inciso II, 
da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 324, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

Dispõe sobre a Medida Provisória nº 
324, de 2006, que “abre crédito extraordi-
nário, em favor dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuària e Abastecimento, da Fa-
zenda, da Justiça, da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego, dos Transportes, 
da Defesa, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e das Cidades, no valor 
global de R$1.504.324.574,00, para os fins 
que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jaime Martins

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem 
nº 114/2006-CN (nº 864/2006, na origem), a Medida 
Provisória (MP) nº 324, de 4 de outubro de 2006, que 
abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Peciiana e Abastecimento, da Fazenda, da 
Justiça. da Previdência Social do Trabalho e Emprego, 
dos Transportes, da Defesa. do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de 
R$1.504.324.574,00 (um bilhão, quinhentos e quatro 
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais), para os fins que especifica.

De acordo com a Exposição de Motivos (EM) nº 
205/2006/MP, do Ministro de Estado do Planejamen-
to. Orçamento e Gestão, os recursos do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento possibilitarão 
o pagamento de subvenção econômica ao prêmio de 
seguro rural, mediante ressarcimento ás sociedades 
seguradoras da diferença entre os preços de mer-
cado do prêmio e o subvencionado pago pelos pro-
dutores rurais, consoante o estabelecido pela Lei nº 
10.823, de 19 de dezembro de 2003. Além de permitir 
a implementação de ações emergenciais de proteção 
contra o ingresso e disseminação no País da doença 
influenza aviária.

A exposição de motivos evidencia que, no que 
tange a esse Ministério, a relevância e urgência da 
proposição justificam-se pela necessidade de ampliar 
o acesso ao instrumento de gerenciamento de risco da 
atividade agropecuária, mantendo a credibilidade do 
Governo junto ao setor securitário, com vistas a evitar 
a retirada da oferta de resseguro e, por conseguinte, a 
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transferência dessa cobertura de risco para o Programa 
de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). As 
contratações de seguro concentram-se nos meses de 
setembro e outubro, tendo em vista o início do período 
de plantio da safra 2006/2007, Ademais, é ressaltada 
a necessidade da vigilância e fiscalização do trânsito 
de animais e seus produtos para proteger a avicultura 
nacional contra a introdução da doença influenza aviá-
ria via portos, aeroportos, pontos de fronteira e outras 
formas, além de reduzir o risco de disseminação dessa 
doença internamente no País.

No âmbito do Ministério da Fazenda, a EM nº 
205/2006/MP declara que os recursos viabilizarão a 
manutenção do Sistema Integrado de Comércio Ex-
terior – SISCOMEX e dos sistemas informatizados da 
Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional, permitindo a continuidade 
dos serviços informatizados e o desenvolvimento de 
atualizações dos sistemas. Nesse caso, a relevância e 
urgência da proposição se justificariam pela possibili-
dade de prejuízo na arrecadação de tributos federais, 
no controle aduaneiro e na recuperação de créditos da 
dívida ativa, diante do risco de inviabilizar a operacio-
nalização dos sistemas informatizados essenciais para 
os processos de controle, arrecadação e cobrança de 
receitas do Governo Federal, bem como de acompa-
nhamento e controle das exportações e importações.

Segundo a citada Exposição de Motivos, a par-
cela do presente crédito extraordinário destinada ao 
Ministério da Justiça objetiva a instalação do Centro de 
inteligência Policial Compartilhada de Crime Organiza-
do – CICOR, no Município de São Paulo, com vistas a 
facilitar o intercâmbio de informações entre os órgãos 
direta ou indiretamente envolvidos no combate ao crime 
organizado. A relevância e urgência da proposição, na 
parte relacionada ao Órgão, se justificariam por conta 
do recrudescimento dos atos de violência do Estado de 
São Paulo, perpetrados por organizações criminosas 
contra forças de segurança e alvos civis, bem como a 
ausência de uma coordenação de inteligência policial 
que promova o intercâmbio de informações entre os 
mencionados órgãos.

No que tange ao Ministério da Previdência So-
cial, o crédito objetiva o atendimento de gastos com 
o custeio das agências da Previdência Social e o pa-
gamento de serviços efetuados pela Empresa de Tec-
nologia e Informações da Previdência Social – DATA-
PREV, responsável pelo funcionamento dos sistemas 
de processamento de dados previdenciários. A alegada 

urgência e relevância teria relação com o risco de in-
terrupção dos serviços prestados pelas agências da 
Previdência Social.

Quanto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o 
crédito visa à quitação da dívida fundada com o agente 
responsável pelo apoio operacional e pelo pagamento 
dos benefícios seguro-desemprego e abono salarial. 
Segundo a exposição de motivos a urgência e rele-
vância se justificam pela possibilidade de suspensão 
de tais benefícios.

Com respeito ao Ministério dos Transportes, as 
dotações previstas viabilizariam: o repasse de recur-
sos à Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ e a 
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, 
a título de participação acionária da União do capital 
das empresas; a construção do pátio de carga e des-
carga, no Município de Araguaína (TO), pertencente 
à Ferrovia Norte-Sul, a cargo da Valec; a recuperação, 
a manutenção terceirizada e a adequação de trechos 
rodoviários em diversos estados da  Federação; a me-
lhoria da infra-estrutura dos portos de São Francisco 
do Sul (SC), de Itajaí (SC), do Rio Grande (RS) e de 
Maceió (AL); e a construção das Eclusas de Tucuruí, 
no Pará, sob responsabilidade do Dnit.

De conformidade com a EM nº 205/2006/MP, a 
relevância e a urgência, no que tange às dotações des-
se Órgão, justificam-se pelos seguintes motivos: pos-
sibilidade de paralisação das obras de Ferrovia Norte-
Sul, com sérias conseqüências econômicas e sociais 
às localidades envolvidas, além de prejuízo ao Erário 
decorrente de indenização  devida à concessionária 
vencedora, em caso de atraso na entrega do trecho 
arrendado; necessidade de execução de intervenções 
nos portos nacionais de forma a possibilitar melhores 
índices de eficiência, uma vez que se encontram com 
sérios problemas de infra-estrutura, risco para a movi-
mentação portuária, para a competitividade da produ-
ção brasileira e de aumento dos custos de transporte, 
principalmente no eixo de integração com os países do 
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL; agravamento 
da situação de rodovias federais em diversos estados 
da Federação, que se encontram saturadas e/ou em 
péssimo estado de trafegabilidade, o que tem eleva-
do o número de acidentes e o custo do transporte, de 
cargas e de passageiros, com danos a pessoas e à 
economia das localidades envolvidas; e comprome-
timento do prazo estabelecido para a conclusão das 
obras de construção eclusas de Tucuruí, bem como 
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da integridade dos equipamentos adquiridos para o 
empreendimento.

A parte do presente crédito destinada ao Ministé-
rio da Defesa (Administração Central) visa assegurar 
recursos para a realização de ações governamentais 
de proteção e combate à introdução da gripe aviária no 
País, conforme estabelecido no Plano de Contingência 
Brasileiro para a pandemia de influenza. Como justifi-
cativa de urgência e relevância das ações, a EM cita 
a possibilidade de ocorrência de focos da gripe aviá-
ria no território nacional com a chegada da primavera, 
quando se verificam grandes migrações de aves, com 
riscos significativos para a agricultura, a economia e 
principalmente, a população.

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, o crédito viabilizaria a atua-
lização dos dados do Cadastro Único e o controle do 
cumprimento das condicionalidades relativas à edu-
cação e saúde das famílias beneficiadas com o Pro-
grama Bolsa-Família, bem como a quitação de divida 
existente com o agente responsável pelo apoio opera-
cional e pelo pagamento do benefício. A urgência e a 
relevância são alegadas pelo risco de interrupção no 
atendimento às famílias em situação de pobreza e/ou 
de insegurança alimentar.

Consoante a exposição de motivos, no caso do 
Ministério das Cidades, o crédito se destina ao paga-
mento de dívida decorrente do não pagamento da remu-
neração devida à instituição financeira responsável pela 
operacionalização de programas de desenvolvimento 
urbano. Ainda é ressaltado na EM que a relevância e 
a urgência do crédito adicional se relacionam com o 
risco iminente de interrupção na prestação de serviços 
de caráter social a cargo do Órgão, e com o descum-
primento de recomendação do TCU, nos termos do 
Acórdão nº 1.206/2006/TCU-1ª Câmara, de 2006.

Os recursos propostos para a aprovação do cré-
dito extraordinário em exame provêm de superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União 
no exercício de 2005 e de anulação de dotações or-
çamentárias.

A exposição de motivos ressalta que, segundo os 
Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, as 
programações objeto de cancelamento não sofrerão 
prejuízo na sua execução, uma vez que os remaneja-
mentos teriam sido decididos com base em projeções 
de suas possibilidades de dispêndio até o final do pre-
sente exercício.

Por fim, a EM nº 205/2006/MP destaca que parte 
das programações constantes do crédito em favor do 
Ministério dos Transportes refere-se a iniciativas que 
possuem efeito multiplicador na economia, o que per-
mitiria taxas de retorno amplamente positivas para o 
País, e assim seriam consideradas como adequadas 
aos parâmetros exigidos para a inclusão no âmbito do 
Projeto-Piloto de Investimentos Públicos – PPI. Tais 
ações visariam racionalizar a alocação desses investi-
mentos, bem como evitar que ficassem ociosos recursos 
constantes de programações que não teriam condições 
técnicas de implementação neste exercício.

Foram apresentadas 62 (sessenta e duas) emen-
das à medida provisória em exame no prazo regimen-
tal.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais – in-
clusive sobre os pressupostos de relevância e urgência 
de adequação financeira e orçamentário de mérito: e 
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do 
art. 2º daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

A Constituição Federal estabelece, no art. 167, § 
3º, que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62”. Tal é a exceção para a abertura de crédi-
to extraordinário que eclode das disposições consti-
tucionais. Não sendo a despesa caracterizada como 
imprevisível e urgente, nem correspondendo a situação 
àquelas hipóteses em que a lei orçamentária admite 
a abertura de crédito suplementar por decreto, deve o 
Poder Executivo buscar a alteração orçamentária por 
meio de projeto de lei.

A esse respeito, ressaltamos que o Poder Execu-
tivo, não obstante fornecer, na Exposição de Motivos 
que acompanhou a Medida Provisória, elementos es-
clarecedores para a formação de um juízo acerca da 
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urgência e relevância do crédito extraordinário, muito 
pouco assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos 
gastos propostos. Verificamos, inclusive, que muitas das 
ações suplementadas pela MP proposta já constam 
da Lei Orçamentária vigente e, em sua maioria, com 
baixo percentual de execução orçamentária.

Em que pesem as ressalvas supramencionadas, 
posicionamo-nos por considerar atendidos os pressu-
postos constitucionais de admissibilidade referentes à 
relevância, urgência e imprevisibilidade, prescritos nos 
arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal.

II.2. Da Adequação Financeira e Orçamentária

O presente crédito envolve programação com 
elevado montante de recursos, em grande parcela 
classificada como despesa primária, com impacto 
negativo sobre o cálculo do superávit primário, e tem 
por fonte prevalente de recursos o superávit financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício 
anterior. Nesses termos, a consecução da meta de 
resultado primário prevista no art. 2º da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005 (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2006 – LDO/2006), fica 
condicionada à adoção de medidas compensatórias. 
Em se tratando de medida provisória, entende-se que 
a exigência preconizada no art. 63, § 13, da LDO/2006, 
que prevê a explicitação das medidas compensatórias 
para assegurar o cumprimento da meta fiscal, não se 
aplica ao caso, mas tão-somente a projetos de lei. De 
todo modo, fica evidente a ausência de transparên-
cia da sistemática atual, visto que o Poder Executivo 
já estará compelido a efetivar contenções de gastos 
– não explicitadas para o conjunto da sociedade – a 
fim de garantir a obtenção do superávit previsto na 
LDO/2006.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes  Orçamentárias 
para o exercício de 2006 – LDO/2006 (Lei nº  11.178, 
de 20-9-2005).

II.3. Do Mérito

O crédito extraordinário visa à realização de obras 
relevantes que demandam em uma ação imediata do 
Governo Federal e cuja postergação ensejaria graves 
conseqüências. Dessa forma, com sua aprovação, es-
tar-se-ia evitando a paralisação de serviços prestados 

à população, em especial à de baixa renda; prejuízos 
patrimoniais e financeiros ao Erário; reflexos negati-
vos nas economias locais e aumento nos custos pro-
dutivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

II.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-
CN (§ 1º do art. 2º)

A Exposição de Motivos nº 205/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1 de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.

II.5. Das Emendas

A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-
cepcional por natureza, e sua edição remete a um 
fato consumado, de despesas de realização imedia-
ta ou que podem realizar-se até a ultimação de sua 
tramitação no Congresso Nacional. Por conseguinte, 
com o fito de evitar a descaracterização da iniciativa 
original da medida provisória e o risco da insuficiên-
cia de recursos remanescentes para a execução de 
eventual programação aprovada por meio de emenda 
parlamentar, somos pela rejeição das Emendas nºs 1 
a 14, 19 a 53 e 56.

Comunicamos ao Presidente desta Comissão 
Mista a inadmissibilidade das seguintes emendas:

Emendas nºs 15, 16, 17 e 18. por não indicarem a 
contrapartida da exclusão de cancelamento proposta, 
em desacordo com o item 49 da Parte B do Parecer 
Preliminar da Lei Orçamentária Anual para 2006;

Emendas nº 54 e 55, por contemplarem programa-
ção em unidade orçamentária não prevista na Medida 
Provisória, em desacordo com o estabelecido pelo art. 
29, I, da Resolução nº 1, de 2001-CN;

As Emendas nºs 57, 58, 59, 60, 61 e 62, por ofe-
recerem como fonte de cancelamento categoria de 
programação não constante do crédito extraordinário, 
em desacordo com o preconizado no art. 29, II, da 
Resolução nº 1, de 2001-CN.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 324, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, – Deputado Jaime Martins, 
Relator.

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



36826 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006    287ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36827 DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



36828 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006    289ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36829 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a Mesa expedientes que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Sibá Machado.

São lidos os seguintes:

AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

–  Nº 228/2006, de 30 de novembro último, encami-
nhando informações em resposta ao Reque-
rimento nº 260, de 2006, do Senador Arthur 
Virgílio.

OFÍCIOS 
 DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA

–  Nº 10.726/2006, de 28 de novembro último, en-
caminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 964, de 2006, do Senador Ar-
thur Virgílio; e

– Nº 10.729/2006, de 28 de novembro último, en-
caminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 810, de 2006, do Senador Ar-
thur Virgílio.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas em cópia aos 
requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Sibá Machado.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 
(Nº 557/2003, na Casa de origem)

Determina a publicidade dos valores 
das multas decorrentes da aplicação do Có-
digo de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
transformando-se o atual parágrafo único em § 1º:

“Art. 57.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Os valores revertidos aos Fundos de 

que trata o caput deste artigo serão divulgados 
mensalmente no Diário Oficial da União, dos 
Estados e Municípios.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 557, DE 2003

Determina a publicidade dos valores 
das multas decorrentes da aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor reverti-
dos para o Fundo Nacional de que trata a 
Lei nº 7.347/85.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 8.079/90 o seguinte 

§ 2º remunerando-se o parágrafo único.

“Art. 57.  ................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
§ 1º   ......................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
§ 2º Os valores revertidos aos Fundos 

de que trata o caput deste artigo terão divul-
gação mensal.” (NR)

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

Justificação

Em seu capítulo VII, quando trata das sanções 
administrativas, o Código de Defesa do consumi-
dor, em seu Art. 57, institui que “A pena de multa, 
graduada de acordo com a gravidade da infração, 
a vantagem auferida e a condição econômica do 
fornecedor, será aplicada mediante procedimento 
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata 
a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 
cabíveis à União, ou pará os fundos estaduais ou 
municipais de proteção ao consumidor nos demais 
casos”. Desse modo faz com que em cada esfera 
administrativa sejam formados os fundos respon-
sáveis pelo apoio às atividades dos respectivos ór-
gãos de defesa do consumidor a partir dos abusos 
cometidos contra o consumidor. Cuida portanto da 
subsistência desses órgãos que pode ser aumen-
tada quanto maior for a sua eficiência e o valor das 
multas aplicadas, em uma espiral do tipo que oti-
miza a sua ação efetiva.

Entretanto, é necessário que o consumidor, 
beneficiário fundamental da Lei, saiba em seu pró-
prio interesse e no da coletividade, quantas multas 
e o valor revertido ao Fundo criado pelo CDC. De 
certo modo trata-se de medida também em defesa 
do consumidor, a informação permanente acerca do 
quantum a que a sua defesa deu causa. É dizer que 
o Fundo gerado a partir da sanção aos infratores da 
Lei não poderia estar isento da própria Lei em termos 
de informação, sendo esta realizada pelos meios ao 
alcance do seu gerente. O interesse na publicidade 
em relação a esses valores é, portanto, de natureza 
não apenas fiscal. mas como o próprio código, sobre-
tudo de cidadania, coerentemente com o Art. 5º XIV, 
da Constituição Federal.

Isto posto, apelo aos nobres pares para a apro-
vação do Projeto nos termos que apresento.

Sala das Sessões, 27 de março de 2003. –  Depu-
tado João Herrmann Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a ação civil pública de res-
ponsabilidade por danos causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

....................................................................................  
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada me-
diante procedimento administrativo, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 
nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, 
de 21-5-1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior a três milhões de ve-
zes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou 
índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6-9-1993)
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2006 
(Nº 4.796/2005, na Casa de origem)

Regula o exercício profissional de Ge-
ofísico e altera a Lei nº 4.076, de 23 de ju-
nho de 1962.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre, em todo o território nacional, o 

exercício da profissão de geofísico, observadas as 
disposições desta Lei.

§ 1º Para efeito desta Lei, a Geofísica é defini-
da como o estudo da Terra mediante métodos físico-
quantitativos, especialmente os de reflexão e refração 
sísmicas, gravimétricos, magnetométricos, elétricos, 
eletromagnéticos e radioativos.

§ 2º A aplicação de princípios físicos para o estudo 
da Terra de que trata o § 1º deste artigo compreende 
os seguintes ramos da Geofísica:

I – geofísica do petróleo;
II – geofísica de águas subterrâneas;
III – geofísica de exploração mineral;
IV – geofísica aplicada à geotecnia;
V – sismologia – terremotos e ondas 

elásticas;
VI – geotermometria – aquecimento da 

Terra;
VII – oceanografia física, meteorologia, 

gravidade e geodésia – campo gravitacional 
e formal da Terra;

VIII – eletricidade atmosférica e magne-
tismo terrestre, inclusive ionosfera e correntes 
telúricas;

IX – geofísica da Terra sólida.

Art. 2º O exercício da profissão de geofísico é 
assegurado:

I – aos portadores de diploma de gradu-
ação em Geofísica, Geologia ou Engenharia 
Geológica expedido por instituições de ensi-
no oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da 
Educação;

II – aos portadores de diploma de gradu-
ação em Geofísica, Geologia ou Engenharia 
Geológica expedido por estabelecimento es-
trangeiro de ensino superior, depois de revali-
dado de acordo com a legislação em vigor;

III – excepcionalmente, aos profissionais 
de nível superior que, comprovadamente e com 
registro em carteira profissional, exerçam a 
atividade de geofísico há pelo menos 8 (oito) 
anos ininterruptos no Brasil e que requeiram 
os respectivos registros dentro do prazo de 
1 (um) ano, a contar da data da publicação 
desta Lei.

Art. 3º Aplica-se aos geofísicos, aos geólogos 
ou aos engenheiros-geólogos o disposto na Lei nº 
4.950-A, de 22 de abril de 1966, na Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, e na Lei nº 7.410, de 27 de 
novembro de 1995.

Art. 4º É pré-requisito para exercer a profissão 
de geofísico, nos termos desta Lei, o registro do pro-
fissional no órgão fiscalizador da respectiva unidade 
federativa.

Art. 5º São da competência do geofísico, do geó-
logo ou do engenheiro-geólogo, dentro das suas áreas 
de atuação, as atividades de:

I – supervisão, coordenação e orienta-
ção técnica;

II – estudo, planejamento, projeto e es-
pecificação;

III – estudo de viabilidade técnico-eco-
nômica;

IV – assistência, assessoria e consul-
toria;

V – direção de obra e serviço técnico;
VI – vistoria, perícia, avaliação, arbitra-

mento, laudo e parecer técnico;
VII – desempenho de cargo e função 

técnica;
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VIII – ensino, pesquisa, análise, expe-
rimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão;

IX – elaboração de orçamento;
X – padronização, mensuração e controle 

de qualidade;
XI – execução de obra e serviço técnico;
XII – fiscalização de obra e serviço téc-

nico;
XIII – produção técnica e especializada;
XIV – condução do trabalho técnico;
XV – condução de equipe de instala-

ção, montagem, operação, reparo ou manu-
tenção;

XVI – execução do desenho técnico;
XVII – aquisição, processamento, inter-

pretação e modelagem de dados;
XVIII – julgamento e decisão sobre ta-

refas científicas e operacionais de geofísica 
e respectivos instrumentais;

XIX – introdução, criação, renovação e 
desenvolvimento de técnicas, métodos e ins-
trumental em trabalhos de geofísica.

Parágrafo único. As atividades relacio-
nadas neste artigo relativas à aplicação dos 
métodos da Geofísica compreendem a pros-
pecção, a pesquisa, a exploração e o desen-
volvimento de recursos energéticos, entre os 
quais hidrocarbonetos, carvão mineral e mine-
rais radioativos, bens minerais e água mineral 
e subterrânea; geotécnia; estudos relativos ao 
meio ambiente; geofísica espacial; arqueologia, 
limnologia, controle de qualidade de materiais, 
avaliações de sismicidade e de risco sísmico, 
determinação de parâmetros físicos de mi-
nerais e rochas, geodésia e demais serviços 
afins e correlatos.

Art. 6º O órgão fiscalizador poderá estender as 
competências dos geólogos ou engenheiros-geólogos 
e dos geofísicos.

Art. 7º As competências e garantias atribuídas por 
esta Lei aos geofísicos são concedidas sem prejuízo 
dos direitos e prerrogativas conferidos a outros profis-
sionais pela legislação que lhes é específica.

Art. 9º O caput do art. 6º da Lei nº 4.076, de 23 
de junho de 1962, passa a vigorar com a seguinte re-
dação da alínea g e acrescido das alíneas h a m:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
g) perícias e arbitramentos referentes à 

sua especialidade;

h) prospecção e projetos de locação, 
perfuração, captação e operação de siste-
mas de produção de água mineral e de água 
subterrânea;

i) projetos de locação e perfuração de 
poços e sistemas de produção de petróleo e 
gás natural;

j) estudos e trabalhos geotécnicos ati-
nentes a rochas ou subsolo;

l) elaboração de laudos de auditoria, 
impacto, gestão, proteção e recuperação do 
meio ambiente físico da superfície ou subter-
râneo;

m) lavra e aproveitamento das substân-
cias minerais de que trata a Lei nº 6.567, de 
24 de setembro de 1978.

 .................................................... “ (NR)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.796, DE 2005

Regula o exercício profissional de 
Geofísico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre, em todo o território nacional, o 

exercício da profissão de geofísico, observadas as 
disposições desta Lei.

§ 1º Para efeito desta lei, a Geofísica é defini-
da como o estudo da terra mediante métodos físicos 
quantitativos, especialmente os de reflexão e refração 
sísmicas, gravimétricos, magnetométricos, elétricos, 
eletromagnéticos e radioativos.

§ 2º A aplicação de princípios físicos para o estudo 
da terra de que trata o parágrafo anterior compreende 
os seguintes ramos da Geofísica:

I – geofísica do petróleo;
II – geofísica de águas subterrâneas;
III – geofísica de exploração mineral;
IV – geofísica aplicada à geotecnia;
V – sismologia – terremotos e ondas 

elásticas;
VI – geotermometria aquecimento da 

terra;
VII – oceanografia física, meteorologia, 

gravidade e geodésica campo gravitacional e 
formal da terra;

VIII – eletricidade atmosférica e magne-
tismo terrestre, inclusive ionosfera e correntes 
telúricas;

IX – geofísica da terra sólida.
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Art. 2º O exercício da profissão de geofísico é 
assegurado:

I – aos portadores de diploma de gradu-
ação em Geofísica, Geologia ou Engenharia 
Geológica, expedido por instituições de en-
sino oficiais ou reconhecidas pelo Ministério 
da Educação;

II – aos portadores de diploma de gradu-
ação em Geofísica, Geologia ou Engenharia 
Geológica, expedido por estabelecimento es-
trangeiro de ensino superior, depois de revali-
dado de acordo com a legislação em vigor;

III – excepcionalmente, aos profissionais 
de nível superior que, comprovadamente e com 
registro em carteira profissional, exerçam a ati-
vidade de Geofísico há pelo menos oito anos 
ininterruptos no Brasil e que requeiram os res-
pectivos registros dentro do prazo de um ano, 
a contar da data da publicação desta Lei.

Art. 3º Aplicam-se aos geofísicos, aos geólogos 
ou aos engenheiros geólogos o disposto na Lei nº 
4.950-A,de 22 de abril de 1966, na Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966 e na Lei nº 7.410, de 27 de 
novembro de 1985.

Art. 4º É pré-requisito para exercer a profissão 
de geofísico, nos termos desta lei, o registro do pro-
fissional no órgão fiscalizador da respectiva Unidade 
Federativa.

Art. 5º São da competência do geofísico, do geó-
logo ou do Engenheiro Geólogo, dentro da suas áreas 
de atuação, as atividades de:

I – supervisão, coordenação e orienta-
ção técnica;

II – estudo, planejamento, projeto e es-
pecificação;

III – estudo de viabilidade tecno-eco-
nômica;

IV – assistência, assessoria e consul-
toria;

V – direção de obra e serviço técnico;
VI – vistoria, perícia, avaliação, arbitra-

mento, laudo e parecer técnico;
VII – desempenho de cargo e função 

técnica;
VIII – ensino, pesquisa, análise, expe-

rimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão;

IX – elaboração de orçamento;
X – padronização, mensuração e controle 

de qualidade;
XI – execução de obra e serviço técni-

co;

XII – fiscalização de obra e serviço téc-
nico;

XIII – produção técnica e especializada;
XIV – condução do trabalho técnico;
XV – condução de equipe de instala-

ção, montagem, operação, reparo ou manu-
tenção;

XVI – execução do desenho técnico;
XVII – aquisição, processamento, inter-

pretação e modelagem de dados;
XVIII – julgamento e decisão sobre tare-

fas científicas e operacionais de Geofísica e 
respectivos instrumentais;

XIX – introdução, criação, renovação e 
desenvolvimento de técnicas, métodos e ins-
trumental em trabalhos de Geofísica.

Parágrafo único. As atividades relacio-
nadas neste artigo relativas à aplicação dos 
métodos da Geofísica compreendem a pros-
pecção, a pesquisa, a exploração e o desen-
volvimento de recursos energéticos, entre os 
quais, hidrocarbonetos, carvão mineral e mine-
rais radioativos, bens minerais e água mineral 
e subterrânea; geotécnica; estudos relativos 
ao meio ambiente; geofísica espacial; arque-
ologia, criminologia, controle de qualidade de 
materiais, avaliações de sismieidade e de risco 
sísmico, determinação de parâmetros físicos 
de minerais e rochas, geodésia e demais ser-
viços afins e correlatos.

Art. 6º O órgão fiscalizador poderá estender as 
competências dos geólogos ou engenheiros geólogos 
e dos geofísicos.

Art. 7º As competências e garantias atribuídas por 
esta lei aos geofísicos são concedidas sem prejuízo 
dos direitos e prerrogativas conferidos a outros profis-
sionais pela legislação que lhes é específica.

Art. 8º O art. 6º da Lei nº 4.076, de 24 de junho 
de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação da 
alínea g e acrescido das alíneas h a m:

Art. 60.  ..................................................
g) perícias e arbitramentos referentes à 

sua especialidade; (NR)
h) prospecção e projetos de locação, 

perfuração, captação e operação de siste-
mas de produção de água mineral e de água 
subterrânea;

i) projetos de locação e perfuração de 
poços e sistemas de produção de petróleo e 
gás natural;

j) estudos e trabalhos geotécnicos ati-
nentes a rochas ou subsolo;
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l) elaboração de laudos de auditoria, 
impacto, gestk, proteção e recuperação do 
meio-ambiente físico da superfície ou sub-
terrâneo;

m) lavra e aproveitamento das substân-
cias minerais de que dispõe a Lei nº 6.567 de 
24 de setembro de 1978.”

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente iniciativa tem como objetivo a regu-
lamentação da profissão de geofísico, em face da ur-
gente necessidade da categoria ser reconhecida pela 
atual legislação profissional brasileira.

O principal aspecto de abordagem prende–se 
à nova realidade do mercado de trabalho, no qual se 
observa uma crescente demanda por serviços de Ge-
ofísica aplicada à prospecção de petróleo e às ques-
tões ambientais e geotécnicas. O setor petrolífero tem 
demandado cada vez mais os serviços profissionais 
dos geofísicos, sobretudo nas áreas especializadas em 
técnicas como a magnetometria, gravimetria, sísmica, 
geoelétrica, eletromagnetismo e gamaespectrometria, 
entre outras, que somente a geofísica domina. Nas 
atividades de gestão do meio–ambiente, geofísicos 
vêm envolvendo–se na elaboração dos relatórios de 
impacto ambiental para aprovação de obras de enge-
nharia de grande porte.

Não obstante esse cenário de oportunidades, o 
profissional formado enfrenta uma série de dificulda-
des, já que ainda não dispõe de respaldo legal capaz 
de lhe permitir condições de igualdade no processo 
de manutenção e de inserção no mercado que se 
apresenta.

Atualmente existem no Brasil três cursos de gra-
duação em Geofísica. O primeiro deles teve início em 
1954 no Instituto Astronômico e de Geofísica da USP. 
A partir de 1992, o Instituto de Geociências da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) passou também 
a oferecer o curso em seus vestibulares.

Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) come-
çou o ensino de Geofísica a partir deste ano. A Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) estará oferecendo no 
vestibular do próximo ano, vagas para graduação em 
Geofísica. Importa ressaltar que há mais de dez anos 
o Ministério da Educação (Portaria nº 326, de 18-5-89) 
reconhece essa formação acadêmica, que nesse perí-
odo formou mais de uma centena de profissionais.

Somam–se a esses novos profissionais que estão 
surgindo, inúmeros outros geofísicos especializados, 
atuando nessa função, alguns há mais de trinta anos, 
e que obtiveram a formação na área mediante o uso 

de capacitação em nível de pós–graduação, em cursos 
promovidos por empresas do ramo. Registre–se que 
muitos desses técnicos continuaram a pós–graduação 
em geofísica mestrado ou doutorado, em universidades 
brasileiras ou estrangeiras, sendo todos reconhecidos 
pela comunidade científica internacional.

Cabe destacar que muitos desses profissionais 
qualificados por empresas estão privados de adquirirem 
seus respectivos acervos técnicos, pois, sem a devida 
regulamentação do exercício de suas atividades, estão 
impedidos de efetuarem as Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) dos serviços prestados na área de 
Geofísica. Isso porque o CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia já deliberou 
que “a pós–graduação não gera atribuição, a não ser 
na mesma modalidade.

Portanto, a continuar a presente situação, tais pro-
fissionais estarão permanentemente passíveis de en-
quadramento na alínea “a” do art. 60 da Lei nº 5.194/66, 
que trata do exercício ilegal da profissão. Com a pro-
mulgação desta nova norma legal evita-se qualquer 
erro de interpretação quantos às reais competências e 
atribuições do profissional de geofísica, especialmente 
diante da realidade e do novo perfil exigido pelo mer-
cado de trabalho, imposto pela globalização.

Não se pode deixar de citar que o exercício pro-
fissional da Geofísica constitui um rol de atividades de 
alta especialização técnica e que, em seu fim, estão 
ligadas à segurança e à saúde da população e, sobre-
tudo, dos trabalhadores que lidam diretamente com a 
exploração petrolífera, mineral, trabalhos ambientais e 
geotécnicos. A proposta estende-se à atualização da 
Lei nº 4.0761/62, que regulamenta a profissão de geó-
logo. Esta Lei foi elaborada num momento histórico em 
que havia a extrema necessidade de reconhecimen-
to da geologia brasileira, enfatizando o mapeamento 
geológico, a prospeção e pesquisa mineral e dois de 
petróleo. Naquela época, não se vislumbrava a questão 
do meio-ambiente, por exemplo. Passados quarenta 
e quatro anos, a situação é completamente diferente. 
Nesse período, os geólogos vêm atuando em diversas 
áreas que demandam conhecimentos mais especia-
lizados em rochas, solos e minerais. Assim, exercem 
atividades em Geologia de Engenharia ou Geotecnia, 
aplicação de técnicas geológicas em obras civis, em 
fundações; meio ambiente físico, Geologia de Minas, 
exploração a céu aberto, água subterrânea, água mi-
neral, geologia médica e outras E ainda incipientes.

A proposta ora apresentada consolida as ativi-
dades técnicas atualmente exercidas pelos geólogos 
e abre a possibilidade, com a evolução tecnológica, 
para outras áreas de atuação, acompanhando o dinâ-
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mico cenário imposto, nos tempos atuais, a todas as 
profissões.

Sala de Comissão, 23 de fevereiro de 2005. – 
Deputada Jandira Feghali, (PCdoB/RJ).

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI N. 4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1962

Que regula o exercício da pofissão 
de geólogo.

Art. 1º O exercício da profissão de geólogo será 
somente permitido:

a) aos portadores de diploma de Geólogo, expe-
dido por curso oficial;

b) aos portadores de diploma de Geólogo ou de 
Engenheiro Geólogo expedido por estabelecimento 
estrangeiro de ensino superior; depois de revalidado.

Art. 2º Esta lei não prejudicará, de nenhum modo, 
os direitos e garantias Instituídos pela Lei nº 3.780(*), 
de 12 de julho de 1960 para os funcionários que na 
qualidade de naturalistas, devam ser enquadrados na 
série de Classes de Geólogo.

Art. 3º O Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura somente concederá registro profissional 
mediante apresentação de diploma registrado no órgão 
próprio do Ministério da Educação e Cultura.

Art. 4º A fiscalização do exercício da profissão de 
geólogo será exercida pelo Conselho Federal de Enge-
nharia e Arquitetura e pelos Conselhos Regionais.

Art. 5º A todo profissional registrado de acordo 
com a presente lei será entregue uma carteira profis-
sional numerada, registrada e visada no Conselho Re-
gional de Engenharia e Arquitetura, na forma do art. 14 
do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1983.

Art. 6º São da competência de geólogo ou en-
genheiro geólogo:

a) trabalhos topográficos e geodésicos;
b) levantamentos geológicos, geoquímicos e 

geofísicos;
c) estudos relativos a ciências da terra,
d) trabalhos de prospecção e pesquisa para cuba-

ção de jazidas e determinação de seu valor econô-
mico; 

e) ensino das ciências geológicas nos estabele-
cimentos de ensino secundário e superior; 

f) assuntos legais relacionados com suas espe-
cialidades;

g) perícias e arbitramentos referentes às matérias 
das alíneas anteriores.

Parágrafo único. Também da competência do 
geólogo ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX 

artigo 16, do Decreto-Lei nº 1.985(*), de 29 de janeiro 
de 1940 (Código de Minas).

Art. 7º A competência e as garantias atribuídas 
por esta lei aos geólogos  ou  engenheiros-geólogos 
são concedidas sem prejuízo dos direitos e prerroga-
tivas conferidos a outros profissionais da engenharia 
pela legislação que lhes é específica.

Art. 8º A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
....................................................................................

LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966

Dispõe sobre a remuneração de profis-
sionais diplomados em Engenharia, Quími-
ca, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.

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

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrô-
nomo, e dá outras providências.

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

LEI Nº 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985

Dispõe sobre a Especialização de En-
genheiros e Arquitetos em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, a Profissão de Téc-
nico de Segurança do Trabalho, e dá outras 
Providências.

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

LEI Nº 6.567, DE 24 DE SETEMBRO DE 1978

Vide texto compilado
Mensagem de veto

Dispõe sobre regime especial para 
exploração e o aproveitamento das subs-
tâncias minerais que especifica e dá outras 
providências.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos vão às Comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Sibá Machado.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB Nº 418/2006

Brasília, 30 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência o remanejamento do Senador Wellington Salgado 
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de Oliveira, da titularidade para a suplência, e indico o 
Senador Gilvam Borges, como membro titular em vaga 
existente, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 419/2006

Brasília, 30 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência o remanejamento do Senador Gerson Camata, 
para ocupar a suplência, e o Senador Valter Pereira 
para a titularidade, respectivamente, na Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Sibá Machado. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.202, DE 2006

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 76, § 1º, do Regi-

mento Interno, requeremos prorrogação, até 22 de 
dezembro do corrente, do prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão Especial destinada a apresentar 
projeto de resolução de Reforma do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será aprecia-

do oportunamente, nos termos do art. 118, § 2º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência recebeu da Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos do Governo do Estado de 
São Paulo o Ofício nº S/17, de 2006 (nº 678/2006, na 
origem), de 28 de novembro último, encaminhando, nos 
termos do § 1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004 
(parceria público-privada), documentação pertinente 
aos estudos, informações e demonstrativos relativos 
ao cumprimento, por parte do Estado de São Paulo, 
dos limites e parâmetros estabelecidos na citada lei, 
bem como na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), referente ao processo de 
contratação de parceria público-privada.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2006, de 
autoria do Senador Paulo Paim, que altera o § 1º 
do art. 1º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 
de agosto de 2001, para incluir os estudantes da 
educação fundamental de jovens e adultos como 
beneficiários do Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2006, de 
autoria do Senador Jonas Pinheiro, que institui o 
dia 18 de agosto como o “Dia Nacional do Campo 
Limpo”.

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Educação, os projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 103, de 2006 (nº 1.410/2003, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera os 
arts. 67, 70, 82 e 137 e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 
6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Mili-
tares, tratando sobre licença para acompanhar cônjuge 
ou companheiro(a).

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Recurso nº 14, de 2006, interposto no prazo regimen-
tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário o 
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Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2006, de autoria 
do Senador Marcos Guerra, que altera os arts. 24 e 
34 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, para instituir a jornada de tempo integral no ensino 
fundamental, no prazo de cinco anos.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, de acordo com o 
disposto no art. 235, II, c, do Regimento Interno.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 14, DE 2006 
(Do Sr. Pedro Simon e outros)

Contra a apreciação terminativa da 
Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 234 de 2006.

Senhor Presidente,
Os Senadores abaixo assinados, com base no 

art. 91, § 3º do Regimento interno, recorrem ao Ple-
nário contra a apreciação terminativa do Projeto de 
Lei nº 234 de 2006, que “altera os arts. 24 e 34 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e para que 
a matéria seja discutida na Comissão de Assuntos 
Econômicos dessa Casa. O PLS nº 234 altera a Lei 
nº 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para instituir a jornada de tem-
po integral no ensino fundamental, no prazo de cinco 
anos”, discutido e votado nos termos do art. 58, § 2º 
da Constituição Federal, pela Comissão de Educação, 
conforme anúncio publicado no Diário do Senado Fe-
deral, pelas seguintes razões:

A Comissão de Educação do Senado Federal 
aprovou o PLS nº 234/2006, do senador Marcos Guer-
ra que determina a ampliação da jornada do ensino 
fundamental em tempo integral, ou seja, os alunos 
do ensino fundamental passarão a permanecer por 
oito horas diárias na escola. Essa jornada inclui tem-
po reservado às refeições e o mínimo de cinco horas 
em sala de aula, com o tempo adicional destinado a 
acompanhamento pedagógico e a oficinas culturais, 
recreativas e esportivas.

Para a Confederação Nacional de Municípios, o 
tempo integral não pode se limitar apenas à perma-
nência da criança na escola, mas também ao tempo da 
criança em outros espaços de aprendizagem. Portanto, 
a escola de tempo integral precisa ser entendida como 
ampliação da jornada de trabalho escolar efetivo, arti-
culada com a oferta de ações complementares sócio-
educativas, não necessariamente no mesmo espaço 
físico, de caráter opcional para os alunos e famílias.

Hoje, várias organizações não-governamentais 
(ONGs) já entram nas escolas e/ou oferecem espa-

ços alternativos como parceiras na oferta de ativida-
des culturais, artísticas e desportivas, evitando que 
seja necessária a ampliação dos espaços da escola 
e impedindo que os professores desenvolvam essa 
tarefa. Além disso, Estados e Municípios contam com 
estruturas na área de cultura e desporto que podem 
estar sendo direcionadas à realização de ações só-
cio-educativas.

Assim, pode ser uma saída repensar outros pro-
cessos para garantir a educação integral, que não seja 
apenas a escola, uma vez que precisamos aproveitar 
melhor os espaços que os adolescentes ocupam, mui-
tas vezes, quase a metade de seu tempo.

Entendemos que a proposta apresentada pelo 
Senador Marcos Guerra tem a intenção de enfrentar 
o desafio da melhoria da qualidade do ensino funda-
mental, porém o tema impõe um debate mais apro-
fundado pelas condições concretas de nosso País, 
sobretudo no que se refere à limitação de meios fi-
nanceiros e técnicos para responder a esse desafio 
na forma como está proposto, principalmente porque 
os municípios vêm sendo instados, nos últimos anos, 
a assumir responsabilidades e compromissos educa-
cionais bem mais amplos e sem o necessário acom-
panhamento dos recursos financeiros para dar conta 
dessas responsabilidades.

O cenário da educação brasileira não é dos mais 
animadores. Conseguimos garantir a quase universa-
lização do acesso, mas perdemos em qualidade. A 
valorização do magistério ainda não foi devidamente 
alcançada. A rede escolar, em muitas regiões, enfrenta 
problemas sérios de infra-estrutura. Da mesma forma, 
a assistência financeira da União tem sido insuficiente, 
principalmente no ensino fundamental, com recursos 
da complementação ao Fundef na ordem de 1% do 
total de recursos movimentados no Fundo. Além dis-
so, na proposta de avaliação do Fundeb, os recursos 
da União deverão contemplar no máximo 10 estados 
(os possíveis estados a ficarem com o valor mínimo 
por aluno abaixo do estabelecido nacionalmente), sem 
contar que os recursos, hoje vinculados ao ensino fun-
damental, serão diminuídos face ao financiamento da 
educação básica em um único fundo.

Para o estabelecimento do novo sistema, será 
necessária a “colaboração técnica e financeira da 
União”. A implantação da escola de tempo integral, na 
forma apresentada no projeto, merece ser mais bem 
discutida, e considerar alguns aspectos:

• A escola de tempo integral, como a implanta-
da pelos CIEPs, não pode incorrer em erros 
do passado, em que a proposta se resumia 
aos prédios bonitos estrategicamente bem 
localizados. Apesar de tempo integral os ín-
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dices de ociosidade e evasão cresceram es-
pecialmente das crianças de 5ª a 8ª série, 
pois infelizmente, trabalhavam para ajudar 
no orçamento doméstico.

• A necessidade de ampliar sua estrutura or-
ganizacional com novos espaços, reestrutu-
rando e aperfeiçoando a infra-estrutura para 
funcionamento das escolas, de acordo com a 
nova realidade de jornada integral, além da 
ampliação do número de profissionais para 
atuar nessas escolas.

• Tendo em vista a permanência dos alunos, 
por 8 horas, será necessário o oferecimen-
to de, no mínimo, duas refeições/dia. Mas 
para a jornada de tempo integral no ensino 
fundamental ser definitivamente aprovado 
no Congresso, precisará ainda contar com 
a generosidade do governo federal na libe-
ração dos recursos.

• A adequação do processo pedagógico às 
necessidades dos alunos e corresponder a 
um ensino socialmente significativo, com ca-
pacitação dos professores para desenvolvi-
mento de ações diferenciadas que envolvem 
atividades desportivas e culturais.

• O tratamento diferenciado para a escola ru-
ral, que possui características particulares e 
muito diferentes das escolas urbanas.

• Dessa forma, analisando o impacto financei-
ro da proposta para os municípios, teríamos 
a necessidade de investimento da ordem de 
20 bilhões por ano, além do que já é investi-

do atualmente. Sem esse compromisso não 
tem como fazer a implantação.

• O investimento justifica-se entre outras coisas 
porque existe a necessidade de ações de am-
pliação da infra-estrutura existente, aumento 
do número de salas de aula e construção 
de espaços físicos adequados à proposta; 
aumento do número de profissionais ou am-
pliação da carga horária para atendimento 
dos alunos em turno inverso; aquisição de 
equipamentos para dar conta das atividades 
desportivas, culturais etc.

A CNM, no processo de discussão do Fundeb, 
tem apresentado sua bandeira em defesa do ensino 
fundamental público de qualidade, em que o pais não 
pode deixar de enfrentar o desafio da melhoria dos in-
dicadores educacionais. Isto representa que esforços 
devem ser envidados para que se garanta de fato que 
junto com a universalização do ensino fundamental 
seja garantida sua qualidade aos que hoje se encon-
tram matriculados nessa etapa de ensino.

Assim, entendemos como importante o mérito da 
proposta, mas o formato precisa ser melhor estudado, 
já que é necessária a discussão sobre outros proces-
sos que possam garantir a educação integral, além do 
espaço escolar. Da mesma forma, as ações de educa-
ção, seja na perspectiva quantitativa (educação para 
todos), ou na aposta qualitativa (melhoria da qualida-
de) necessitam ser mais bem definidas principalmente 
quanto à assistência financeira da União, questão que 
não está devidamente esclarecida no projeto.

Sala de Sessões, 28 de novembro de 2006. – Se-
nador Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Sibá Machado. 

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.234, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre os Avisos nºs 28, 31, 34 e 38, de 
2006 (nºs 287, 308, 372 e 460, na origem), 
do Ministério da Fazenda, referentes ao 
Programa de Emissão de Títulos e de Admi-
nistração de Passivos de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional no Exterior.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Em conformidade com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 20, de 16 de novembro de 2004, do 
Senado Federal, o Ministro da Fazenda, mediante os 
Avisos nºs 28, 31, 34 e 38, de 2006, encaminha a esta 
Casa os Relatórios sobre as operações de administra-
ção de passivos realizadas pela União, no âmbito do 
Programa de Emissão de Títulos e de Administração 
de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacio-
nal no Exterior.

O Ministro informa que, em junho do corrente ano, 
o Governo concluiu operações de permuta e de recom-
pra de títulos da dívida externa brasileira. Em particu-
lar, conforme destaca o Relatório encaminhado, pelo 
Aviso nº 28, na operação de recompra foram incluídos 
os títulos denominados em dólares com vencimento 
nos anos de 2007 a 2014, e 2020, 2024, 2027 e 2030 
e os títulos denominados em euros com vencimento 
em 2007, 2009 e 2010.

Já o Aviso nº 34 trata das operações de permu-
ta de títulos no mercado internacional concluídas em 
agosto do corrente ano. Nessa operação, foram retira-
dos do mercado os títulos Global 2020, 2024, 2024B, 
2027 e 2030, tendo sido oferecidos, em troca, títulos 
em dólar com vencimento em 2037.

Por seu turno, o Aviso nº 31 destaca que o Go-
verno Brasileiro antecipou o pagamento das últimas 
parcelas das dívidas no âmbito do denominado Clu-
be de Paris. Isso porque, conforme explicitado no 
Relatório que acompanha o referido Aviso, tendo em 
vista o positivo desempenho da economia brasileira, 
aliada à elevada liquidez internacional, com a eleva-
ção das reservas internacionais, o Tesouro Nacional 
percebeu uma clara oportunidade de antecipar o pa-

gamento do saldo devedor restante, de aproximada-
mente US$1,8 bilhão.

Para a efetivação dessa operação, esclarece ain-
da que as negociações foram iniciadas em dezembro 
de 2005, tendo sido aprovadas pelo Clube de Paris 
em fevereiro de 2006 e autorizadas pelo Ministro da 
Fazenda naquele mesmo mês. A partir dessa autori-
zação, foram realizados entendimentos com os diver-
sos credores, de forma a que fosse efetivada a con-
ciliação final dos valores a serem pagos e negociada 
a assinatura de um documento de quitação ou outro 
de natureza equivalente, que atestasse a liquidação 
total da dívida.

O Aviso nº 38 de 2006, contem informações re-
lacionadas ao Programa de Emissão de Títulos e de 
Administração de Passivos de Responsabilidade, do 
Tesouro Nacional no valor de R$1.600.000.000,00, 
equivalente US$743.356.253,58. O Título pagará ju-
ros de 12,50% a.a, semestralmente, nos dias 5 de 
janeiro e 5 de julho de cada ano, enquanto o principal 
será resgatado em parcela única no vencimento, em 
5/-1-2022.

Destaca, por fim, que no período sob exame, não 
ocorreram emissões na forma prevista no inciso I do 
art. 1º da mencionada Resolução nº 20, de 2004.

Os Relatórios são complementados com anexos 
que detalham as operações de recompra, permuta e 
de pagamento antecipado realizadas no período.

II – Análise

Mediante a Resolução nº 20, de 16 de novembro 
de 2004, o Senado Federal autorizou à União a execu-
tar o Programa de Emissão de Títulos e de Adminis-
tração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior, compreendendo operações de 
emissões de títulos de responsabilidade do Tesouro 
Nacional no exterior, com contrapartida em moeda 
corrente nacional ou estrangeira, e administração de 
passivos, de responsabilidade do Tesouro Nacional, 
contemplando operações de compra, de permuta e 
outras modalidades de operações, inclusive com de-
rivativos financeiros.

A autorização estabeleceu, conforme o art. 3º 
da citada norma, que a execução de cada operação 
de administração de passivos fosse comunicada ao 
Senado Federal, no prazo de 30 dias após a sua 
realização.

Os Avisos nºs 28 e 34, de 19 de julho de 2006 e 
de 21 de setembro de 2006, respectivamente, referem-
se às operações de permuta e de recompra concluídas 
em junho e agosto do corrente ano, atendendo, dessa 
forma, à determinação do Senado Federal.
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O Aviso nº 31, de 31 de julho de 2006, refere-se 
às operações de antecipação de pagamento das últi-
mas parcelas das dívidas do País no âmbito do Clube 
de Paris, concluídas em junho do corrente ano, aten-
dendo, à determinação do Senado Federal.

O Aviso nº 38, de 13 de novembro de 2006, refere-
se à emissão de títulos da República no período de 1º 
de julho de 2006 a 30 de setembro de 2006, e atende 
também, à determinação do Senado Federal.

Dentre as informações exigidas acerca das ope-
rações de administração de passivos, estipuladas no 
§ 1º do art. 3º da citada Resolução, destaca-se a ne-
cessidade de apresentação de relatório abrangente e 
analítico, que evidencie o atendimento ao disposto no 
art. 2º, que descreve as características das operações 
de emissão e de administração de passivo, e demonstre 
os benefícios obtidos com a operação. Tais informa-
ções são devidamente encaminhadas por intermédio 
dos presentes Avisos.

Ao assim proceder o Ministro da Fazenda, sub-
mete, no prazo devido e com as informações perti-
nentes, os Relatórios acerca de operações de admi-
nistração de passivos, e atende às determinações 
formais do Senado Federal contidas na Resolução 
nº 20, de 2004.

Quanto ao conteúdo dos Relatórios, cumpre-nos 
ressaltar que as operações sob exame dão continui-
dade à gestão integrada da Dívida Pública Federal, no 
âmbito do Tesouro Nacional, e que têm proporcionado 
ganhos ao País, sobretudo em decorrência da redução 
de custos e riscos obtida nesse processo.

Conforme enfatizado nos Relatórios, o sucesso 
dessa estratégia de administração do passivo externo 
tem acelerado a transformação de nossa dívida exter-
na, com importantes reflexos na percepção do risco-
país, podendo resultar, no médio prazo, na elevação 
da classificação de risco do Brasil para a categoria de 
grau de investimento.

Ademais, como já referido, essas operações 
de permuta, a semelhança das de recompra de tí-
tulos, inclusive os soberanos, têm possibilitado ao 
País reduzir seu volume de títulos menos eficientes 
que circulam no mercado financeiro internacional. 
Assim, sua redução proporciona o aumento da efi-
ciência da presença do País no mercado financeiro 
internacional, o que permite a captação de recur-
sos no exterior a custos mais baixos, inclusive por 
empresas brasileiras, contribuindo, também, para 
o próprio aumento da entrada de investimentos ex-
ternos no País.

Por outro lado, vale ressaltar que as operações 
de antecipação do pagamento de dívida remanescen-
te junto ao Clube de Paris, que alcançou o montante 
equivalente a US$1,8 bilhão, não ocorreram de forma 
isolada, mas, como em outras operações relativas a 
antecipações procedidas, inseridas na estratégia de 
administração da dívida pública que visa melhorar seu 
perfil, com a obtenção de prazos mais alongados, es-
trutura de maturação mais adequada, distribuição mais 
equânime do pagamento de seus encargos e redução 
da dívida externa reestruturada.

Essas operações de pagamento antecipado, ao 
lado de outras inseridas na atual estratégia de admi-
nistração do passivo externo do País – troca de títulos 
da dívida reestruturada, resgate de seus saldos rema-
nescentes, recompra de títulos soberanos – têm ren-
dido benefícios ao Tesouro, sobretudo em virtude da 
redução do risco de financiamento ao País. Tal redução 
de risco, aliada a uma maior credibilidade externa do 
País, tende a implicar, no futuro, redução nos custos 
de captação externa.

Por fim, os Relatórios informam sobre a utiliza-
ção do limite de emissões autorizadas pelo Senado 
Federal, disponibilizando quadro com todas as emis-
sões realizadas pelo País ao amparo da Resolução 
nº 20, de 2004.

Ademais, cumpre ressaltar que os presentes Re-
latórios sobre as operações de recompra e permuta e 
de pagamento antecipado de títulos da dívida pública, 
constituem, nos termos dispostos na referida Reso-
lução nº 20, de 2004, procedimentos que visam, for-
malmente, levar ao conhecimento do Senado Federal 
as ações levadas a efeito com a execução do referido 
programa de gestão da dívida pública externa. Nesse 
sentido, aos membros desta Comissão cabe, tão-so-
mente, tomar conhecimento de seu teor.

Em síntese, consideramos que o presente pare-
cer constitui procedimento regulamentar, indispensável 
para que seja dado conhecimento, aos membros desta 
Comissão, do teor dos relatórios sobre a execução do 
Programa de Emissão de Títulos e de Administração 
de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacio-
nal no Exterior.

III – Voto

Diante do exposto, recomendo o arquivamento 
dos Avisos nºs 28, 31, 34 e 38, de 2006, do Ministro 
da Fazenda, após tomada a ciência pelos membros 
desta Comissão.

Sala da Comissão,
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PARECER Nº 1.235, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 
2005 de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de 
Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu 
– FUNREF e dá outras providências.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão, para de-

cisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
181, de 2005, de autoria do eminente Senador Álvaro 
Dias, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu (FUN-
REF) e dá outras providências.

O art. 1º da proposição autoriza o Poder Executivo 
a criar o Funref, com o objetivo de prestar assistência 
financeira aos empreendimentos produtivos conside-
rados de interesse para a recuperação econômica do 
município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.

O art. 2º estabelece que constituem recursos do 
Fundo, cujas disponibilidades financeiras ficarão de-
positadas na Conta Única do Tesouro Nacional: i) do-
tações orçamentárias à conta de recursos do Tesouro 
Nacional; ii) dotações governamentais de origem es-
tadual ou municipal, bem como auxílios, subvenções, 
contribuições, doações de entidades públicas ou pri-
vadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; iii) 
eventuais resultados de aplicações financeiras dos 
seus recursos; iv) transferência de outros findos; v) 
outros recursos previstos em lei.

Nos termos do art. 3º, o contribuinte do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica domiciliado no Estado 
do Paraná, mediante indicação em sua declara ção 
anual, poderá optar, até 2015, pela aplicação de 5% 
do imposto devido no Fundo de Recuperação Eco-
nômica de Foz do Iguaçu, na forma prescrita em seu 
regulamento.

O art. 4º dispõe que o Funref terá, como agentes 
operadores, instituições financeiras oficiais federais, a 
serem definidas em ato do Poder Executivo.

O art. 5º autoriza o Poder Executivo a criar, ain-
da, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu, com competência para fixar as di-
retrizes, critérios e prioridades para a aplicação dos 
recursos previstos nesta Lei.

O art. 6º, por fim, encerra a cláusula de vigên-
cia, determinando a entrada em vigor da Lei em que 
eventualmente se convolar a proposição na data da 
sua publicação.

Na justificação, argúi-se que a instituição de um 
findo de recuperação para o Município de Foz do Iguaçu, 
embasado em incentivos fiscais, é plenamente defen-
sável ante o histórico débito que a União tem para com 
Foz do Iguaçu. Também é compatível com os princípios 
presentes na Constituição Federal, que, em seu artigo 

151, admite a concessão de incentivos fiscais destinados 
a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeco-
nômico entre as diferentes regiões do País.

II – Análise

O PLS nº 181, de 2005, não apresenta vício de 
regimentalidade. Nos termos do art. 99, inciso I, do 
Regimento Interno desta Casa (RISF), cabe à Comis-
são de Assuntos Econômicos opinar sobre o aspecto 
econômico de qualquer matéria que lhe seja subme-
tida por despacho do Presidente, por deliberação do 
Plenário, ou por consulta de comissão.

Os requisitos formais de constitucionalidade e de 
juridicidade, são atendidos pela proposição, não obstante 
i) detenha a União prerrogativa material para elaborar 
e executar planos nacionais e regionais de desenvolvi-
mento econômico e social (art. 21, inciso IX, da Consti-
tuição), bem como competência legislativa privativa para 
dispor sobre transferência de valores (art. 22, inciso VII, 
da Carta Magna); ii) possa o Congresso Nacional dispor 
sobre o tema – planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais de desenvolvimento –, ex vi do disposto no 
art. 48, caput e inciso IV, da Lei Maior; iii) não haja re-
serva temática a respeito (art. 61, § 1º, do texto consti-
tucional) e iv) não tenha ocorrido violação de cláusula 
pétrea (art. 60, § 4º, da Constituição), o projeto peca por 
conter, à primeira vista, disposições inconstitucionais e 
injurídicas, nos arts. 1º, 4º e 5º.

Com efeito, a despeito de ser compreensível o des-
velo consistente na inclusão de cláusulas que i) autorizam 
o Poder Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econô-
mica de Foz do Iguaçu (Funref), com o objetivo de prestar 
assistência financeira aos empreendimentos produtivos 
considerados de interesse para a recuperação econômi-
ca do Município de Foz do Iguaçu (art. 1º), bem assim o 
respectivo Grupo Executivo para Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (art. 5º); ii) facultam ao contribuinte do 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica aplicar, até 2015, 
5% do valor do tributo devido no Funref (art. 3º); e iii) es-
tabelecem a forma de indicação dos agentes operadores 
do Fundo em comento (art. 4º), não se pode olvidar que 
tais disposições podem se revelar, em princípio, inócuas, 
pois incapazes de constranger o Chefe do Executivo ao seu 
cumprimento (é o caso dos arts. 1º e 5º), ademais de con-
substanciarem, segundo posição consolidada na Câmara 
dos Deputados, ingerência indevida do Poder Legislativo 
nas competências do Poder Executivo (o art. 4º consigna 
providência que deverá, sim, ser adotada, porém como 
corolário da própria lei, e não como obrigação imposta 
por norma de iniciativa parlamentar).

Entretanto, nesses casos, esta Casa tem admitido, 
excepcionalmente – em atenção à necessária colabo-
ração que deve haver entre os Poderes da República 
e como forma de promover o Estado Democrático de 
Direito e o princípio federativo –, os chamados “projetos 
de lei autorizativos”, categoria em que se inclui a propo-
sição em apreço. Trata-se, em verdade, de inestimável 
sinalização conferida, pelo Legislativo, ao Executivo, 
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acerca da relevância de determinada providência que, 
por esse Poder, deva ser tomada.

No mérito, acedemos por inteiro às razões do 
ilustre autor da matéria. Com efeito, o Município de Foz 
do Iguaçu convive com diversos problemas decorren-
tes da redução de seu território passível de utilização 
industrial, em virtude do tombamento, pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), do Parque Nacional do Iguaçu, e 
da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, sem que 
tenha havido compensação de alguma ordem.

A propósito, foi com muito esforço que o município 
passou a fruir dos royalties da mencionada hidrelétrica, que 
atenuam suas enormes carências financeiras, como bem 
lembrou o Senador Alvaro Dias, ao justificar a proposta.

Já o Parque Nacional do Iguaçu, entretanto, tor-
nou-se uma imensa área que não gera receitas para 

o governo municipal, nem mesmo as decorrentes da 
visitação dos turistas.

O espaço físico que restou a Foz do Iguaçu não 
é sequer compatível com a produção agrícola de sub-
sistência, não havendo, ademais, área suficiente à ins-
talação de grandes fábricas. Diante desse quadro, o 
município necessita de especial ajuda para se manter, 
o que se pode concretizar por intermédio da criação do 
Fundo de Recuperação Econômica em apreço. Trata-se 
de medida sem dúvida hábil a remediar a insustentável 
situação econômica de Foz do Iguaçu, que convive com 
crescentes taxas de desemprego e de violência.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2005.

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



36844 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006    305ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36845 

OF. 273/2006/CAE

Brasília, 28 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no 
dia 28 de novembro do corrente, o Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 2005, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica de 
Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”.

Respeitosamente, Senador Luiz Otávio, Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos.

DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
REGIMENTO INTERNO 

RELATOR: Senador Flexa Ribero.

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, para de-
cisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
181, de 2005, de autoria do eminente Senador Alvaro 
Dias, que “autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu (Funref) 
e dá outras providências “.

O art. 1º da proposição autoriza o Poder Executivo 
a criar o Funret “com o objetivo de prestar assistência 
financeira aos empreendimentos produtivos conside-
rados de interesse para a recupera çao econômica do 
Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná “.

O art. 2º estabelece que constituem recursos do 
Fundo, cujas disponibilidades financeiras ficarão de-
positadas na Conta Única do Tesouro Nacional: I) do-
tações orçamentárias à conta de recursos do Tesouro 
Nacional; II) dotações governamentais de origem es-
tadual ou municipal, bem como auxílios, subvenções, 
contribuições, doações de entidades públicas ou pri-
vadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; III) 
eventuais resultados de aplicações financeiras dos 
seus recursos; IV) transferência de outros fundos; V) 
outros recursos previstos em lei.

Nos termos do art. 3º, “o contribuinte do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica domiciliado no Estado 
do Paraná, mediante indicação em sua declaração 
anual, poderá optar, até 2015, pela aplicação de 5% 
do imposto devido no Fundo de Recuperação Eco-
nômica de Foz do Iguaçu, na forma prescrita em seu 
regulamento”.

O art. 4º dispõe que o Funref terá, como agentes 
operadores, “instituições financeiras oficiais federais, a 
serem definidas em ato do Poder Executivo”.

O art. 5º autoriza o Poder Executivo a criar, ain-
da, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica 

de Foz do lguaçu, “com competência para fixar as di-
retrizes, critérios e prioridades para a aplicação dos 
recursos previstos nesta Lei”.

O art. 6º, por fim, encerra a cláusula de vigên-
cia, determinando a entrada em vigor da Lei em que 
eventualmente se convolar a proposição na data da 
sua publicação.

Na justificação, argúi-se que a instituição de um 
fundo de recuperação para o Município de Foz do Iguaçu, 
embasado em incentivos fiscais, “é plenamente defen-
sável ante o histórico débito que a União tem para com 
Foz do Iguaçu. Também é compatível com os princípios 
presentes na Constituição Federal, que, em seu artigo 
151, admite a concessão de incentivos fiscais destinados 
a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeco-
nômico entre as diferentes regiões do País”.

II – Análise

O PLS nº 181, de 2005, não apresenta vício de 
regimentalidade. Nos termos do art. 99, inciso I, do 
Regimento Interno desta Casa (RISF), cabe à Comis-
são de Assuntos Econômicos opinar sobre o aspecto 
econômico de qualquer matéria que lhe seja subme-
tida por despacho do Presidente, por deliberação do 
Plenário, ou por consulta de comissão.

Os requisitos formais de constitucionalidade e de 
juridicidade, no entanto, apenas em parte são atendidos 
pela proposição. Realmente, não obstante 1) detenha 
a União prerrogativa material para elaborar e execu-
tar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 
econômico e social (art. 21, inciso IX, da Constituição), 
bem como competência legislativa privativa para dispor 
sobre transferência de valores (art. 22, inciso VII, da 
Carta Magna); II) possa o Congresso Nacional dispor 
sobre o tema – planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais de desenvolvimento –, ex vi do disposto no 
art. 48, caput e inciso IV, da Lei Maior; III) não haja re-
serva temática a respeito (art. 61, § 1º, do texto consti-
tucional) e IV) não tenha ocorrido violação de cláusula 
pétrea (art. 60, § 4º, da Constituição), o projeto peca 
por conter, à primeira vista, disposições inconstitucio-
nais e injurídicas, nos arts. 1º, 3º, 4º e 5º.

Com efeito, a despeito de ser compreensível o 
desvelo consistente na inclusão de cláusulas que I) 
autorizam o Poder Executivo a criar o Fundo de Re-
cuperação Econômica de Foz do Iguaçu (FUNREF), 
com o objetivo de prestar assistência financeira aos 
empreendimentos produtivos considerados de inte-
resse para a recuperação econômica do Município de 
Foz do Iguaçu (art. 1º), bem assim o respectivo Grupo 
Executivo para Recuperação Econômica de Foz do 
Iguaçu (art. 5º); II) facultam ao contribuinte do Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica aplicar, até 2015, 5% do 
valor do tributo devido no Funref (art. 3º); e III) estabe-
lecem a forma de indicação dos agentes operadores 
do Fundo em comento (art. 4º), não se pode olvidar 
que tais disposições podem se revelar, em princípio, 
inócuas, pois incapazes de constranger o Chefe do 
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Executivo ao seu cumprimento (é o caso dos arts. 1º e 
5º), ademais de consubstanciarem, segundo posição 
consolidada na Câmara dos Deputados, ingerência 
indevida do Poder Legislativo nas competências do 
Poder Executivo (o art. 4º consigna providência que 
deverá, sim, ser adotada, porém como corolário da 
própria lei, e não como obrigação imposta por norma 
de iniciativa parlamentar).

No caso dos arts. 1º, 4º e 5º, no entanto, esta 
Casa tem admitido, excepcionalmente – em atenção 
à necessária colaboração que deve haver entre os 
Poderes da República e como forma de promover o 
Estado Democrático de Direito e o princípio federativo 
–, os chamados “projetos de lei autorizativos”, cate-
goria em que se inclui a proposição em apreço. Trata-
se, em verdade, de inestimável sinalização conferida, 
pelo Legislativo, ao Executivo, acerca da relevância de 
determinada providência que, por esse Poder, deva 
ser tomada.

O art. 3º todavia, esbarra em insuperável vício 
de inconstitucionalidade material. De fato, o art. 167, 
inciso IV, da Constituição, veda a vinculação de receita 
de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 
a repartição do produto da arrecadação dos impostos 
a que se referem os arts. 158 e 159 [...]. Esse dispo-
sitivo se revela, ainda, desprovido de generalidade, 
exigência fundamental da juridicidade. Realmente, 
seu comando atinge, meramente, os contribuintes do 
Imposto de Renda domiciliados no Estado do Paraná. 
Cabe, portanto, suprimi-lo da proposição.

No mérito, acedemos por inteiro às razões do ilus-
tre autor da matéria. Com efeito, o Município de Foz do 
Iguaçu convive com diversos problemas decorrentes 
da redução de seu território passível de utilização in-
dustrial, em virtude do tombamento, pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), do Parque Nacional do Iguaçu, e 
da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, sem que 
tenha havido compensação de alguma ordem.

A propósito, foi com muito esforço que o Município 
passou a fruir dos royalties da mencionada hidrelétri-
ca, que atenuam suas enormes carências financeiras, 
como bem lembrou o Senador Álvaro Dias, ao justifi-
car a proposta.

Já o Parque Nacional do Iguaçu, entretanto, tor-
nou-se uma imensa área que não gera receitas para 
o Governo municipal, nem mesmo as decorrentes da 
visitação dos turistas.

O espaço físico que restou a Foz do Iguaçu não 
é sequer compatível com a produção agrícola de sub-
sistência, não havendo, ademais, área suficiente à ins-
talação de grandes fábricas. Diante desse quadro, o 
Município necessita de especial ajuda para se manter, 
o que se pode concretizar por intermédio da criação 
do Fundo de Recuperação Econômica em apreço. 
Trata-se de medida sem dúvida hábil a remediar a 
insustentável situação econômica de Foz do Iguaçu, 

que convive com crescentes taxas de desemprego e 
de violência.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2005, com a se-
guinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CAE

Suprima-se, no Projeto de Lei do Senado nº 181, 
de 2005, o art. 3º, renumerando-se os demais.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Compete à União:

....................................................................................
IX – elaborar e executar planos nacionais e regio-

nais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social:
....................................................................................

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:
....................................................................................

VII – política de crédito, câmbio, seguros e trans-
ferência de valores:
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;
....................................................................................

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:
....................................................................................
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

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

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

Subseção III 
Das Leis

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

§ 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, funç5es 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 Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais para 
a organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica 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 ju-
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................

PARECER Nº 1.236, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2006, 
que autoria do senador Geraldo Mesquita, 
autoriza o Poder Executivo a criar a Esco-
la Técnica Federal de Construção Naval de 
Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.

Relator: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 241, de 2006, de autoria do 
Senador Geraldo Mesquita, tem por fito autorizar o Poder 
Executivo a Criar a Escola Técnica Federal de Constru-
ção Naval de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.

A proposição dispõe que o estabelecimento a 
ser criado será uma instituição de ensino técnico (ni-
vel médio) e tecnológico (nivel superior), destinada à 
formação de profissionais para atender às necessida-
des da construção naval de caráter artesanal, no mu-
nicípio acreano de Cruzeiro do Sul. A lei em que se 
transformar o projeto deverá entrar em vigor na data 
de sua publicação.

Na justificação, o autor sublinha que a bacia hi-
drográfica do Amazonas, a maior do planeta, deve ser 
utilizada racionalmente, em respeito aos fatores geo-
gráficos, humanos e ecológicos da região, tendo-se 
em conta que nos Estados do Norte, como o Acre, a 
rede fluvial auxilia sobremaneira a ocupação e a aces-
sibilidade do território.

A exemplo dos demais Estados amazônicos, a 
economia e a vida sociocultural acreana dependem 
do transporte fluvial, de modo que o estabelecimento 
de uma Escola Técnica Federal de Construção Naval 
e de um estaleiro-escola, haverá de beneficiar ampla-
mente o Acre e a sua população.

Sobreleva ressaltar que, decorridos 95 anos do 
surgimento das primeiras Escolas Técnicas no Brasil, 
o Estado do Acre, até a presente data, não conta com 
nem mesmo uma Escola Técnica, situação particular-
mente grave em uma unidade federativa com níveis 
educacionais ainda insatisfatórios.

Encaminhado a esta Comissão em caráter ter-
minativo, o projeto não recebeu emendas no prazo 
regimental.

II – Análise

A educação profissional visa estabelecer, no am-
biente econômico pátrio, uma útil sinergia entre uma 
mão-de-obra com maior capacitação técnica e um se-
tor produtivo competitivo e vibrante, capaz de agregar 
valor à produção nacional. Segundo estabelece o art. 
39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394, de 1996), essa modalidade de ensino 
integra-se às diferentes formas de educação, ao tra-
balho, à ciência e à tecnologia.

Assim sendo, a educação profissional deve ser 
entendida como uma política pública estratégica para 
o País.

A proposta de criação de uma escola técnica 
em Cruzeiro do Sul, para atender às demandas de 
formação e qualificação de profissionais para atuar na 
construção naval do Estado do Acre está em absolu-
ta sintonia com esse enfoque. A iniciativa reveste-se 
de relevância social, ao facilitar a inserção produtiva 
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dos trabalhadores em empregos qualificados, e eco-
nômica, ao fomentar o dinamismo dos transportes e 
da indústria da região.

No que se refere aos aspectos constitucionais e 
formais, a proposição encontra-se em conformidade 
com as normas vigentes, inclusive no que se refere à 
técnica legislativa, nos tenros da Lei Complementar 
nº 95, de 1998. Cabe lembrar que se trata de projeto 
autorizativo, que, em sua juridicidade, tem livre trânsi-
to no Senado, conforme a interpretação do Parecer nº 
527, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, opinamos pela Aprovação do 

Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2006.
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OF Nº CE/141/2006

Brasília, 28 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 241, de 
2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Geraldo Mesquita Júnior que, “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Escola Técnica Federal de Construção 
Naval de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre”.

Atenciosamente, Senador Paulo Paim, Presidente 
Eventual da Comissão de Educação.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

CAPÍTULO III 
Da Educação Profissional

Art. 39. A educação profissional, integrada às di-
ferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 
à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. (Regulamento)

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso 
do ensino fundamental, médio e superior, bem como o 
trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Sibá Machado. 

São lidos os seguintes:

OF. 273/2006/CAE

Brasília, 28 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no 
dia 28 de novembro do corrente, o Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 2005, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica de 
Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências.

Respeitosamente, Senador Luiz Otávio, Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. Nº CE/141/2006

Brasília, 28 de novembro de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, em reunião realizada nesta data, pela aprova-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2006, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Geraldo 
Mesquita Júnior que, “Autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval 
de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre”.

Atenciosamente, Senador Paulo Paim, Presiden-
te Eventual da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Com relação ao Parecer nº 1.234, de 2006, lido no 
Expediente, referente aos Avisos nºs 28, 31, 34 e 38, 
de 2006, a Presidência, em observância à conclusão 
do referido parecer, encaminha a matéria ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 181, de 2005; e 241, de 2006, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Sibá Machado. 

É lido o seguinte:
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OF. Nº 569/06/PS-GSE

Brasília, 30 de novembro de 2006

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 380, de 
2006, do Senado Federal (PLS nº 68/06), o qual “Altera 
o art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setem-
bro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados 
e do Distrito Federal sobre operações relativas à cir-
culação de mercadorias e sobre prestações de servi-
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, para prorrogar os prazos previstos em 
relação à apropriação dos créditos do ICMS”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Sibá Machado. 

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Mensagem que acaba de ser lida passa a tramitar 
em conjunto com a de nº 184, de 2006, nos termos do 
§ 1º do art. 48 do Regimento Interno, com a redação 
dada pela Resolução nº 35, de 2006.

As matérias vão à Comissão de Serviços de In-
fra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Sal-
vatti.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
mita-me apenas informar, enquanto a Senadora Ideli 
se dirige à tribuna, que estou encaminhando à Mesa 
requerimento de congratulações à Seleção Brasileira 
de Voleibol, que se sagrou bicampeã mundial no Japão, 
para que a matéria seja objeto de deliberação hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento 
Interno.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA.  IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Sr. Presidente.

Hoje é dia 4 de dezembro, Senador Eduardo 
Suplicy, e como não falhei em nenhum desses quatro 
anos, eu gostaria de dedicar a abertura deste pronun-
ciamento a uma data que sempre trago à lembrança 
da Nação desta tribuna: o dia 2 de dezembro, o Dia 
Nacional do Samba. Como dia 2 foi sábado, na minha 
cidade fizemos uma belíssima comemoração no mer-
cado público. Toda a rapaziada que se dedica ao samba 
reuniu-se: as escolas de samba e os compositores da 
cidade. Foi uma atividade muito bonita. Começou às 
19 horas, ainda com o céu claro, e terminou depois da 
meia-noite. Apresentou-se toda a riqueza cultural que 
o samba produz em todos os cantos do nosso País.

Por isso, eu não poderia deixar de, com um pe-
queno atraso de dois dias, mandar todo o meu carinho, 
o meu abraço e o meu axé a esse ritmo, a esse som 
que vem de uma ancestralidade africana, que vem de 
três séculos de submissão, que vem do fundo das sen-
zalas a que, por mais de 300 anos, foram submetidos, 
segundo as estimativas, mais de seis milhões de ho-
mens e mulheres, que foram arrancados do continente 
africano para contribuir com a criação do nosso País. 
Esse ritmo, esse som, essa música que vem do fundo 

das senzalas e dos quintais se sobrepôs; veio da es-
cravidão, de um outro continente e aqui se consolidou, 
se sobrepôs e hoje, indiscutivelmente, a nossa marca 
cultural mais forte é o samba. 

A construção da musicalidade dos africanos e a 
briga pela manifestação cultural, perseguida durante 
décadas por ser considerada fora-da-lei – como a ca-
poeira, o samba e o samba-de-roda –, são uma de-
monstração inequívoca de força contra a opressão e de 
clamor por liberdade, com raiz na unidade. Assim, essa 
manifestação cultural, que tem a marca da resistência 
dos que vêm de baixo, não pode deixar de ser referen-
ciada e, em todo 2 de dezembro – que, neste ano, caiu 
em um sábado –, trago o assunto à tribuna. 

Por isso, o meu mais profundo axé a todos que 
têm ligação direta e imediata com o samba, como os 
passistas, os ritmistas, os cantores, os compositores e 
os sambistas, enfim, todo o povo que samba em cada 
canto deste País, com a sua diversidade. 

Já tive oportunidade de fazer discursos com tre-
chos de samba de todos os cantos do nosso imenso 
País, porque o samba é o canto do Brasil. Ele se coloca 
em todos os cantos, mas, efetivamente, é o canto do 
País, do povo brasileiro. É um canto com tempo histó-
rico, que se sobrepôs a tudo de ruim, à opressão e à 
violência que se abateu, durante tanto tempo, sobre 
parcela tão significativa e importante do nosso País. 

Esse canto, essa música, esse ritmo, essa ma-
nifestação cultural tem a dimensão da luta, do en-
frentamento, do sofrimento, mas também é feita com 
uma alegria imensa e contagiante daqueles que têm 
a certeza de possuir a razão, daqueles que bradam 
por igualdade e almejam a felicidade. 

Devido a essa característica complexa que en-
volve o mundo, a história e a consolidação do samba 
como manifestação cultural tão importante, todo ano 
faço questão de abordar o assunto. 

No dia 20 de novembro, em que comemoramos 
Zumbi dos Palmares, o herói da resistência dos afro-
descendentes do nosso País, dizemos “Valeu, Zumbi!”. 
No entanto, há milhares de Zumbis que resistiram não 
apenas fugindo e se colocando em quilombos, mas por 
meio da cultura, da manifestação cultural forte. Isso me 
faz trazer à tribuna, todo ano, esse cumprimento e essa 
reverência a todos que fazem do samba uma escola 
de vida, de luta, de enfrentamento, de resistência e de 
alegria. Assim fazem, em Florianópolis, minha esco-
la, a Copa Lord, a Protegidos da Princesa, a Unidos 
da Coloninha, a Consulado do Samba; e, no Rio de 
Janeiro, a Mangueira, a Acadêmicos do Salgueiro, a 
Portela, a Unidos de Vila Isabel e tantas outras. Assim 
acontece em cada canto do País, em manifestações 
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da cultura maravilhosa do nosso povo. Enfrentando e 
encarando, eles nos dão uma lição.

Trago, hoje, um pequeno trecho de um samba de 
Almir Guineto, cujo título é muito lindo, Senador Edu-
ardo Suplicy: “Conselho”.

Trata-se de um conselho muito bom para todos 
nós, porque retrata o conselho dos que enfrentam o 
cotidiano e não perdem a dimensão histórica das mu-
danças que acontecem com a luta e a somatória da 
luta de milhões:

(A Senadora canta.)

Tem que lutar
Não se abater
Só se entregar
A quem te merecer
Não estou dando nem vendendo
É como o ditado diz
O meu conselho é pra te ver feliz.

Não se abater e lutar, porque a felicidade vale 
todo e qualquer esforço, ainda mais quando ele vem 
de um povo tão maravilhoso como o nosso, Senador 
Tião Viana.

Agora, estamos enfrentando o início e a prepara-
ção de um segundo mandato do Presidente Lula, que 
saiu das urnas com este recado do povo: “Tem que 
lutar, não se abater”. (A Senadora canta.)

Entendo que o Presidente Lula está buscando 
enfrentar, encarar e superar o que identificamos como 
dificuldades no primeiro mandato. Ele está obstinado 
em destravar a economia, para que possamos aten-
der ao que o ditado diz: “O meu conselho é pra te ver 
feliz.” (A Senadora canta.)

Encarar é o grande desafio de todos nós no se-
gundo mandato. 

Na semana passada, soubemos que o PIB do 
terceiro trimestre foi de apenas 0,5%, mas o Presiden-
te falou de forma muito forte e contundente: “Eu quero 
2007, quero 2008, quero 2009, quero 2010. Quero sa-
ber o que vamos fazer daqui para a frente”. Não vamos 
mais nos debruçar sobre o leite derramado, a não ser 
para aprender a não cometer os mesmos erros, por 
isso todo o esforço de se buscarem ousadia e meca-
nismos para fazer com que o País cresça mais e haja 
maior distribuição de renda.

A coalizão partidária está sendo debatida pelos 
partidos para que possamos dar esse salto de qua-
lidade, com base em um programa, em metas muito 
claras e em um relacionamento transparente, institu-
cional, entre o Executivo, o Legislativo e os partidos 
políticos. Por isso, o conselho desse lindo samba de 
Almir Guineto, para mim, coube como luva.

Não sei se S. Exª é sambista, pois nunca o vi 
desfilando em escola de samba, mas como tenho cer-
teza de que compartilha comigo a alegria da cultura 
brasileira, quero, com muito prazer, ouvir o aparte do 
Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentá-la, Senadora Ideli Salvatti, por trazer essa 
mensagem tão bonita sobre a importância de nunca 
nos abatermos, sobretudo quando a causa é tão justa 
e tão importante. Ainda que possam surgir dificuldades, 
como aconteceu ao longo da renhida batalha das elei-
ções deste ano, mesmo assim, vimos que, sobretudo 
o Presidente, nunca se abateu, constituindo-se em um 
exemplo para levar adiante os seus propósitos e a forma 
de assegurar a realização dos anseios de todos nós, 
brasileiros. Receba também os meus cumprimentos 
pela homenagem que faz a 2 de dezembro, o Dia Na-
cional do Samba. V. Exª faz-nos recordar da importância 
do samba em nossa cultura, principalmente para os 
afrodescendentes, que, arrancados de sua terra natal, 
vieram trabalhar no Brasil como escravos e, em sua 
resistência, desenvolveram, influenciados pela música 
da África, seu país de origem, canções maravilhosas, 
como a ilustrada por V. Exª. Permita-me informar-lhe 
que recebi, do Incra de São Paulo, notícia a respeito da 
batalha travada por tantas famílias negras, no Brasil, 
que têm lutado para que possam ser reconhecidos os 
quilombos e emitidos a posse da terra. Informou-me 
o prezado Superintendente do Incra, Raimundo Pires, 
que o Tribunal Federal de Taubaté reconheceu o Qui-
lombo Cassandoca. Trata-se de uma das primeiras 
emissão de posse concedidas a 53 famílias que vivem 
no litoral, no Município de Ubatuba, que terão o direito 
de se desenvolverem com maior tranqüilidade agora. 
Por ser um importante Quilombo – e isso tem muito a 
ver com a música – certamente, ali,...

A SRA.  IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – “Tem 
que lutar, não se abater”, Senador Eduardo Suplicy. 
Foram necessários quatro séculos para haver o reco-
nhecimento de posse da terra! Mas, efetivamente, isto 
está acontecendo!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ava-
liei importante inserir essa notícia ao pronunciamento 
feito por V. Exª e em sua homenagem.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço-lhe, Senador Eduardo Suplicy. Acredito ser esse 
o espírito. 

Sempre digo que as pessoas mais simples são 
as que mais sofrem todos os processos de exclusão 
e são as que mais têm uma visão histórica. Normal-
mente, quem tem tudo com facilidade não consegue 
perceber a dimensão do quanto é difícil modificar es-
truturas, sistemas instalados de exclusão, de precon-
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ceito. No entanto, a maioria da população brasileira, ao 
se deparar com qualquer dificuldade em seu cotidiano, 
diz estar fazendo isso ou aquilo para os seus filhos, 
para os seus netos. Já em outras faixas de renda, as 
pessoas dizem que querem isso ou aquilo para si. O 
tempo histórico, digamos, das classes populares, essa 
dimensão de luta, de propor e de obter melhoras ao 
longo da história é algo que precisamos refletir com 
muita dedicação. 

Ouço, com muito prazer, o Senador Tião Viana, 
um sambista de primeira também. 

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Meus cum-
primentos, Senadora Ideli Salvatti, por trazer um tema 
bonito para o Senado Federal, por prestar esta ho-
menagem à música brasileira, música que, aliás, faz 
parte da vida do povo afrodescendente, faz parte de 
todo um processo cultural e da formação da sociedade 
brasileira. Ouvi a interface feita por V. Exª entre a mú-
sica, o canto, e as responsabilidades e os desafios do 
Presidente Lula e lembrei-me daquela cena, uma das 
mais fortes que pude ver, quando Sua Excelência visi-
tou, em um país africano, a chamada “Porta do Nunca 
Mais”, de onde os escravos partiam e traziam consigo 
tantas coisas. O povo brasileiro conseguiu transformar 
a dor em alternativa viável, em alegria, em canto e 
em humor, e o samba tem a sua matriz de vida e de 
propagação. O samba expressa sempre o que há de 
mais verdadeiro na vida: o sentimento, a esperança, 
o retrato dos momentos difíceis e a transformação no 
ritmo, na alegria. Então, fico muito feliz com o fato de 
V. Exª associar o samba com os desafios do Presiden-
te da República e faço questão de estar ao seu lado 
nesse sentimento. É muito agradável ouvi-la sempre, 
apesar de não ser sambista e não saber sambar. Mas, 
por gostar muito de ouvir samba e de Zeca Pagodinho, 
estou pensando em ir, no próximo carnaval, vê-la na 
avenida em Santa Catarina.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Vou 
convidá-lo para desfilar conosco!

Muito obrigada, Senador Tião Viana. 
Mais uma vez, meu abraço, meu carinho e meu 

axé a todos os que fazem este País melhor! Com cer-
teza, a maioria do povo brasileiro, principalmente aque-
les que resistem cotidianamente a todos os desafios 
com esse espírito de luta e de resistência – “Tem que 
luta, não se abater...” – , dá-nos uma lição mais do que 
qualquer outra reflexão que possamos fazer. 

Muito obrigada, Sr. Presidente!

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Papaléo Paes. Em seguida, terá a palavra o eminente 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em junho último, 
ao regressar da reunião da Unaids, o Fórum da ONU 
para auxílio às nações no combate à Aids, tive a opor-
tunidade de me pronunciar sobre o grave problema que 
constitui a Aids no mundo e, em especial, no Brasil.

Trata-se, de fato, de gravíssimo problema, em 
face das conseqüências para os que contraem o vírus 
HIV, já que, mesmo que consigam manter qualidade de 
vida satisfatória por muitos anos, vêem-se obrigados 
à ingestão permanente e continuada do coquetel de 
medicamentos que lhes assegura proteção contra as 
infecções oportunistas, típicas dos soropositivos.

Na verdade, o Brasil dispõe de um dos mais bem-
sucedidos programas mundiais de combate à Aids. 
Raras vezes tivemos, em nosso País, um programa 
público de saúde pensado, elaborado e executado com 
tanto ardor, eficiência e competência. Por isso, além 
de conseguir, na medida das circunstâncias, frear a 
velocidade de crescimento do número de infectados 
pelos vírus HIV, passamos a ser referência para ou-
tros países sobre como combater esta epidemia, que 
parece tão difícil de conter.

O Governador eleito de São Paulo, José Serra, 
no período em que foi Ministro da Saúde, soube co-
mandar uma das mais aguerridas tropas de choque 
contra uma doença que causa estragos devastadores 
entre os brasileiros. Utilizando, inclusive, a ameaça de 
quebrar patentes de laboratórios internacionais, o Go-
verno Fernando Henrique Cardoso conseguiu impor 
à indústria de medicamentos condições de aquisição 
que asseguraram o fornecimento gratuito à população 
brasileira.

Este, Sr. Presidente, é o tipo de programa gover-
namental que não pode sofrer qualquer tipo de des-
continuidade, sob hipótese alguma. Infelizmente, temos 
ouvido e visto reiteradas notícias na imprensa falada e 
escrita sobre a falta de um ou mais dos medicamentos 
que compõem o coquetel antiaids.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, não há como justifi-
car, perante os pacientes que necessitam dos remé-
dios, a sua indisponibilidade por razões burocráticas ou 
concorrenciais. O Governo tem de agir com suficiente 
antecedência para garantir o fluxo contínuo e ininter-
rupto de fornecimento da medicação aos pacientes. 
Não há qualquer justificativa ética ou moral para dizer 
a um soropositivo que falta remédio por que a licitação 
ainda não pôde ser feita. 
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Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, o problema da 
AIDS, no mundo, é grave; e no Brasil não é diferente. 

As estimativas indicam que 86,6 milhões de pes-
soas vivem com o HIV, em todo o mundo. Em 2005, 
aproximadamente 4,1 milhões de pessoas foram in-
fectadas com o vírus, enquanto cerca de 2,8 milhões 
morreram de doenças conexas à AIDS.

No Brasil, os estudos indicam haver 620 mil in-
fectados identificados pelo sistema de saúde, o que 
equivale a um terço dos infectados em toda a América 
Latina. Desse total, 66% ignoram serem portadores 
do vírus.

Sr. Presidente, dados do meu Estado, o Amapá, 
divulgados pela imprensa durante as atividades do Dia 
Nacional de Luta contra a AIDS no dia 1º de dezembro, 
indicam um alarmante aumento no número de pessoas 
infectadas pelo HIV.

Outro dado preocupante em todo o País é o au-
mento de casos entre pessoas da terceira idade.

É uma quantidade enorme de brasileiros, mes-
mo que se leve em conta a eficácia do Programa An-
tiaids do País. Permitir qualquer falha no sistema de 
defesa construído, a saber, o Programa Nacional de 
DST e AIDS do Ministério da Saúde, é cometer um 
atentado contra a saúde pública e contra a saúde in-
dividual dos que já são, hoje, diretamente afetados 
pelo vírus HIV.

Mesmo com todas as campanhas já realizadas, o 
número assombroso de pessoas atingidas pela AIDS já 
dá uma idéia de intensidade e da extensão dos meios 
que devem ser utilizados para combater a pandemia 
cujo progresso e permanência superam as mais pes-
simistas previsões. O preço pago por comunidades e 
sociedades em todo mundo é exorbitante, inclusive 
para o Brasil.

Tenho continuamente voltado a este assunto na 
esperança de que as autoridades nunca esmoreçam 
no combate permanente a essa pandemia. 

Como tive oportunidade de afirmar em junho 
passado, tudo que fizemos é ainda pouco para erradi-
car esse terrível mal de nosso País. Precisamos fazer 
muito mais do que já fizemos e fazê-lo bem melhor. 
Devemos intensificar os serviços ligados ao HIV em 
direção ao atendimento universalizado. E devemos 
fazê-lo muito mais rápido e bem melhor do que haví-
amos imaginado.

Temos agido, no Brasil, na boa direção, mas 
não podemos ser ultrapassados pela velocidade de 
propagação do vírus na população. Trata-se, pois, de 
uma agenda social de caráter universal. A AIDS é um 
imenso problema de saúde pública – e de longo prazo. 
Talvez seja, mesmo, um dos maiores desafios para a 
humanidade vencer no século XXI.

A AIDS deve ser objeto de determinação políti-
ca, no mais alto nível, até que seja vencida. Deve ser, 
ainda, objeto de determinação financeira, pois exigirá 
vultosos recursos para que se possa avançar eficaz-
mente na direção do acesso universal ao tratamento 
e à prevenção, suplantando a fragilidade dos setores 
de saúde e de apoio social em nosso País.

Como já enfatizei anteriormente, é imperioso que 
todos os países membros das Nações Unidas atuem 
firmemente no sentido de acelerar as inovações na 
fabricação de microbióticos e na criação de novas 
gerações de medicamentos e vacinas, que devem 
ser colocados à disposição das populações de modo 
universalizado.

O Brasil já mostrou do que é capaz para comba-
ter o mal e evitar que ele se propague. Não podemos 
descansar até que a epidemia esteja controlada e 
aqueles que, ainda assim, vieram a se infectar tenham 
tratamento adequado.

No limiar de um novo mandato presidencial, sob a 
égide da eliminação das mazelas sociais que assolam 
o Brasil, combater desigualdades sociais passa tam-
bém por assegurar proteção universal contra a AIDS 
e tratamento para os portadores do vírus HIV.

Espero, Sr. Presidente, que a imprensa possa no-
ticiar rapidamente que cessou a falta de componentes 
do coquetel antiaids e que sua permanente distribuição 
está assegurada pelo Governo Federal. Seria doloroso 
para mim, como Senador da República e como médi-
co, constatar, mais uma vez, que a burocracia venceu 
o interesse público.

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o gas-
to federal com a publicidade cresce, no ano eleitoral, 
52%. Apesar das restrições legais, essas despesas já 
somam R$337 milhões.

É inacreditável, Sr. Presidente, que isso esteja 
acontecendo neste País. Daí, a reportagem do jornal 
O Globo ontem ser dedicada a esse assunto. E mos-
tra a propaganda eleitoral e seus beneficiários, prin-
cipalmente o PT. 

O PT se beneficia de tudo, desde o dinheiro da 
Petrobras até a publicidade de todos os órgãos no País. 
É a essa vergonha que estamos assistindo. E com a 
esperança de quê? De que vai continuar. Não se vê 
um gesto, uma atitude do Presidente da República no 
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sentido de modificar, nem a si, nem ao Lulinha, nem 
tampouco ao Governo.

Fala-se em um ministério. Quando se vêem os 
nomes, são piores do que o atual. Não sei a que pon-
to vamos chegar. Mas que vamos para o descalabro 
e para o caos, disso não tenha dúvida. Que a mentira 
e o engodo anestesiaram, por meio da publicidade, a 
opinião pública, disso também não há dúvida.

Então, o que se faz? O Governo paga uma revis-
ta porca, suja, nojenta, do Mino Carta. Eu o conheci 
quando ele foi demitido da Veja. Ele estava choran-
do e me pedindo apoio. Ele é muito cínico. Diogo 
Mainardi faz bem hoje o retrato dele. E hoje ele aqui 
faz uma capa para ACM. ACM está feliz com isso. 
Capa de revista, mesmo da CartaCapital – nojenta, 
suja, porca – é bom! Se ele vender mais, vai vender 
por minha causa, porque pela revista ele não vende 
nada: quem paga tudo é o Governo. Mino Carta é um 
exemplar humano da pior qualidade moral. Todos lhe 
rendem homenagem com medo, eu não! Eu o socorri 
na hora difícil e em várias oportunidades, mas nem 
por isso me calo, quando ele se vende cinicamente 
ao Governo.

E aqui faz reportagens... Vejam só, uma revista 
que tem poucas páginas dedica quase todas a ACM. 
Eu só posso ficar satisfeito. “O colapso Carlista na 
Bahia”, e ele pergunta isso ao Governador eleito, que 
nega na mesma revista. De modo que ele é desmentido 
pelo próprio Governador eleito, que é meu adversá-
rio – sou seu adversário, vou-lhe fazer oposição, não 
acredito no seu governo, até porque, quando Ministro, 
também não foi figura de destaque da República. Mas 
da maneira que ele me tratou – educadamente – vou 
tratá-lo; do mesmo modo, repito, educadamente, o que 
não faço com Mino Carta, porque Diogo Mainardi já 
provou que não há nenhum homem mais cínico, deso-
nesto, capaz de tudo – até de ofender um filho doente 
de Diogo Mainardi.

Eu poderia falar de quanto sofreu o irmão de Mino 
Carta na mão dele e trazer as provas familiares, mas 
não o faço, pois essa é uma questão pessoal. Mino 
Carta não presta por si mesmo; não é preciso provar 
isso, porque já está provado: a revista prova mais que 
tudo. Esta é uma revista vendida, ou melhor, compra-
da pelo Governo corrupto de Luiz Inácio Lula da Silva, 
para gastar dinheiro à toa, e evidentemente ninguém 
a lê e lhe dá seriedade.

Querer competir com a Veja é engraçado, por-
que isso aqui não tem nem dez mil exemplares, e 
mandam para a gente de graça. De modo que Mino 
Carta é Mino Carta, o que significa: Mino Carta não 
tem lugar no jornalismo, e sim na sarjeta; esse é o 
seu lugar. Posso falar assim, porque não tenho rabo 

preso com ninguém. O que ele quer fazer, diz a re-
portagem, é retirar o nome do aeroporto de Salvador 
ou da avenida que tem o nome de Luis Eduardo, que 
foi sem dúvida o político contemporâneo mais impor-
tante do Brasil – claro que da sua geração; outros fo-
ram muito mais importantes do que ele, mas são de 
outra geração. Então, ele quer tirar o nome dele do 
aeroporto. Jaques Wagner disse que não votou. Vo-
tou. Por unanimidade, foi aprovado, na Câmara e no 
Senado, o nome de Luís Eduardo para o aeroporto de 
Salvador. A Mesa da Câmara jamais poderá colocar 
em votação, que dirá a do Senado. Logo, isso tudo é 
baixeza, mesquinhez; é estar a serviço do dinheiro 
sujo de um Governo corrupto.

Presidente Lula, mude os métodos. Enquanto o 
senhor estiver praticando esses atos, essas coisas, fi-
nanciando ladrão, comprando parlamentar, seu nome, 
aos poucos, cairá no abismo em que caem sempre as 
pessoas que não cumprem com seus deveres e que 
não têm na moralidade seu método de ação. Tenho 
cansado de pedir isso ao Presidente Lula. Às vezes, 
ele faz um ar de bonzinho e muda alguma coisa, mas 
logo depois vem pior. 

Será que ninguém hoje quer ser Presidente do 
PT? Ninguém! Vou ter de apelar para a grandeza do 
Senador Eduardo Suplicy, que é, sem dúvida, um Se-
nador excelente, um homem capaz, sério e digno, para 
que S. Exª aceite. Aceite a Presidência do PT, imprima 
o seu ritmo! 

Ele não vai gostar, mas enquanto V. Exª estiver 
lá, fará um bom trabalho em relação ao seu Partido. 
Será mais um serviço que V. Exª prestará ao Brasil: 
melhorar a qualidade do seu Partido, que cada vez 
piora mais. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ah, com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, divirjo de V. Exª na 
análise que faz do Governo do Presidente Lula, ao 
utilizar adjetivos com os quais não estou de acordo. 
Divirjo de V. Exª, ao avaliar, de maneira tão negativa, 
o jornalista Mino Carta. V. Exª sabe – porque conhece 
episódios da vida dele – que Mino Carta foi um dos 
principais jornalistas pioneiros neste Brasil e que, in-
clusive, ele foi responsável, como editor, da própria 
revista Veja. Ele trabalhou muitos anos na Abril; foi o 
editor responsável também pelo Jornal da Tarde e um 
dos criadores da revista IstoÉ. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – E da República.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
dão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Da revista República.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Da 
revista República, que depois...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Por aí V. Exª vê: foi em tantos e não ficou em 
nenhum, porque não presta!! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me concluir. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Participou de todos e foi posto para fora, porque 
não presta; porque pegam as desonestidades dele!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
conheço pessoalmente o jornalista Mino Carta. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu também o conheço, talvez mais do que V. 
Exª, porque já o ajudei, e V. Exª não o ajudou. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sem-
pre tive uma relação de respeito para com ele. Já en-
caminhei cartas à sua revista, inclusive à própria Car-
taCapital, quando houve uma matéria sobre a qual 
avaliei que seria importante prestar esclarecimentos, 
e assim por diante. Quero transmitir a V. Exª que não 
estou de acordo com o procedimento proposto de se 
modificar o nome do aeroporto de Salvador, que ho-
menageia seu filho, o ex-Deputado e ex-Presidente 
da Câmara dos Deputados Luís Eduardo Magalhães. 
Quero dizer que, tendo conhecido o Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, muitas vezes tive oportunidade 
de dialogar com S. Exª e também fui testemunha do 
respeito que teve de pessoas dos mais diversos par-
tidos que conviveram com S. Exª, como, por exemplo, 
um dos principais Líderes do PT à época, José Geno-
íno, a própria Deputada Marta Suplicy e o Deputado 
João Paulo Cunha. Praticamente todos os Deputados 
do Partido dos Trabalhadores que conviveram com S. 
Exª – disso sou testemunha...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Inclusive, Jaques Wagner.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim. 
Foram pessoas que mantiveram um diálogo de respeito 
para com S. Exª; muitas vezes divergiram, mas tiveram 
uma atitude positiva em relação a S. Exª. Quando do 
seu falecimento – que infelizmente aconteceu –, eu e 
muitos dos Parlamentares do PT estivemos nas ho-
menagens no funeral.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Isso muito me comoveu e até hoje sou muito 
grato a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Avalia-
mos como justa quando foi apreciada a designação do 
nome de Luís Eduardo Magalhães aqui, no Senado, e 
na Câmara dos Deputados. Não vi qualquer objeção. 
Foi uma homenagem prestada adequadamente. O Go-
vernador eleito Jacques Wagner pode ter, como teve, 
durante essa eleição, tantas divergências com V. Exª, 
mas, neste aspecto, não acredito que S. Exª tomaria 
uma iniciativa desta natureza, de querer modificar o 
nome; até porque S. Exª certamente estará avaliando 
que aqui, no Congresso Nacional, essa seria uma ini-
ciativa fadada a não ter aprovação. Discordo de uma 
parte daquilo que V. Exª falou, mas, neste aspecto, 
pelo menos, entendo que não há sentido em se que-
rer fazer uma modificação. Outro dia, V. Exª mencionou 
que terá novamente sucesso na vida política baiana e 
brasileira graças ao fracasso de seus opositores. Per-
mita-me aqui também discordar, democraticamente, 
mas estarei torcendo para que Jaques Wagner tenha 
muito sucesso em sua gestão. V. Exª poderá, com a 
sua formulação crítica, com as suas sugestões apon-
tar caminhos ou erros, e assim por diante. Isso será 
natural e importante como opositor que V. Exª é. Mas 
avalio que se porventura desejar V. Exª ter novamen-
te sucesso, não será por fracasso, e sim porque ele 
terá realizado um bom governo e eventualmente V. Exª 
possa até, já que é próprio da democracia, apresentar 
novas idéias, algo que porventura venha a entusias-
mar o povo baiano.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Eu também torço. V. Exª fez um bom aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – São 
observações que eu gostaria de transmitir a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Também torço, como V. Exª, para ele fazer um 
bom governo. Mas, infelizmente, não vai fazer. Fico 
com pena da Bahia e até de V. Exª. Torça; mas, não 
terá êxito. Já vivemos esse drama, e V. Exª está vendo 
aí que o Governador que há 16 anos V. Exªs elege-
ram é hoje o Ministro da Defesa. Hoje o problema da 
aviação no Brasil é de batida de avião por causa do 
Ministro da Defesa. Na Bahia, foi o mesmo desastre. 
Aqui é o apagão aéreo; na Bahia, foi o apagão total 
da administração pública.

De modo que, às vezes, há exceções, e boas, 
como o Prefeito de Belo Horizonte, o Governador do 
Acre. Enfim, há exceções, mas V. Exªs são bons de 
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campanha, mas péssimos de governo. V. Exªs não 
sabem governar, não têm equipe. Infelizmente, isso é 
verdade, e não sou eu quem diz. V. Exª agora vai dia-
logar não comigo, mas com Ciro Gomes.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª me permite uma observação pequena, mas im-
portante?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas tenha paciência! Se for pequena, está 
certo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pode 
estar certo de que serão muitos aqueles que se dispo-
rão a presidir o Partido dos Trabalhadores.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª aceita?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Os que 
vão decidir são os mais de 800 mil filiados, próximos de 
um milhão de pessoas, que, normalmente, no Partido 
dos Trabalhadores, decidem por eleição direta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Então V. Exª será eleito!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Bem, 
haverá o momento certo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Torço para isso. 

Mas V. Exª agora vai discutir com Ciro Gomes. 
Ciro Gomes atacou o seu Partido, atacou a Petrobras, 
que ele mostrou que ser um antro de corrupção e de 
desacertos morais nesta entrevista que aqui está e 
que será toda transcrita. “Ciro ataca a economia e o 
PMDB”. 

V. Exª é a favor da coligação ou não é? Ciro Go-
mes não é. Ciro Gomes, o homem mais importante 
– perdoe-me, não me leve a mal – do que V. Exª no 
governo passado do Lula. Era um homem da confiança. 
E ele está aqui atacando violentamente o PMDB, a Pe-
trobras e o Governo, atacando os setores do Governo, 
e disse coisas inacreditáveis sobre a Petrobras quanto 
à moralidade, quanto à ação da Petrobras, quanto à 
perseguição da Petrobras com o Nordeste, quanto a 
Sérgio Gabrielli. Enfim, é uma tristeza! 

Hoje, para dar mais razão ainda a Ciro Gomes, 
o próprio Presidente da Petrobras declara que vai 
aumentar o preço do gás. Eu tenho culpa? V. Exª tem 
culpa? Ninguém tem culpa de que Evo Morales dê 
dribles políticos e econômicos no Presidente Lula, e 
quem vai pagar é o povo com aumento do preço do 
gás. Não, isso não está certo, Senador! Não vamos 
fazer isso! 

V. Exª não é a favor do aumento do preço gás 
– isso eu garanto –, mas ele vai ser aumentado, por-
que o Presidente da Petrobras disse que vai ter de 
aumentá-lo. 

Que culpa temos nós, que não opinamos nada 
em relação a Evo Morales, que não fizemos nada no 
Gamecorp, que não tivemos nada a ver com esses 
assuntos e que estamos na situação vexatória de ver 
o povo enganado pelo Presidente Lula, que disse que 
não ia aumentar o preço do gás?! No entanto, saiu 
uma nota oficial da Petrobras, aumentando o preço 
do gás.

Peço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, e até 
mesmo ao meu amigo Senador Sibá Machado, que 
atuem junto a Petrobras, para não fazer o povo sofrer 
com mais aumentos! O povo não agüenta mais! É a 
maior carga tributária do mundo: 38% já! É uma coisa 
muito triste. 

Que bulam no Imposto de Renda. Menos mal, 
se for para taxar os ricos. Porém, os ricos não são 
taxados, porque os bancos são os que mais perce-
bem lucros neste País e não são taxados. Quem é 
taxado é o povo, que, por deficiência de informação 
– para não dizer outra palavra pior –, vota no Presi-
dente Lula. 

Não estou atacando o Presidente Lula. Ele venceu 
as eleições – não tem dúvida – e vai governar, mas vai 
governar mal. Isso é que é pior. Por que não governa 
bem? Por que o Presidente não escolhe V. Exª para 
Ministro? Ou outros colegas aqui? Mas, não.

Há suspeita de todos em relação à Sudene. Na 
verdade, em todos os pontos, ninguém acredita nes-
te Governo! Será possível que eu tenha de vir a esta 
tribuna todos os dias? E virei! Amanhã, novamente, 
mostrarei o atraso do País com relação até aos in-
vestimentos. Ainda hoje se diz que estão deixando 
de investir no Brasil. Isso vai significar desemprego e 
mais pobreza!

Oh, Senador, por favor, faça um programa para 
esse Presidente. Se o Guido Mantega não serve, ponha 
outro; se outro não serve, vá mudando, como mudou 
Berzoini, José Dirceu. Aliás, José Dirceu está voltando 
a ser o dono do PT. Não sei se V. Exª concorda, mas 
é o que a imprensa toda diz. Ainda hoje, saiu uma 
matéria extensa sobre isto: que ele tem uma parte da 
Bancada. V. Exª não é da Bancada de José Dirceu... 
V. Exª é da Bancada do Lula, eu acho. Faço questão 
de dizer, mas tem uma parte, não é?

De modo que essa confusão que os senhores 
estão fazendo na política nacional, até na formação de 

DEZEMBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL410     



36950 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2006

um Ministério, em que ele devia procurar os melhores 
do País, e todos aqui o apoiariam. Mas, não, fica que-
rendo cooptar, cooptar sempre Parlamentares, seja da-
qui, seja da Câmara, para fazer mensalão, valerioduto 
e sanguessugas. Não, essa fase já passou; não pode 
ser mais. Ele se elegeu, ele enganou o povo, dizendo 
que não tinha nada com isso.

Enganou uma vez. Para que enganar a segun-
da? Que perversidade! Ah, Senador! Vamos trabalhar 
pelo Brasil. É muito mais importante trabalhar pelo 
Brasil do que querer agradar o poderoso do dia. Em 
2010, ele não poderá mais ser candidato, a não ser 
que queira fazer como o Chávez. Aliás, diz-se que ele 
já está mancomunado com o Chávez para esses pro-
gramas. Tudo é possível. Que ele é, evidentemente, 
liderado do Chávez não há dúvida. Na quinta-feira, 
Chávez veio aqui para lhe dar conselhos, para formar 
o Ministério. Ele não pode formar o Ministério sem fa-
lar com o Chávez.

De maneira que V. Exª veja a situação do Brasil. 
Nós estamos chegando a uma situação caótica. Cabe 
ao PT, o Partido do Presidente, o Partido que não tem 
Presidente, mas é do Presidente, fazer alguma coisa 
em favor do País. Por milagre, V. Exªs não soçobraram. 
Mas Veja V. Exª, a sua votação anterior em São Paulo 
e a atual. A diferença de votos. V. Exª que eu sei que 
em São Paulo é forte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite precisar a evolução? Em 1990, fui eleito 
com 4,201 milhões votos, 30% dos votos válidos; em 
1998, com 6,718 milhões, 43% dos votos válidos e, 
agora, fui eleito com 8,980 milhões, quase 9 milhões, 
correspondentes a 47,8% dos votos. Portanto, houve 
um crescimento significativo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª quase perde a eleição para o Afif. O Afif 
só não ganhou a eleição porque não acreditou que 
ganhava. E V. Exª é um homem forte, o mais forte que 
tem no PT.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos, mas eu tive mais 2,2 milhões em 
relação à eleição de oito anos atrás.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O eleitorado aumentou...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
há a proporção.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se formos nessa proporção, todos aqui são 
bem abençoados pelo eleitorado...

Senador Suplicy, V. Exª é inteligente demais, mas 
não abuse da sua inteligência... 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aguar-
de a designação dos ministros para fazer a análise do 
corpo ministerial.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) –...para não acreditar na inteligência dos seus 
colegas. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aguar-
de a escolha dos ministros, porque aí V. Exª poderá 
fazer uma análise mais justa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Vou aguardar com serenidade. No dia 3 ou 4 
não deve haver sessão, mas, no dia da primeira ses-
são, direi aqui a V. Exª o que penso de cada um dos 
ministros, com a ficha corrida de todos eles. Eu pode-
rei até ajudar nisso o Presidente Lula. Fique certo de 
que já estou preparado.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a sua bondade, 
dizendo ao mesmo tempo: vamos nos unir cada vez 
mais no Congresso Nacional; se nós nos unirmos, se-
remos fortes e impediremos que os erros do Lula se 
multipliquem. Se não nos unirmos e deixarmos haver 
a cooptação, vamos ter mensalão, valerioduto, san-
guessuga e outras novidades que estão surgindo neste 
País e que ainda estão ocultas. Mas virão a público, 
porque nós estaremos alerta, vigilantes, nesta tribuna, 
para dizer ao povo brasileiro o Governo do Presidente 
Lula o que está fazendo com o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço a 

palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, esta Casa já prestou grandes homena-
gens ao nosso saudoso Senador Ramez Tebet. Peço 
seja registrado nos Anais da Casa o artigo intitulado 
“O adeus a um grande brasileiro”, publicado hoje no 
Correio Braziliense e assinado pelo economista e Di-
retor-Geral do Senado Federal Agaciel da Silva Maia. 
Então, faço o registro, para que seja feito o que deter-
mina o Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Papaléo, tive também opor-
tunidade de ler o artigo do Dr. Agaciel, muito interes-
sante, e seu pedido será acolhido, conforme o Regi-
mento da Casa.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Ramez 
Tebet teve uma trajetória pública linear e sempre se 
pautou por sua famosa assertiva de que “o Congresso 
nacional não é Casa de radicalismo, de intolerância 
– o Congresso Nacional é a Casa da construção, dos 
grandes debates, do entendimento”.

É por isso que podemos afirmar, sem sombra de 
dúvida, que estão de luto todos aqueles que amam o 
Brasil, que têm envidado esforços para a construção 
de um Estado democrático de direito em nosso País e 
que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna, livre 
do flagelo das tremendas desigualdades sociais.

Partiu Ramez Tebet. E, mesmo em sua partida, 
fica, de forma indelével, a marca de um parlamentar 
admirável, de um líder autêntico, de um tribuno elo-
qüente e de um ser humano que, até seu último alento 
de vida, ofereceu sobejas lições de coragem, mesmo 
que tivesse de enfrentar – como enfrentou – um cân-
cer, em luta sem tréguas, em seus últimos 20 anos de 
existência. A humildade e o senso de retidão pautaram 
sua longa trajetória parlamentar.

Para ele, não existiam inimigos ou adversários 
políticos. Existiam apenas pessoas que buscavam de-
sesperadamente dar o melhor de si para o engrande-
cimento da Nação brasileira. Para tanto, era no campo 
próprio do debate e do diálogo que ele sabia cavar trin-
cheiras. E, nessas trincheiras, sempre tremularam as 
bandeiras da liberdade e do respeito ao contraditório, 
da paz e da justiça social.

Em época tão marcada pelas lutas políticas, con-
vivendo em uma Casa que, desde há muito tempo, vem 
vocalizando os mais lídimos anseios do povo brasileiro, 
foi no Senado Federal que ele colocou à disposição 
seus muitos talentos, o brilho de sua inteligência e 
sua voz em defesa das populações mais vulneráveis, 
fossem estas do seu Estado natal, o Mato Grosso do 
Sul, fossem do interior amazonense ou dos sertões 
norte-rio-grandenses.

Tudo o que dizia respeito ao Brasil dizia respei-
to a ele. Omissão não era do seu feitio. Sabia travar o 
bom combate como ninguém, sempre que um direito 
se encontrava ameaçado e que uma lei, ao invés de 
incluir, promovesse a exclusão. Tebet foi um protótipo 
da inclusão social, do acesso às modernas tecnolo-
gias por parte das populações carentes e também um 
defensor da tese segundo a qual somente por meio do 
conhecimento, da educação, ensejamos o redesenhar 
de um novo Brasil.

Na política, desempenhou inúmeras funções e 
cargos públicos. Destacamos os de Prefeito de Três 

Lagoas, sua cidade natal; de Deputado estadual; de 
Secretário de Estado; de Vice-Governador e de Gover-
nador do Estado do Mato Grosso do Sul. Foi, também, 
Ministro de Estado e Senador da República para cum-
prir dois mandatos (1995 – 2003 e 2004 – 2006), sendo 
que, para o segundo mandato, o qual não chegou a 
concluir, foi reeleito como o Senador mais votado na 
história do Mato Grosso do Sul.

Em seu primeiro mandato como Senador, foi eleito 
Presidente da Casa para o biênio 2001/2003. Consta 
da sua profícua gestão a criação da Universidade do 
Legislativo Brasileiro, a Unilegis, por meio da Reso-
lução do Sendo Federal nº 01, de 2001, fato que fez 
nossa Câmara Alta ser o primeiro Senado do mundo 
a criar uma universidade, com cursos presenciais e a 
distância, nos mesmos moldes de grandes organiza-
ções internacionais que criaram suas universidades 
corporativas.

Era conhecido por seus Pares como o “Senador 
Relator”. Para termos uma idéia, em menos de oito 
anos de mandato, Ramez Tebet relatou nada menos 
que 300 matérias sobre os mais diversos temas. Isso 
significa que, no Parlamento, ele leu, analisou, pesqui-
sou, solicitou auxílio de especialistas, conversou com 
outros Parlamentares e elaborou bem fundamentados 
pareceres sobre temas que afetavam a vida das pes-
soas – um trabalho árduo que lhe garantiu não ape-
nas o respeito, mas também a admiração dos colegas 
Senadores.

Ainda por muito tempo, sentiremos sua presen-
ça firme, seja nas muitas Comissões do Senado, nas 
quais atuou, personificando sua frase: “Vi e aprendi que 
uma disputa não se ganha elevando-se o tom, mais ou 
menos como o som de um berrante, mas com a força 
dos argumentos”.

Ramez Tebet, nascido em 7-11-1936 e falecido 
em 17-11-2006, faz-nos recordar a sábia lição de Gui-
marães Rosa, o grande ficcionista das Minas Gerais: 
“As pessoas boas não morrem [...] ficam encantadas”. 
Encantado está Ramez Tebet, porque foi um homem 
bom, na melhor acepção da palavra.

Sr. Presidente, este é um artigo, que todos agra-
decemos, escrito pelo Dr. Agaciel da Silva Maia, que 
peço fique registrado nos Anais da Casa.

Muito obrigado.

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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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Jú-
nior. PMDB – AC) – Não há de quê, Senador Pa-
paléo Paes. Temos, tanto eu quanto V. Exª, como o 
Senador Antonio Carlos Magalhães e todos aqui, a 
certeza absoluta de que ainda haveremos de falar 
muito da presença do Senador Ramez Tebet, do 
que S. Exª representou para esta Casa, para o País, 
para seu Estado.

A publicação, na íntegra, do texto de autoria do 
Dr. Agaciel da Silva Maia traduz, em grande parte, 
nosso sentimento, nossa saudade daquele grande 
companheiro que nos deixou recentemente.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, apresentei projeto 
dando opção ao comprador de pão, do pão chamado 
francês, de 50 gramas, e do pão a quilo. Infelizmente, 
não está andando. Não sei se está com meu amigo 
Heráclito Fortes ou com quem está, mas é um pro-
jeto importante. É tão importante, que as entidades 
nacionais estão trabalhando, e já foram trabalhar 
junto a mim, para retirá-lo. É um projeto dos pobres, 
para os pobres que compram pão por preço menor, 
mas, infelizmente, o Senado não está dando a devi-
da atenção. Peço que esse projeto seja votado ainda 
este ano. É uma das condições que quero para que 
o Congresso funcione.

Dessa maneira, solicito ao Dr. Carreiro que, em 
nome da Mesa e do Presidente da Casa – V. Exª e 
o Senador Renan –, faça um apelo à Comissão em 
que se encontra para que venha ao plenário, onde 
pedirei urgência na sua votação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – O apelo de V. Exª será encaminhado à 
Comissão competente, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, a fim de que o projeto adquira a celeridade 
que o assunto merece.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO – (Bloco/PT – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Obrigado, Sr. Presidente, Geraldo Mesquita Júnior.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna hoje para um registro que considero de ex-

trema importância para o futuro do País: uma das 
decisões muito fortes que acaba de ser tomada por 
algumas universidades brasileiras e que há algum 
tempo é motivo de minha preocupação. Nesse sentido, 
apresentei projeto de lei no Senado solicitando que 
o País pense e crie métodos no sentido de extinguir 
o que considero um terror psicológico: o vestibular, 
utilizado para que as pessoas ingressem no ensino 
no superior.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, com a vida que 
tive e por tudo que já passei, chegou um tempo em 
que tive de escolher entre trabalhar para comer ou 
estudar, situação que, penso, é a de muitos milhões 
de jovens no Brasil, atualmente. Existe a dificuldade 
de obter uma preparação melhor para ingressar no 
ensino superior e de concorrer com jovens de classes 
mais abastadas, mas existe o direito que considero tão 
importante quanto o de respirar, de tomar uma água, 
de se alimentar, que é o direito ao conhecimento.

Faço este registro, enviando, em primeiro lugar, 
meus parabéns às onze universidades, dentre as quais 
cito: a da Bahia, a do Rio de Janeiro, a de Brasília 
e a do Rio Grande do Sul, que prometem estudar o 
fim do vestibular. Matéria do jornal O Globo, de 28 
de novembro de 2006, trata de uma medida que an-
tecipa muito as preocupações que já apresentei no 
projeto de lei. No projeto de lei, eu me cerquei de 
vários consultores da área, para encontrarmos um 
mecanismo de extinguir o vestibular sem prejudicar a 
qualidade do ensino nos níveis fundamental e médio. 
Eis que surgiu a idéia de aproveitarmos o resultado 
do Enem como uma pré-classificação, e, em seguida, 
dado o número de vagas oferecidas, promovermos 
um sorteio.

Muitas críticas foram feitas. E é bom que venham 
mesmo, para aperfeiçoamento. Solicitei à Comissão 
de Educação, juntamente com outros Senadores, a 
realização de uma audiência pública destinada a tratar 
do problema. E agora, lendo esta matéria, acredito que 
estamos trabalhando em mão única nesta avenida. 

Observem o que diz a experiência do Rio de Ja-
neiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Brasília. 
Essas universidades utilizariam, a partir de agora, o 
Enem como uma prova a ser considerada pré-classi-
ficatória. Os aprovados não precisariam prestar ves-
tibular, e essas universidades criariam alguns cursos 
de bacharelado, chamados de interdisciplinares, de 
menor duração do que um bacharelado comum, a fim 
de que os alunos estudassem o básico. Esses cursos 
seriam pré-requisito para qualquer outro nível de cur-
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so que o aluno queira disputar no futuro. Estaríamos, 
assim, dando um passo significativo para a extinção 
do vestibular. 

Considero o vestibular, assim como qualquer ou-
tra prova dessa natureza, um estado de espírito. Há 
pessoas que, com absoluta certeza, são aprovadas 
para alguns cursos superiores sem muita ou até sem 
qualquer preparação para o desafio, e há pessoas pre-
paradíssimas para alcançar um bom desempenho no 
curso superior, mas, por conta do efeito psicológico, 
da tortura que é sair de casa dizendo que vai fazer 
a prova, não saem bem. A maioria dos jovens sai de 
casa muito mais preocupada com o que vai dizer o 
pai, a mãe, os amigos e colegas, com a possibilidade 
de poder dizer que vai ser calouro, raspar a cabeça ou 
coisa parecida. Essa preocupação é tão grande que 
muitos padecem desse terror e acabam obtendo um 
mau desempenho no vestibular. Com certeza, quan-
tas pessoas, no campo da ciência do conhecimento, 
não estaremos perdendo.

Olhem como é o destino das pessoas. Contam 
que o Chacrinha se formou em Medicina, estava pron-
to para ser um excelente médico, mas, um dia, por 
força do destino, tornou-se um grande comunicador.

Assim, fico imaginando quantas pessoas, no 
meio de nossa população, estão esperando apenas 
por uma pequena oportunidade, oportunidade esta 
que poderá dar grande contribuição, não somente 
para si, mas para todo o País.

Durante a década de 80, Sr. Presidente – che-
gou-me essa informação –, o País exportou muitos 
de seus cérebros; muitas pessoas saíram do Brasil 
devido à dificuldade da economia, devido à dificul-
dade de obtenção de trabalho, devido à dificuldade 
de investimentos no campo da pesquisa e da ciên-
cia. Essas pessoas acabaram migrando para outros 
países, especialmente para os Estados Unidos e a 
Europa. Nosso País perdeu, então, naquela década, 
cerca de 145 cientistas de renome, especialmente na 
área do conhecimento como a Física, a Matemática, 
a Biologia e áreas de conhecimento afins. 

Faço, pois, este registro porque é uma experi-
ência que deveríamos abraçar de imediato. Até faço 
uma recomendação ao Ministro Fernando Haddad, 
que tem trabalhado incansavelmente, para que pos-
samos interiorizar nossas universidades no Brasil 
inteiro. Com o programa ProUni, os estudantes po-
bres, não tendo mais vagas nas universidades pú-
blicas federais, podem cursar o ensino superior, via 
universidades particulares, visto que as despesas 

são pagas pelo Tesouro Nacional a partir de uma 
renúncia fiscal.

Mas no meu entendimento, Sr. Presidente, não 
haverá nenhuma banalização do ensino superior 
com o fim do vestibular. Haverá, sim, um maior rigor, 
como eles apontam, já que essas pessoas têm que 
estar minimamente preparadas. E que eles possam, 
fazendo esse bacharelado excepcional durante dois 
ou três anos, adentrar em cursos como a própria Me-
dicina, Matemática, Direito, e tantos outros ramos do 
conhecimento. 

Chamo, então, a atenção do Relator, que, em 
um primeiro momento, fez uma avaliação ainda mui-
to rápida da minha proposição, e peço a S. Exª que 
suspenda o seu parecer, que foi desfavorável a minha 
idéia. Penso que com essas universidades caminhan-
do na direção de concretizar o fim do vestibular no 
Brasil, poderíamos realizar aqui uma grande audiên-
cia pública, onde traríamos experiências de fora do 
Brasil, onde isso já está sendo tratado. Para tanto, vou 
requerer que pelo menos um desses reitores possa 
vir contribuir conosco nesse debate. Também vou re-
querer a presença de algum representante da UNE, 
que representará os estudantes brasileiros.

A classe média, por não confiar ou talvez pela 
pressa em ver seus filhos adentrando no ensino su-
perior, gasta boa parte dos seus recursos nessa área 
de fortalecimento da formação dos seus filhos. O que 
dizer, então, daquelas famílias que, como a minha, 
não tinham sequer um pedaço de pão para colocar 
na sua mesa e tinham que fazer uma escolha entre 
o trabalho e o estudo?

Então, diante desses esforços, Sr. Presidente, 
faço este registro e finalizo dizendo que gostaria que 
essa matéria do jornal O Globo, de 28 de novembro 
de 2006, fosse registrada nos Anais do Senado. E que 
o Senado, por intermédio da Comissão de Educação, 
convide, de imediato, os reitores dessas universida-
des para que tratemos de um dos mais importantes 
assuntos, neste momento, para a área do conheci-
mento do nosso País.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pelo tempo que me conce-

deu.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO 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. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, pela ordem. Se o Senador 
Eduardo Suplicy desejar falar primeiro, concedo-lhe 
a vez.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado, Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Então, tem a palavra, neste momento, 
o Senador Eduardo Suplicy. Em seguida, falará o Se-
nador Arthur Virgílio como Líder.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, inicialmente, agradeço a V. Exª por também ter 
assinado o requerimento, que pretendo agora enca-
minhar, de congratulações à Seleção Brasileira de 
Voleibol. Contudo, penso que, para observarmos o 
procedimento correto, primeiramente a Mesa deveria 
proceder à leitura do referido requerimento para que 
eu possa justificá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Pois não. Se V. Exª me permite...

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de congratulações aos jogadores e equipe técnica da 
seleção brasileira de vôleí pela conquista do título de 
campeão mundial.

Justificação

O Brasil é bi-campeão mundial de vôleí mascu-
lino.

O jogo foi no Japão, contra a Polônia. Mas quem 
é que não viu? Quem é que não acompanhou com o 
coração acelerado a seleção comandada por Bernar-
dinho nesse jogo decisivo, onde os brasileiros estive-
ram impecáveis?

Três a zero para nós. Foi assim: 25 a 12 no pri-
meiro set; 25 a 22 no segundo, e 25 a 17 no terceiro. 
Que maravilha!

Não estou exagerando. Até o técnico da Polônia, 
o argentino Raul Lozano, que ficou em segundo lugar, 
deu esta declaração, publicada hoje no caderno de Es-
porte da Folha de São Paulo: “Foi a maior vitória da 
história do vôlei. Eles mostraram por que são o time 

mais poderoso do mundo, o melhor de todos os tem-
pos”. É mesmo pra comemorar.

Mas também é tempo de lembrar da figura de 
Bernardinho, o técnico firme que percebeu que sua 
geração – a de prata – poderia levar esta, mais nova, 
a ser a de ouro.

Foi ele também que antes, até 2001, comandou 
“as meninas do vôleí” apelido carinhoso dado pela 
imprensa à nossa seleção feminina, que conquistou 
tantos campeonatos e nos deu tantas alegrias. Bernar-
dinho, junto com outros como Bernard, trabalhou muito 
e colocou o vôlei entre os esportes mais populares do 
Brasíl hoje em dia.

Bernardinho dirige sua equipe com concentra-
ção e muito trabalho. Começa a treinar antes, aposta 
no trabalho de equipe e faz questão do entrosamento, 
além da capacidade técnica. Sabe que, assim, pode 
superar melhor os obstáculos que sempre aconte-
cem – e numa final de campeonato sempre parecem 
maiores. No final, alegre, mas com muita certeza 
do acerto do trabalho que faz, Bernardinho disse 
ao jornal O Estado de São Paulo: “O time jogou da 
mesma forma como faz há seis anos. Tivemos de 
mostrar à Polônia, que fez um grande campeonato, 
que ainda estamos famintos por títulos, como está-
vamos em 2002”.

Com a vitória de ontem, o Brasil se iguala aos 
Estados Unidos, à Itália à antiga União Soviética, que 
arrasavam nos campeonatos desde os anos 50 até o 
final do século XX. A seleção masculina de vôlei bra-
sileiro subiu ao pódio como campeã pela terceira vez 
seguida em duas das principais competições mundiais. 
Foi campeão mundial em 2002, olímpico em 2004 e 
agora novamente campeão do mundo.

O ponta Giba foi eleito o melhor jogador do cam-
peonato. Em entrevista aos jornalistas brasileiros, ele 
contou que a seleção brasileira passa uma impressão 
de que é invencível aos adversários na hora do jogo: 
“Esse fogo nos olhos, essa vontade de vencer... sem 
dúvida esse é o segredo do time do Brasil” – foi a sua 
explicação.

O capitão e levantador Ricardinho, que tam-
bém fez uma grande apresentação, comentou: “Bo-
tamos pressão neles através do olhar, do saque, do 
bloqueio. Mostramos que a Polônia não teria como 
ganhar de nós porque queríamos muito esse título 
e sabíamos que aquele troféu era nosso”. O olhar, 
o sentimento, o jeito brasileiro cheio de emoções. 
E muita técnica. Nos momentos decisivos, nosso 
time mostrava que tinha mais preparo, com rapidez 
e precisão nas jogadas.
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No final, depois de um mês longe de casa, os 
brasileiros falaram daquela palavra que só existe em 
português: saudade. Todos falaram da família, das 
mães, das esposas, dos irmãos e até de uma tia, como 
fez André Heller.

E Bernardinho, mais romântico, mas ainda es-
portista, dedicou a vitória à sua mulher, a ex-le-
vantadora da seleção feminina, Fernanda Venturini 
– que ele dirigiu por muitos anos e com quem tem 
a filha Júlia.

Foi bonito, emocionante. Ele disse: “Dedico a vi-
tória à Fernanda porque ela merecia um título mundial 
mais do que eu. Até dois. Mas, infelizmente, não conse-
guiu. Foi ela quem mudou a história do vôlei feminino 
brasileiro. Esta vitória é dela”. E eu acrescento aqui: 
é dos dois, que formam o “casal 20”, dos jogadores e 
de todos nós.

Salve a seleção brasileira! Salve o vôlei cam-
peão do mundo!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra V. Exª para encaminhar 
o requerimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Ricardinho, 
Giba, Dante, Rodrigão, Gustavo, André Heller, André 
Nascimento, Anderson, Escadinha, Marcelinho, Murilo 
e Samuel Fuchs, sob a orientação do técnico Bernar-
dinho, fizeram um bem enorme a todos nós brasileiros. 
O Brasil é bicampeão Mundial de Vôlei masculino.

O jogo foi no Japão, contra a Polônia. Mas quem 
é que não viu? Quem é que não acompanhou com o 
coração acelerado a seleção comandada por Bernar-
dinho nesse jogo decisivo, onde os brasileiros estive-
ram impecáveis?

Três a zero para nós. Foi assim: 25 a 12 no pri-
meiro set; 25 a 22 no segundo, e 25 a 17 no terceiro. 
Que maravilha!

Não estou exagerando. Até o técnico da Polônia, 
o argentino Raul Lozano, que ficou em segundo lugar, 
deu esta declaração, publicada hoje no caderno de 
Esporte da Folha de S.Paulo: “Foi a maior vitória na 
história do vôlei. Eles mostraram porque são o time 
mais poderoso do mundo, o melhor de todos os tem-
pos”. É mesmo para comemorar.

Mas também é tempo de lembrar de Bernardi-
nho, o técnico firme que percebeu que sua geração 

– a de prata – poderia levar esta, mais nova, a ser a 
de ouro.

Foi ele também que antes, até 2001, comandou 
“as meninas do vôlei”, apelido carinhoso dado pela 
imprensa à nossa Seleção feminina, que conquistou 
tantos campeonatos e nos deu tantas alegrias. Bernar-
dinho, junto com outros como Bernard, trabalhou muito 
e colocou o vôlei entre os esportes mais populares do 
Brasil hoje em dia.

Bernardinho dirige sua equipe com concentração 
e muito trabalho. Começa a treinar antes, aposta no tra-
balho de equipe e faz questão do entrosamento, além 
da capacidade técnica. Sabe que, assim, pode supe-
rar melhor os obstáculos que sempre acontecem – e 
numa final de campeonato sempre parecem maiores. 
No final, alegre, mas com muita certeza do acerto do 
trabalho que faz, Bernardinho disse ao jornal O Estado 
de S. Paulo: “O time jogou da mesma forma como faz 
há seis anos. Tivemos de mostrar à Polônia, que fez 
um grande campeonato, que ainda estamos famintos 
por títulos, como estávamos em 2002”.

Com a vitória de ontem, o Brasil se iguala aos 
Estados Unidos, à Itália e à antiga União Soviética, que 
arrasavam nos campeonatos desde os anos cinqüenta 
até o final do Século XX. A seleção masculina de vôlei 
subiu ao pódio como campeã pela terceira vez segui-
da em duas das principais competições mundiais. Foi 
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campeã mundial em 2002, olímpica em 2004 e agora 
novamente campeã do mundo.

O ponta Giba foi eleito o melhor jogador do cam-
peonato. Em entrevista aos jornalistas brasileiros, ele 
contou que a seleção brasileira passa uma impressão 
de que é invencível aos adversários na hora do jogo: 
“Esse fogo nos olhos, essa vontade de vencer... Sem 
dúvida esse é o segredo do time do Brasil” – foi a sua 
explicação.

O capitão e levantador Ricardinho, que também 
fez uma grande apresentação, comentou: “Botamos 
pressão neles através do olhar, do saque, do bloqueio. 
Mostramos que a Polônia não teria como ganhar de 
nós porque queríamos muito esse título e sabíamos 
que aquele troféu era nosso”. O olhar, o sentimento, o 
jeito brasileiro cheio de emoções – e muita técnica. Nos 
momentos decisivos, nosso time mostrava que tinha 
mais preparo, com rapidez e precisão nas jogadas.

No final, depois de um mês longe de casa, os 
brasileiros falaram daquela palavra que só existe em 
português: saudade. Todos falaram da família, das 
mães, das esposas, dos irmãos e até de uma tia, como 
fez André Heller.

E Bernardinho, mais romântico, mas ainda espor-
tista, dedicou a vitória a sua mulher, a ex-levantadora 
da Seleção feminina, Fernanda Venturini – que ele 
dirigiu por muitos anos e com quem tem a filha Júlia. 
Foi bonito, emocionante. Ele disse: “Dedico a vitória à 
Fernanda porque ela merecia um título mundial mais 
do que eu; até dois. Mas, infelizmente, não conseguiu. 
Foi ela quem mudou a história do vôlei brasileiro. Esta 
vitória é dela”. É dos dois, que formam um casal ex-
cepcional de brasileiros.

Salve a Seleção Brasileira, bicampeã do mun-
do!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é impor-
tante ressaltar que esses jogadores, sob a orientação 
técnica de Bernardinho, deram um exemplo a todos 
nós de que uma equipe pode superar momentos di-
fíceis – e houve momentos em que quase perderam 
o campeonato – pela união, pela consciência de que 
mais importante do que um deles ou alguns deles bri-
lharem era manter o espírito de cooperação.

Que bom exemplo para as atividades de qual-
quer setor em que estejamos trabalhando: seja uma 
empresa, seja nossa Bancada, queridos Senadores 
Tião Viana e Sibá Machado! Que bom exemplo deram 
os jogadores da Seleção! Quando viram que diferen-
ças entre eles poderiam atrapalhá-los a alcançar o 
objetivo maior, que era a vitória, todos resolveram se 
entrosar, respeitar-se e dar toda a força um ao outro, 
para que pudessem ganhar esse título tão merecido 
para a Seleção brasileira.

Que possa esse exemplo ser também inspirador 
de procedimentos seja para a equipe do Presidente 
Lula, seus Ministros e colaboradores, seja para os 
esportistas de qualquer uma das modalidades que 
amamos praticar, seja para todos os setores da ati-
vidade.

Sr. Presidente, Senador Sibá Machado, na segun-
da parte de meu pronunciamento, farei uma observação 
a respeito de nossa querida Ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva. Nos últimos dias, têm surgido notas na 
imprensa sobre uma possível divergência entre seg-
mentos do Governo em relação às ações da Ministra 
Marina Silva, que todos aprendemos a respeitar e a 
admirar, sobretudo nós, que convivemos com S. Exª 
no Senado Federal.

Como, justamente no dia de hoje, a Ministra Ma-
rina Silva deu uma entrevista muito completa à jorna-
lista Liliana Lavoratti a respeito desses episódios no 
jornal Gazeta Mercantil, Sr. Presidente, agradeceria 
se V. Exª me permitir que eu a leia para tecer alguns 
comentários.

Marina não aceita atropelamento das 
leis ambientais.

A Ministra é contra flexibilizar a conces-
são de licenças ambientais para grandes obras. 
Primeira Ministra anunciada por Luiz Inácio 
Lula da Silva, no final de 2002, em sua pri-
meira viagem aos Estados Unidos como Pre-
sidente eleito, a Senadora Marina Silva (PT) 
ajudou o Governo brasileiro a sofrer menos 
pressões externas acerca da preservação da 
Amazônia. Também é considerada um ícone 
de ética na política, não somente pela rica 
trajetória de ex-seringueira que militou em 
movimentos sociais, sindicais, foi Vereadora, 
Deputada Estadual, Federal e Senadora mais 
votada do Acre, mas também por causa dos 
escândalos que atingiram vários integrantes 
do primeiro escalão.

Isso, junto com o balanço positivo da atual gestão, 
Marina poderá ser substituída no comando do Ministé-
rio do Meio Ambiente no segundo mandato. [E quero 
externar minha confiança na Ministra Marina Silva.] 
Ao lado do Ministério Público e Tribunal de Contas da 
União, a área ambiental foi qualificada recentemente 
pelo Presidente Lula como um dos entraves do cresci-
mento econômico. Ao mesmo tempo, a Ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, defendeu o enfraquecimento do 
Ministério do Meio Ambiente na concessão de licenças 
ambientais para novos investimentos.

Em verdade, a Ministra Marina Silva esclarece 
alguns desses pontos. Por isso, avalio seja importan-
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te destacar as suas palavras. Passo à entrevista pro-
priamente dita.

Gazeta Mercantil: A que a senhora atri-
bui o “gargalo ambiental”? 

Marina Silva: É equivocada e pejorativa 
essa idéia de que no Ministério do Meio Am-
biente vive um bando de sonhadores que só 
atrapalham o desenvolvimento, não ajudam 
o crescimento da economia. Ao contrário do 
que acontecia até algum tempo atrás, quando 
a área ambiental perguntava à econômica e 
de desenvolvimento o que elas podiam fazer 
para ajudar na proteção do meio ambiente, 
hoje somos nós que temos condições de dizer 
o que fazer pela economia. Mas uma economia 
que não comprometa o equilíbrio do planeta, 
não destrua a biodiversidade, não contamine 
o lençol freático. Um dos nossos maiores pro-
dutos de exportação é a água. Para produzir 
um quilo de grãos é necessário uma tonela-
da de água; para um quilo de frango, duas to-
neladas. Portanto, já exportamos água. Não 
cuidar dos nossos rios é destruir a base da 
nossa economia. Por isso, precisamos tratar 
corretamente os ativos ambientais. Isso não é 
linguagem de ambientalista; é ambientalismo 
que pressupõe a sustentabilidade em todas 
as suas dimensões –social, política, cultural, 
econômica, ambiental e ética.

Gazeta Mercantil: Por que o Presidente 
Lula citou o meio ambiente entre os gargalos 
do desenvolvimento?

Marina Silva: Eu não estava no jantar 
de posse da nova diretoria da Confederação 
Nacional da Indústria na última quarta-feira, 
mas sei que o Presidente Lula, ao mencionar 
seu empenho na solução de problemas que 
estariam prejudicando o crescimento dentro da 
meta estabelecida de 5% ao ano, disse que 
não daria mais exemplos, porque quando fazia 
isso, virava bode expiatório. Ao dizer isso, ele 
deu sua explicação.

Gazeta Mercantil: A Ministra Dilma Rous-
seff defendeu a descentralização do processo 
de licenças ambientais.

Marina Silva: O licenciamento ambiental 
é uma conquista. Há mais de 25 anos o Conse-
lho Nacional de Meio Ambiente fixou normas e 
uma estrutura democrática que asseguram os 
empreendimentos com qualidade econômica e 
ambiental e permitem às empresas participar 
dessas decisões. Isso está previsto em nossa 
legislação ambiental, uma das mais avançadas 

do mundo. Ela precisa ser implantada. Nosso 
esforço é no sentido de dar eficiência ao pro-
cesso de licenciamento ambiental. Até 2003, 
tínhamos uma média de 145 a 150 licenças 
ao ano, contra 225 licenças por ano, hoje. Há 
quatro anos, existia apenas uma diretoria, 
onde dos 150 servidores só 7 eram efetivos. 
Os demais eram provisórios e não se acumu-
lava competência. Hoje, essa diretoria está 
organizada em três coordenações. Dos 150 
servidores, apenas 20 não são concursados. 
Uma boa parte do quadro efetivo é de profis-
sionais com mestrado e doutorado. A eficiência 
na concessão das licenças cresceu muito.

É importante esse esclarecimento, Se-
nador Sibá Machado.

Gazeta Mercantil: As empresas colabo-
ram fornecendo as informações exigidas?

Marina Silva: Até bem pouco tempo 
atrás, parte dos empreendedores não se dava 
ao trabalho de apresentar estudos e relatórios 
de impacto ambiental (EIA-Rima), com o mí-
nimo de respeito à lei. Algumas licenças para 
construção de hidrelétricas foram concedidas, 
no passado, à base de informações coladas 
da Internet. Isso não acontece mais. Os ter-
mos de referência deixaram de ser genéricos 
e existem consultas públicas para efetivá-los. 
Portanto, os EIA-Rima têm melhorado bastante, 
e isso ajuda para que o processo de licencia-
mento ocorra dentro dos prazos fixados pelo 
Conama. Criamos o portal do licenciamento 
para divulgar o resultado desses processos, 
dando-lhes maior transparência. Hoje apenas 
quatro processos estão parados no Ibama, por-
que os dados não foram apresentados pelos 
empreendedores, que muitas vezes apresen-
tam um conjunto de pedidos sem estabelecer 
prioridades. E não é o órgão licenciador que 
vai decidir por onde começar a análise.

Gazeta Mercantil: Parte dos problemas 
pode ser atribuída aos próprios empreende-
dores?

Marina Silva: Alguns empreendimentos 
que aguardam a liberação da licença estão 
parados, porque as empresas ainda não apre-
sentam as informações adicionais exigidas pelo 
Ibama em cumprimento à lei. E isso não pode 
ser imputado ao órgão licenciador, a não ser 
que se parta do principio de que o Governo 
Federal deva ser mais flexível, mas isso não 
é coerente com o processo republicano, que 
tem de cumprir as leis.
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Gazeta Mercantil: Não há nada que pos-
sa ser feito para melhorar esses processos?

Marina Silva: Uma série de ajustes está 
sendo discutida internamente. Não damos 
publicidade a isso, porque faz parte do nosso 
trabalho, assim como não alardeamos a cria-
ção das três coordenações para agilizar as 
licenças. Também trabalhamos para diminuir 
as etapas dos termos de referência, inclusi-
ve a complementação de dados. Além disso, 
o Sistema Nacional de Meio Ambiente já é 
descentralizado pela lei. Hoje mesmo, assinei, 
com pelo menos seis Estados, acordos neste 
processo de descentralização. No início des-
te Governo, fazia dois anos que a Comissão 
Tripartite Nacional estava criada, mas apenas 
duas reuniões tinham acontecido. Nesta ges-
tão, as reuniões são sistemáticas e criamos 
a Comissão Tripartite em todos os Estados, 
instâncias onde sentam o Ibama, o Governo 
Estadual mais o Município envolvido nos con-
flitos. Com a Lei de Gestão das Florestas Pú-
blicas, foi estabelecido talvez um dos últimos 
bastiões da descentralização: o licenciamento 
para o setor de florestas. Isso já está sendo 
feito de acordo com o previsto na legislação 
ambiental e não porque temos de passar por 
cima das regras para facilitar a vida do em-
preendedor.

Gazeta Mercantil: Então, as queixas dos 
empresários não procedem?

Marina Silva: No Serviço Público, nem 
se facilita nem se dificulta; criamos processos 
republicanos para que as pessoas possam ter 
acesso a seus direitos. E os processos são ob-
jetivos: se não pode fazer tal hidrelétrica porque 
alagaria a única área de refúgio de peixes e 
outras espécies, porque o rio já foi barrado em 
outras partes. Isso é objetivo. O próprio em-
preendedor pode ir lá e verificar se isso não é 
verdade e contestar. Não existe esse poder de 
arbitrar por sobre a objetividade e a lei.

Gazeta Mercantil: Mas o que a Ministra 
Dilma propôs foi a transferência de parte da 
competência exclusiva do MMA na concessão 
de licenças ambientais para Governos Esta-
duais e Municipais.

Marina Silva: Isso a que a Ministra está 
se referindo é o processo que já vem sendo 
feito, de forma responsável, com competência 
e respeito à legislação ambiental. Do contrá-
rio, não estaria sendo feito. Se for diferente do 
respeito à legislação ambiental e de tudo que 

se avançou até agora, pelo menos comigo 
não será feito. E a Ministra Dilma, com certe-
za, não está dizendo que se deva passar por 
cima da lei.

Gazeta Mercantil: Qual o balanço de sua 
gestão no Ministério do Meio Ambiente?

Marina Silva: É muito difícil fazer um ba-
lanço exclusivo de uma gestão. É um processo 
cumulativo de um setor muito jovem. O Minis-
tério do Meio Ambiente tem apenas 14 anos, 
e o marco legal para o setor é da Constituição 
de 1988. Tudo o que fazemos hoje partiu de um 
acúmulo positivo anterior, que procuramos pre-
servar e ir além, superando as dificuldades en-
contradas para ter o nosso “delta mais”. Avan-
çamos, inclusive, em um dos nossos pontos 
fortes: na qualidade da legislação ambiental, 
uma das principais conquistas da sociedade 
brasileira nas últimas décadas.

Gazeta Mercantil: São bastante eviden-
tes os conflitos quando se trata de regular o 
acesso da atividade econômica aos recursos 
naturais.

Marina Silva: Esse é o maior desafio: 
como controlar o uso dos nossos ativos am-
bientais. A idéia do uso sustentado não se 
restringe mais à preservação do meio ambien-
te, de mecanismos de proteção dos recursos 
naturais. Requer um segundo passo, que é 
o de como utilizar esses recursos em bases 
sustentáveis, permitindo a renovação da água, 
do solo, das florestas, a purificação do ar. A 
Lei de Gestão das Florestas Públicas e a lei 
que criou a limitação administrativa provisó-
ria, aprovadas no Congresso neste Governo, 
são bons exemplos. Também foram regulados 
outros processos em resoluções do Cona-
ma. Estamos começando a superar um grave 
problema com o qual nos deparamos aqui: o 
modus operandi do setor ambiental. Não é 
característica específica do Brasil, é assim no 
mundo inteiro e talvez, a partir de 2003, somos 
pioneiros em ultrapassar a visão fragmentada 
da gestão ambiental.

Gazeta Mercantil: O MMA não conti-
nuou operando sem integração, uma vez que 
as questões ambientais não são uma diretriz 
de Governo que perpassa todas as demais 
áreas, principalmente a econômica? 

Marina Silva: O MMA trabalhava com 
as ações de comando da gestão e controle 
e implementação da legislatura e os demais 
setores operavam nas suas agendas sem ne-
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nhum vínculo com a problemática ambiental. 
Fixamos as diretrizes que orientam a ação do 
Ministério, sendo a principal delas a política 
ambiental integrada ou transversal. Essa última 
passou a ser uma diretriz que exigiu um repo-
sicionamento do antigo modus operandi da 
ação compartimentada. Partir para uma ação 
conjunta no sentido do planejamento ambiental 
foi um grande avanço.

Gazeta Mercantil: Poderia citar alguns 
exemplos disso?

Marina Silva: O Plano Nacional de Com-
bate ao Desmatamento e o novo modelo de 
setor elétrico. A aprovação desse marcos le-
gais e criação de unidades de conservação 
resultaram de soma de forças e se envolveu 
também os Governos Estaduais e Municipais. 
São mais de 40 ações integrando vários Minis-
térios. Iniciamos no Piauí, onde está a maior 
área em desertificação do País, um programa 
de combate ao problema com o apoio da Em-
brapa, Ministério da Agricultura e Integração 
Nacional, universidades e ONG. Cria-se uma 
sinergia para atuar na mobilização de recursos 
humanos e financeiros, aumento da capaci-
dade de resposta do Governo e os recursos. 
Nesse caso, serão US$16 milhões.

Senador Arthur Virgílio, ainda há poucos dias, o 
ex-Vice-Presidente dos Estados Unidos Al Gore, hoje 
reconhecido como um dos maiores especialistas na 
questão da proteção do meio ambiente, foi convidado 
pelo governo do Reino Unido, de Tony Blair, a estabe-
lecer um contrato de assessoria para ajudar aquele 
país. Ele produziu um filme de grande relevância, que 
está em cartaz atualmente no Brasil, sobre algo não 
agradável e que, segundo os que assistiram – quero 
muito assisti-lo –, constitui uma verdadeira aula de 
conscientização a respeito dos problemas de preser-
vação e melhoria do meio ambiente e das reservas 
importantes para o bem-estar da humanidade.

Pois bem; o próprio ex-Vice-Presidente, Al Gore, 
quando veio ao Brasil, há cerca de três semanas, fez 
questão de encontrar-se com a Ministra Marina Silva e 
estabeleceu com ela um diálogo muito produtivo, que 
já vem de há algum tempo.

Tenho a convicção de que a Ministra Marina Sil-
va, no Ministério do Meio Ambiente, trouxe para o Go-
verno brasileiro um novo patamar de consciência e de 
diretrizes para que empreendimentos os mais diversos 
no Brasil possam respeitar sempre a natureza e aquilo 
que se faz necessário.

É claro que a Ministra Dilma Rousseff e o Presi-
dente Lula desejam fazer com que os procedimentos 

sejam os mais eficientes e eficazes. Mas, com res-
peito àquilo que diz a legislação do meio ambiente, é 
certamente propósito da Ministra Marina Silva agir em 
harmonia com o Presidente e com a Ministra Dilma 
Rousseff, porém visando ao objetivo maior para o qual 
ela foi designada pelo Presidente Lula, que a distinguiu 
como a primeira mulher ministra quando escolheu o 
seu Ministério ao final de 2002.

Então, reitero aqui o meu respeito ao trabalho 
tão sério da Ministra Marina Silva.

Muito obrigado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sibá Machado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, o Senador Arthur Virgílio também 
deseja assinar o requerimento de homenagem à Se-
leção Brasileira de Vôlei.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.204, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à Seleção 
Brasileira Masculina de Vôlei, que se tor-
nou bicampeã Mundial.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Seleção Brasileira 
Masculina de Vôlei, pela conquista do bicampeonato 
Mundial, na manhã do dia 3 de dezembro de 2006, 
em Tóquio, Japão.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento da Confederaçâo Brasileira 
de Vôlei e, por seu intermédio, ao técnico da Seleçâo, 
Bernardinho, e a todos os integrantes da equipe.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se. O 
vôlei brasileiro se acostumou às grandes conquistas. 
Depois da medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, 
em 2004, nesse domingo, dia 3 de dezembro de 2006, 
em Tóquio, foi dia de festejar o bicampeonato mundial. 
Com apresentaçâo de gala, que combinou técnica 
rara, disciplina tática e garra, muita garra, a seleçâo 
brasileira arrasou na partida final a Polônia, venceu 
por três sets a O (25-12, 25-22 e 25-17), tornando-se 
bicampeã mundial de vôlei masculino, e nâo deixou 
dúvida alguma sobre quem pratica o melhor vôlei do 
planeta na atualidade: o Brasil, pela equipe do técnico 
Bernardinho.
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Transcrevo, para que passe a constar deste Voto, 
o registro noticioso da grande vitória brasileira, publi-
cado na edição de 4 de dezembro de 2006, do jornal 
O Estado de S. Paulo: 

Brasil, irresistível, dá show na Polônia e 
conquista o Mundial.

Equipe de Bernardinho faz exibição de 
gala no Japão, massacra rival por 3 a 0, man-
tém hegemonia no esporte e garante o segundo 
título da competição; adversários admitem que 
nível dos campeões está muito acima.

Valéria Zukeran

O vôlei brasileiro se acostumou as gran-
des conquistas. Depois da medalha de ouro 
na Olimpíada de Atenas, em 2004, ontem, 
em Tóquio, foi dia de festeiar o bicampeona-
to mundial. Com apresentação de gala, que 
combinou técnica rara, disciplina tática e gar-
ra, muita garra, a seleção brasileira arrasou 
na partida final a Polônia ao vencer por três 
sets a O (25-12, 25-22 e 25-17). E não deixou 
dúvida alguma sobre quem pratica o melhor 
vôlei do planeta na atualidade.

O técnico dos poloneses, o argentino 
Raul Lozano, definiu numa frase a equipe de 
Giba, Dante, Ricardinho e companhia: “Eles 
mostraram que são o time mais poderoso do 
mundo, o melhor time que o mundo ja viu.

Uma grande festa se estabeleceu na 
quadra quando o Brasil fechou o terceiro set. 
Venceu de forma tão avassaladora que pode 
ter até passado a falsa impressão de que o 
adversário não era tão forte. O que não e ver-
dade: a Polônia havia perdido apenas três sets 
na competição.

Claro que tamanha eficiência não passou 
despercebida pelos homens da Federação In-
ternacional de Vôlei. O ponta Giba foi eleito o 
melhor jogador do Mundial e o também ponta 
Dante ficou com o prêmio de melhor atacante. 
“O time jogou da mesma forma como vem atu-
ando há seis anos. E nós tivemos de mostrar à 
Polônia, que fez um grande campeonato, que 
ainda estamos famintos por títulos como está-
vamos em 2002”, disse o técnico Bernardinho. 
“Botamos pressão neles através do olhar, do 
saque, do bloqueio. Mostramos que eles não 
teriam como ganhar de nós porque queríamos 
muito este título e sabíamos que aquele tro-
féu era nosso”, afirmou o capitão e levantador 
Ricardinho, que no Mundial fez uma das me-

lhores apresentações da carreira. Ricardinho 
acabou não sendo o escolhido o melhor em 
sua posição. De forma injusta.

Giba concordou com o colega sobre a 
intimidação que a seleção exerce nos adver-
sários: “Este fogo nos olhos, esta vontade de 
vencer... Sem dúvida é o segredo do time do 
Brasil”, disse o ponta, que também ressaltou 
o fato de os atletas terem atuado “como uns 
animais.

O Brasil começou extremamente con-
centrado em quadra, enquanto a Polônia niti-
damente sentiu o peso da falta de experiên-
cia em disputa de títulos. A seleção colocou 
pressão logo no início do set e o resultado foi 
uma arrasadora vitória parcial, nada comum 
em finais: 25 a 12.

Um pouco mais refeitos psicologicamente, 
os poloneses ofereceram alguma resistência no 
segundo set, o mais equilibrado do confronto. 
As duas equipes se revezaram na liderança 
do placar. Nos momentos decisivos, porém, o 
time comandado por Benardinho mostrou maior 
precisão e preparo para fechar o set.

Abatidos, os poloneses, que até então 
eram os únicos invictos no Mundial, não tiveram 
capacidade de reagir à força da equipe bra-
sileira. Sucumbiram pelo terceiro set seguido, 
em apenas 1 hora e 10 minutos de jogo. Eles 
dividiram o pódio com a Bulgária, que derrotou 
a Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1 e ficou 
em terceiro lugar.

Depois da cerimônia da entrega das me-
dalhas, os jogadores expressaram toda sua 
emoção. Bernardinho fez questão de home-
nagear a mulher, a ex-levantadora da seleção 
brasileira Fernanda Venturini. Giba também 
dedicou a conquista à família, assim como o 
meio-de-rede André Heller, o libero Escadi-
nha e o Ponta Dante. Eles passaram um mês 
longe de casa. “Não dá para esquecer de pes-
soas como minha mãe, minha tia, elas foram 
fundamentais para que eu chegasse onde 
estou hoje”, disse Heller.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência encaminhará o voto de aplau-
so solicitado. 

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.205, DE 2006

Requer Voto de Pesar pele morte da 
Psicóloga Margarete de Paiva Simões Fer-
reira, que se dedicou ao trabalho de preven-
ção a AIDS, falecida ontem, no Rio de Janei-
ro, após 10 anos de luta contra o câncer.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pela mor-
te da Psicóloga Margarete de Paiva Simões Ferreira, 
que dedicou boa parte da vida a trabalhos públicos de 
prevenção da AIDS.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Margarete, es-
pecialmente ao seu marido, o também psicólogo e 
professor da Uferj, Sr. Ademir Pacelli Ferreira.

Justificação

Margarete de Paiva Simões Ferreira, ou sim-
plesmente Meg, como era carinhosamente chamada, 
morreu ontem, dia 3 de dezembro de 2006, no Rio de 
Janeiro, após 10 anos de luta contra o câncer. Fun-
cionária da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro, ela era o que se poderia chamar de “ativista 
da prevenção da Aids.” Passava horas da noite trans-
mitindo aconselhamentos a prostitutas, incluindo a 
distribuição de preservativos. Em seu humanitário tra-
balho, distribuía também afeto, pelo que era estimada 
e, também em função desse trabalho, recebeu, no dia 
lº deste mês, homenagem por ocasião do Dia Mundial 
de Luta contra a AIDS.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.206, DE  2006

Requer Voto de Aplauso à atleta bra-
siliense Lucélia Peres, que conquistou, 
domingo, dia 3 de dezembro de 2006, o 
tricampeonato ao disputar a tradicional 
corrida de rua Volta da Pampulha, em Belo 
Horizonte.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à atleta brasilien-
se Lucélia Peres, pela conquista do tricampeonato ao 
disputar a corrida de rua Volta da Pampulha, em Belo 
Horizonte, MG.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da atleta.

Justificação

Lucélia Peres, mineira de Paracatu, mas residen-
te em Brasília há mais de 20 anos, conquistou ontem, 
pela terceira vez, a prova de corrida de rua Volta da 
Pampulha. A prova reuniu 10 mil participantes, entre os 
quais os mais importantes nomes do atletismo brasilei-
ro. Lucélia foi a grande vitoriosa, com marca superior 
à conquistada no ano passado: 1h2min15.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.207, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao São Paulo 
Futebol Clube, pela conquista do campeo-
nato brasileiro de futebol de 2006.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao São Paulo 
Futebol Clube, que se tomou tetracampeão Brasileiro 
de futebol em 2006.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento da Confederação Brasileira de 
Futebol e, por seu intermédio, ao clube campeão.

Justificação

A equipe do São Paulo F.C. conquistou, no dia 
18 de dezembro do ano passado, o título de tricam-
peão mundial ao derrotar o Liverpool, da Inglaterra, 
no Campeonato Mundial Interclubes, realizado no Ja-
pão. Agora, aqui, o São Paulo toma-se, pelo seu valor 
e pela técnica, Tetracampeão Brasileiro de Futebol. A 
homenagem que ora formulo justifica-se, pois. O gran-
de time brasileiro eleva-se mais uma vez bem alto no 
cenário esportivo.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2006

Requer Voto de Reconhecimento à fun-
dadora e coordenadora nacional da Pastoral 
da Criança, Drª Zilda Arns.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Reconhecimento à Drª Zilda 
Arns, pelos relevantes serviços prestados à Nação, à 
criança e ao idoso por essa abnegada mulher, coor-
denadora nacional da Pastoral da Criança.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da homenageada.
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Justificação

A Doutora Zilda Arns é uma mulher de grande fibra 
e vem-se dedicando à meritória obra de levar cidadania 
as crianças pobres do Brasil, por meio da Pastoral da 
Criança, obra por ela criada há 23 anos, primeiro com 
um projeto-piloto na pequena cidade de Florestópolis, 
no Paraná. Ali morriam 127 crianças para cada mil nas-
cidas. Após um ano, a Pastoral da Criança reduzia esse 
índice para 28 mortes. Com grande orgulho, mas, so-
bretudo, com humildade, ela diz, em matéria publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo que sua inspiração foi 
o Evangelho, na parte que fala da multiplicação de pei-
xes e pão. Sua idéia logo cresceu e hoje a Pastoral esta 
presente em 42 mil comunidades, “as mais pobres das 
mais pobres”, localizadas nos municípios brasileiros. Na 
Pastoral, atual 270 mil voluntários, a maioria tão pobre 
quanto as crianças assistidas. E gente abnegada, que 
orienta gestantes e tiram crianças com menos de 6 anos 
da desnutrição, da pneumonia e da diarréia. Agora, a 
Drª Zilda Arns anuncia que vai se afastar da coordena-
ção da Pastoral da Criança. Ficará à frente apenas da 
Pastoral da Pessoa Idosa, por ela igualmente criada e 
que atualmente presta assistência a 54 mil idosos em 
todo o Brasil. “Quero que a Pastoral do Idoso se desen-
volva tão bem como a Pastoral da Criança”. A Drª Zilda 
é, pois, merecedora do Voto de Reconhecimento que 
proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, antes de mais nada, Senador Eduardo 
Suplicy, requeiro voto de reconhecimento à Drª Zilda 
Arns, no momento em que ela se afasta da Pastoral 
da Criança, após um trabalho notabilíssimo, para se 
dedicar apenas à Pastoral da Pessoa Idosa, e voto 
de pesar pela morte da psicóloga Margarete de Pai-
va Simões Ferreira, que se dedicou ao trabalho de 
prevenção à Aids, falecida ontem, no Rio de Janeiro, 
após dez anos dolorosos de luta contra essa doença 
tão devastadora.

Sr. Presidente, faço um registro que, para mim, é 
de justiça. Li no Correio Braziliense de ontem, sob o 
título “Estrela é apagada”, que o Presidente Lula deter-
minou que se retirasse a estrela do PT da paisagem do 
Palácio da Alvorada. Foi errado ter colocado a estrela. 

Foi correto ter suprimido a estrela. Só lamento que entre 
um acerto e um erro tenham gasto duas vezes dinheiro 
público em algo que não deveria ter acontecido. Mas, 
de qualquer maneira, prefiro esse pequeno gasto, sem 
a estrela, ao gasto anterior, com a estrela, a mostrar 
uma inaceitável mistura entre o público e o privado, o 
que, para mim, é um dos grandes defeitos do Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, o Presidente Lula, repetidas ve-
zes, vem admitindo a necessidade “destravar” o País 
– e aspeio essa palavra, que é muito usada pelo Pre-
sidente –, embora, na semana passada, tenha con-
fessado não fazer idéia do que precisaria fazer para 
isso acontecer. 

Depois de quatro anos, vem ele a público dizer 
que não sabe o que fazer? Pergunto: estaria brincando 
o Presidente com o povo brasileiro? Ora, Sr. Presiden-
te, para ganhar a eleição, Lula prometeu crescimento 
e, hoje, não tem a menor idéia de como cumprir isso. 
Mais ainda: após a vitória eleitoral, reafirma o compro-
misso de levar a economia brasileira a crescer à média 
de 5%, entre 2007 e 2010. Ao mesmo tempo, nega 
que o País tenha necessidade de promover reformas 
estruturais, apesar de ter ouvido candente apelo, no 
sentido de realizá-las, ontem, de um aliado – o Presi-
dente da CNI. Aliás, no evento, o Presidente declarou 
que não serão economistas a dar um jeito numa eco-
nomia medíocre, e sim, um bando de mágicos! Assim, 
iremos de mal a pior!

Lula garantiu, porém, que não será mágica o que 
o seu Governo fará para buscar o crescimento. Ora, se 
não fará mágicas para buscar o crescimento e se não 
está disposto a promover reformas estruturais, penso 
que pode haver muito de misticismo nas propostas até 
aqui apresentadas e que só prevêem mais gastos, sem 
dizer de onde virão os recursos para bancá-los.

Parece mesmo que Tarso Genro estava certo: a 
“era” Palocci chegou ao fim, apesar de Lula ter sido 
eleito com base no êxito do conjunto de políticas eco-
nômicas herdadas de Fernando Henrique e continua-
das pelo ex-Ministro da Fazenda.

Agora se fala em elevar o percentual do Progra-
ma Piloto de Investimento Público (PPI) para alavancar 
investimentos em infra-estrutura – mais uma falácia go-
vernamental. É a falta de rumo evidente na economia, 
e, se já houve uma “era” Palocci, parece que agora não 
haverá mais era nenhuma. 

Voltando ao caso das PPIs, temo que tudo não 
passe de balela contábil que não se aplica à realida-
de de nossa economia. Vejam só: essa possibilidade 
das PPIs foi uma concessão do FMI para redução do 
superávit primário, mediante a aplicação da diferença 
em projetos de infra-estrutura. A balela está em que 
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pedem aumento dos atuais 0,16% para os pretendidos 
0,50%, e até agora só conseguiram aplicar 0,08%, ou 
seja, metade do percentual do PIB, que julgam insufi-
ciente. É também uma forma diferente de dizer que não 
mais pretendem cumprir a meta de 4,25% a título de 
superávit primário. Isso se tiverem competência para 
realizar os gastos e as obras de infra-estrutura. 

Chamo a atenção de novo para o fato, Senador 
José Agripino. O Governo diz que 0,16% para as PPIs 
significa pouco e pede 0,50%. Isso significa anunciar 
que, no fundo, não pretende mais cumprir a meta de 
superávit primário e que, no fundo, estaria se despre-
ocupando em manter a estabilidade, e a estabilidade 
está sendo posta em nível elevado. O ideal seria que 
a estabilidade estivesse decrescente. A dívida pública, 
com proporção do PIB, está à razão de 50%. Isso é 
muito. Mas pior que isso é 52%, 53%, 54%.

Na medida em que o Governo anuncia que pode 
burlar isso, ele começa a se desacreditar perante os 
mercados. Mas duvido que o Governo tenha capaci-
dade técnica para gastar isso. Ou seja, ele tinha auto-
rização para fazer 0,16%; ele não se dá por satisfeito 
e pede agora 0,50%. Mas vamos ver o que eles con-
seguiram efetivamente gastar: 0,08% na média dos 
dois anos. Ou seja, o Governo se desgasta à-toa sem 
ter a garantia de que tem competência técnica para 
efetivamente efetuar os gastos e realizar as obras de 
infra-estrutura.

Essa foi a realidade no primeiro Governo do Pre-
sidente Lula. E o segundo Governo começa ataran-
tado, começa sem rumo, começa sem eira, começa 
sem beira.

Entendo pura e simplesmente que desejavam 
usar esse argumento para maquiar o superávit pri-
mário, que poderá não ser cumprido. A conseqüência 
disso é que acabará faltando dinheiro para cumprir os 
compromissos internos em função da elevada dívida 
interna e da ainda muito elevada taxa de juros. A con-
seqüência poderá ser colocar-se em risco, mais uma 
vez, a credibilidade do Brasil no cenário econômico in-
ternacional. Seria o risco Lula mais uma vez rondando 
a nossa economia e acenando com o triste cenário de 
2002. A proposta pode até ter boa repercussão política 
imediata, porém terá alto custo alto de mercado por 
comprometer o controle da dívida pública e, certamen-
te, a queda dos juros. 

De cortes mais robustos nas despesas correntes 
para permitir mais investimentos produtivos ninguém 
do Governo fala, ou seja, nada se indica no caminho 
da melhora das condições gerais da economia. E o 
pior de tudo é que vão mandar a conta, mais uma vez, 
para toda a sociedade.

Se o Presidente Lula pretende realmente alavan-
car investimentos para o País retomar o caminho do 
crescimento sustentado, sugiro-lhe que adote as se-
guintes medidas, entre outras tantas possíveis, imagi-
náveis e realizáveis – e sem mencionar aqui tantas das 
mais corriqueiras e necessárias reformas estruturais 
que fazem parte do abecedário de qualquer criança 
que lê os jornais.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª me 
concede um aparte, Senador? 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con-
cedo-lhe em um segundo, Senador José Agripino.

Que o Presidente, então, se está falando sério, 
adote as seguintes medidas:

– Execute, na prática, o orçamento de 
investimento já devidamente aprovado para o 
atual exercício financeiro; 

– dê andamento ao projeto dos marcos 
regulatórios que se encontra em tramitação 
na Câmara dos Deputados;

– estabeleça condições que permitam a 
entrada substancial de investimentos estran-
geiros, produtivos na economia; 

– execute as reformas estruturais de que 
o Brasil precisa, sob pena de se manter, por 
mais quatro anos, algo parecido com o modelo 
mexicano: inflação baixa, o que é excelente, e 
crescimento pífio, o que é péssimo; 

– corte gastos supérfluos e dê eficiência 
administrativa à gestão pública; 

– “despetize” e desaparelhe a estrutura 
da máquina pública.

Sinto cheiro de irresponsabilidade fiscal no ar. 
Isso é nocivo para o Brasil e nem será bom para o 
próprio Governo Lula. 

Estou muito atento e espero que a Nação tome 
o mesmo cuidado. 

Ouço o Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Arthur 

Virgílio, parece que trocamos de ouvido, porque daqui 
a pouco pretendo abordar tema semelhante. Ouço V. 
Exª com relação à preocupação de Parlamentar ze-
loso pelo desenvolvimento nacional e por sua função 
de Líder de Oposição, cobrando e até apontando ca-
minhos. Eu gostaria de lembrar a V. Exª um dado que 
quero apresentar daqui a pouco. Não sei se V. Exª to-
mou conhecimento dos desinvestimentos estrangeiros 
no País. O crescimento do PIB foi de 0,5% no terceiro 
trimestre e de pouco mais de 2% no ano de 2006. Para 
alcançarmos os 3,2% prometidos pelo Ministro Man-
tega, precisaremos crescer cerca de 5,5% no último 
trimestre. Impossível!
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Nem 
chamando os mágicos a que se referiu o Presidente. 
Nem com os mágicos, não tem jeito.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Lamenta-
velmente, lamentavelmente. Eu gostaria muito que 
tivéssemos crescido os 5,5%, porque agora a sorte 
está lançada. Quando anuncia 0,5% de crescimento 
do PIB no terceiro trimestre, o Governo se vangloria 
da retomada de investimentos, que aconteceram em 
duas áreas específicas. A importação de bens de ca-
pital não é para se venderem coisas dentro do Brasil, 
mas para se importarem bens de capital, como máqui-
nas. Devido ao dólar baixo, trazem-se equipamentos 
para se produzir para o mundo comprador. V. Exª sabe 
que importações, na hora em que se faz a conta, pu-
xam para baixo o valor do PIB. Ao invés de somarem, 
subtraem, porque é moeda que saiu do País. Então, é 
investimento feito na base de importação de bens de 
capital e construção civil, criada artificialmente por meio 
de financiamentos da Caixa Econômica. Aí, lembro a 
razão do meu aparte: V. Exª sabe o que aconteceu 
com os investimentos estrangeiros no País? Senador 
Arthur Virgílio, em menos de quatro anos, de janeiro 
de 2003 a outubro de 2006, foram embora US$19 bi-
lhões de investimentos de empresas estrangeiras. Os 
ativos foram vendidos – empresas ou participações 
inteiras – e foram para o México, a China, a Tailândia 
e a Índia. Saíram do Brasil por conta de quê? De cre-
dibilidade nas instituições, nos marcos regulatórios, no 
padrão ético de Governo, na estabilidade institucional, 
numa série de coisas. Daqui a pouco, pretendo falar e 
vou começar do ponto em que V. Exª parou, mas não 
pude me conter quando V. Exª falou em investimentos. 
Acrescento modestamente este dado, que a mim preo-
cupa sobremaneira: US$19 bilhões de venda de ativos 
de empresas estrangeiras, batendo todos os recordes, 
todos os recordes! Isso representa a perda de confia-
bilidade do empreendedor estrangeiro numa nação 
chamada Brasil, lamentavelmente. Cumprimentos a V. 
Exª pela oportunidade do pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Líder José Agripino. 

Encerro, Senador Sibá Machado, Presidente desta 
sessão, dizendo que alguns fatos são muito estranhos. 
Naquele ano grave do risco Lula, do risco PT – o ano 
foi 2002 –, que tumultuou o final do último momento 
do Governo do Presidente Fernando Henrique, os 
investimentos estrangeiros diretos foram muito mais 
fartos do que no ano que estamos a findar. E não vejo 
melhora. 

Os chamados Brics – Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na, os grandes emergentes –, e a mídia já bate muito 
nisso, viraram Rics – Rússia, Índia e China -, pois o 

Brasil está lá atrás, na rabeira, com um crescimento 
pífio. O Brasil não se credencia a fazer parte dos Brics 
e está ficando para trás, realmente, pois é o País que 
menos recebe investimentos estrangeiros diretos dos 
quatro grandes emergentes.

Tudo já foi dito por V. Exª e eu tentava ir na mes-
ma linha: marcos regulatórios inexistentes ou inconfi-
áveis, ameaça de quebra de contratos e ameaça ao 
direito de propriedade – está aí o MST a provocar o 
desinvestimento no campo. No entanto, dou-lhe alguns 
dados, Senador José Agripino: nos últimos 12 meses, 
o Brasil cresceu apenas 2,5%. 

Eu vinha, de semanas para cá, insistindo em 
afirmar que o Brasil cresceria 2,8% e, agora, insisto 
em que não crescerá nem isso. O Brasil não cres-
cerá nada acima de 3,5% no ano que vem – isso se 
não acontecer algum acidente, senão, pode crescer 
menos. Os 3,5% serão muito facilmente explicáveis. 
Eles se darão quase que vegetativamente, porque a 
base de comparação deste ano estará deprimida, ou 
seja, em relação a um ano pífio, em que era para ter 
crescido 4,5%, como o mundo, cresce 2,6% ou 2,7%. 
Automaticamente, o simples fato de, no último trimes-
tre, haver uma pequena reação, faz com que isso, em 
cadeia, leve a um crescimento de cerca de 3%, o que 
não é coisa alguma, é muito pouco, é insuficiente para 
se receberem os jovens que chegam ao mercado de 
trabalho todos os anos. 

Fiquei espantado, porque essa figura doce que 
é o Ministro Guido Mantega pecou ao dizer, durante 
a campanha eleitoral, que o Brasil cresceria 4%. Isso 
sempre induz ao voto. O Brasil, ao final de tudo, cres-
ceria 4% neste ano.

Faltou qualificação técnica ao Ministro? Não que-
ro crer. É doutor em Economia, não quero crer. Agiu 
como cabo eleitoral? As duas hipóteses são graves, 
mas o fato é que o Ministro Mantega não poderia ter 
dito algo que sabia não ser verdade. Ele sabia que o 
Brasil jamais atingiria 4% neste ano. Não havia possi-
bilidade alguma. A dúvida era entre um pouco mais ou 
um pouco menos de 3%, mas o Brasil não cresceria os 
4%. E nada está sendo feito, nenhuma condição está 
sendo posta para o Brasil crescer os tais 5% que dis-
seram ao Presidente Lula ser possível atingir. E não é 
possível atingir esse patamar de 5%, é bom que eles 
fiquem, desde já, aclarados quanto a isso. Não cres-
cerá 5%. Esporadicamente, a depender do exterior, 
poderá, num ano ou outro, uma vez ou outra, crescer 
5%, mas não existe, no Brasil, condição posta para 
crescer, durante quatro anos, à média de 5% ao ano, 
a não ser que promovamos as reformas estruturais que 
ele tem-se recusado a sequer discutir. Ele se recusa a 
discutir as reformas estruturais, talvez sempre de olho 
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na pesquisa e cada vez menos de olho na História. O 
Presidente precisa atentar para isso. 

Não sou muito a favor dessas comparações, mas 
o fato é que o Presidente Fernando Henrique tem uma 
marca, sim: ele fez a estabilidade econômica. Foi ele 
quem fez a estabilidade econômica e teve a partici-
pação essencialíssima de quem o liderou no primeiro 
momento, o Presidente Itamar Franco.

O Presidente Fernando Henrique consolidou a 
democracia. Não houve ameaça à imprensa, Ancinav 
ou algo que assustasse qualquer cidadão. Podia-se 
fazer contra ele a mais aberta oposição. Isso não é o 
que vemos nos dias de hoje, quando a imprensa está 
sempre se precavendo contra medidas ou propostas 
de medidas que venham do Governo. 

O Presidente Fernando Henrique promoveu o 
primeiro leque de reformas estruturais, o que lhe ga-
rantirá – ele pode ficar tranqüilo quanto a isso – um 
lugar de honra na História. 

O Presidente Lula não tem marca. Não é marca 
dizer que ganhou eleição, que fez o Bolsa-Família. Isso 
não é marca. A marca é ter coragem de enfrentar as 
reformas estruturais necessárias agora, ainda que fique 
impopular. Fora disso, terá um lugar medíocre e peque-
no reservado na História, não há o que discutir. 

Eu diria, finalmente, que o Presidente Lula tem 
três opções. 

Uma delas, pela qual, graças a Deus, sei que não 
enveredará, seria deixar a inflação galopar em busca 
de altas taxas de crescimento, que enganariam por 
um ano, dois ou três, mas, depois, o Brasil mergulha-
ria em uma recessão brutal, voltando a tempos que o 
mundo inteiro praticamente já expurgou. Hoje em dia, 
é a coisa mais cafona no mundo ter inflação alta. No 
mundo inteiro, quase ninguém tolera mais a figura da 
inflação alta, então, não seria o Presidente Lula, com 
sua perspicácia e inteligência, a cair nessa.

A segunda opção é essa que ele está seguindo. 
É fácil. A conjuntura internacional está boa, a China 
compra tudo o que se quer vender. É fácil. Vai crescendo 
3% ou pouco mais de 2%, a inflação é baixa, dá uma 
sensação de bem-estar nas camadas de menor ren-
da. Isso é fácil. É o que vem acontecendo no México. 
O México cresce um pouco mais. Este ano, o México, 
atinge 4%. O México tem crescido, por outro lado, uma 
média de 3% ao ano, com uma inflação de 3%. O Brasil 
pode repetir isso. Mas isso é pouco; isso é medíocre. 
O Brasil pode fazer mais, pode fazer melhor. 

Então, o Brasil precisaria ir para a terceira opção, 
que seria preparar não necessariamente, Senador Su-
plicy, ou exatamente para o Governo do Presidente Lula, 
mas para qualquer governo que venha depois dele e 
até para algum ano do Governo dele, a figura do cres-

cimento potencial possível: altas taxas por longos anos 
com inflação baixa. E aí precisa atacar as reformas; 
aí precisa, realmente, ver qual é o leque de reformas 
necessário, convocar o Congresso e falar a sério num 
subcontinente que está me preocupando. 

Quando vejo a vitória do General Chávez fa-
lando que quer reeleição ilimitada; quando vejo o po-
pulismo superado do Presidente do Equador, Rafael 
Correa; quando vejo essas bobajadas sucessivas do 
Presidente Evo Morales que, com certeza, apontam 
para o caminho de mais um desastre de uma repúbli-
ca latino-americana que mereceria melhor sorte – já 
estou vendo o que vai acontecer –, eu me preocupo, 
porque nunca mais pensei que tivéssemos de discutir 
democracia na América Latina. E estamos discutindo. O 
Coronel Chávez pensa que é um imperador. Ele pensa 
que dá para ficar a vida toda no governo, que merece 
essa coroa, merece esse trono. Mas do Presidente Lula 
espero que ele se defina perante a Nação. Dá-me a 
impressão, hoje, de alguém atarantado, que não sabe 
o que propor; dá-me a impressão de alguém está em 
busca de idéias; dá-me a impressão de alguém que 
está em busca de propostas, mas que não tem a no-
ção nítida do que fazer no seu segundo Governo. Ou 
seja, governou o primeiro Governo falhando no flanco 
ético, falhando no flanco fiscal, falhando no flanco po-
lítico, falhando no flanco regulatório e, indo, eu diria, 
bastante bem no flanco macroeconômico e no flanco 
monetário. O resto falhou!

Ele acertou naquilo que ele herdou do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ele herdou a possibilidade do boom 
das exportações; ele herdou uma economia muito mais 
produtiva, com ganhos sistêmicos consideráveis de 
produtividade. Nesse segundo Governo, quando ele 
precisa imprimir a sua marca pessoal, vejo o Presidente 
Lula perdido. Ele precisa agora dizer o que ele quer, 
qual é o seu projeto. Não é possível que, ao longo de 
quatro anos, ele não tenha amadurecido idéias para 
dizer o que quer fazer do País.

Volto àquela velha história: para mim, não está 
aqui o bate-pé, conversa, não-conversa, aquela boba-
jada de que fui vítima algumas semanas atrás: “devia 
ter entrado no avião”, “não devia ter entrado no avião”. 
Só não entro no avião do Pablo Escobar; mas entro 
em qualquer outro avião a hora que eu quiser! A hora 
que eu quiser, sem ter de dar satisfação a ninguém, 
até porque não admito ser policiado nem ser patru-
lhado! Mas conversa política, negociação política, te-
ria de haver uma agenda clara. E essa agenda clara 
o Presidente não está apresentando à Nação. Então, 
discutiríamos o vazio.
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Ou o Presidente promove reformas estruturais 
graves ou ele deixa uma bomba de efeito retardado 
para o seu sucessor e patina em níveis medíocres de 
crescimento econômico. Se a conjuntura internacional 
ajudar, como tem ajudado, ele vai patinar em níveis 
medíocres de crescimento econômico. E ele pode 
muito bem, aí sim, fazer a sua marca. Não ligar para a 
popularidade agora – que se dane a popularidade! –, 
mas fazer aquilo que é preciso ser feito no Brasil. Agir 
como um estadista, porque ele é um Presidente sem 
marca hoje, não tem marca, e para ter marca é preci-
so ter a coragem do estadista e não a perspicácia do 
bom ledor de pesquisa de opinião pública.

Fiz as minhas sugestões. Tenho procurado, de 
minha parte, alterar a minha própria linguagem; tenho 
procurado, de minha parte, alterar a minha própria 
postura. Não estou aqui para ficar em discursos estri-
dentes. Estou aqui para, a cada momento, mostrar os 
defeitos do Governo e, a cada momento, mostrar as 
soluções que julgo cabíveis para adiantar o processo 
brasileiro.

A palavra fica com o Presidente Lula que, a cada 
dia mais me inquieta, porque vejo a tentativa que al-
guns fazem de retalhar o seu Governo, de lotear o 
seu Governo. A velha fisiologia campeia. E por que 
campeia a fisiologia? Porque se não há um projeto a 
unir as forças políticas, o que pode unir mais as forças 
políticas senão a fisiologia, senão cargo para cá, car-
go para acolá? Vejo os jornais dizendo que a Eletro-
brás tem não sei quanto, que a Petrobras tem não sei 
quanto. E daí? Isto quer dizer o quê? Que alguém vai 
se apropriar disso? Quer dizer que alguém vai chegar 
lá e meter a mão nisso? Vamos ter agora outras hipó-
teses de corrupção, além daquelas que já vivemos no 
passado recente e que ainda estão aí na Procurado-
ria-Geral da República? O Presidente tem uma chance 
de ouro diante de si e não terá outra. Ele não sabe até 
que ponto vai esse cheque, que não é em branco, mas 
esse cheque-ouro que ele abriu à população brasilei-
ra. Não pense ele que isso é para sempre, não. Não 
pense ele que se ele titubeia, se ele não se organiza, 
se ele não diz o que quer, se ele fala francamente, se 
ele não dialoga com a Nação... 

De lá para cá mudou o quê? Diz que ia falar com a 
imprensa. Falou com a imprensa quando a última vez? 
Qual foi o método que mudou? Antigamente outros 
faziam as conversas sobre cargos, agora ele próprio 
que está fazendo. Não sei nem se isso é bom para a 
majestade presidencial. Não sei se isso é bom. Não sei 
se isso é realmente bom. Antigamente tinha em quem 
pôr a culpa. Daqui a pouco estoura um escândalo. Se 
é ele próprio quem está cuidando, aí não tem como 
sequer colocar a culpa em outro. 

Estou a aguardar do Presidente que ele se defina. 
O que pretende, Presidente? O Brasil não precisa de 
reformas? O Brasil não precisa de cortes de gastos? 
O Brasil precisa de que reformas? O que vem no seu 
“pacotão”? Vem um arremedo de reforma tributária? 
O que vem no seu “pacotão”? O que o senhor pensa 
da reformulação da legislação trabalhista?

Vou dizer algo com muita sinceridade. Alguns di-
zem: “Esse patrimônio das leis trabalhistas de Vargas 
é intocável”. Não é intocável, não. Tudo envelhece. Te-
nho tanto apreço pela figura histórica e pelo conjunto 
da obra administrativa do ex-Presidente Getúlio Vargas 
– e não pela figura do Vargas ditador; se eu fosse um 
jovem da época, o teria combatido – que não tenho 
nenhum minuto de hesitação em dizer, Sr. Presidente, 
Senador Sibá Machado, que, se Getúlio Vargas fos-
se Presidente da República hoje, ele proporia, hoje, 
a mudança das leis trabalhistas que ele compôs na-
quele tempo. Não tenho dúvida de que Getúlio Vargas 
veria, com a inteligência política que tinha, que as 
leis estão caducas e têm de ser alteradas. Ele o faria 
com coragem. Não estou discutindo o Getúlio ditador, 
que eu combateria; não estou discutindo o Getúlio do 
outro governo infeliz; estou discutindo a figura históri-
ca, que teve a capacidade de ser contemporâneo do 
seu tempo, de ser brilhante no seu tempo. Então, se 
Getúlio Vargas encontrasse as chamadas leis traba-
lhistas, feitas por ele, caso ele retornasse ao mundo 
e as visse agora, não tenho dúvida de que ele partiria 
para mexer nelas.

Por isso, Sr. Presidente, estou muito seguro de 
que o Presidente Lula – que, para mim, não vai partir 
para a inflação desenfreada, com crescimento fictício; 
ele não vai voltar aos anos 60, ele não faria uma coisa 
tresloucada dessa – tem dois caminhos: o crescimento 
a “la México” – inflação baixa e crescimento pífio; aí 
o Brasil vai levando, “vai levando”, como diz a música 
– ou reformas estruturais densas, e aí, sim, preparar o 
Brasil para crescer no seu Governo ou nos dos outros 
aquilo que o Brasil precisa e merece crescer pelo seu 
potencial, Senador Sibá Machado. 

Muito obrigado a V. Exª pela condescendência. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 

– AC) – Agradeço-lhe, Senador Arthur Virgílio.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita 

Júnior, como orador inscrito.
Antes de o Senador Geraldo Mesquita Júnior ini-

ciar seu pronunciamento, pergunto ao Senador Arthur 
Virgílio se S. Exª fará a alternância com o Senador José 
Jorge, para se pronunciar após a fala do Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores pre-
sentes em plenário, antes de mais nada, quero exibir 
à Casa e aos que nos vêem e nos ouvem três publica-
ções patrocinadas pelo nosso gabinete. Mais uma vez, 
tenho o dever indeclinável de agradecer profundamen-
te a meus funcionários e assessores a colaboração, 
como também ao pessoal da Gráfica do Senado, que 
tem sido de uma eficiência a toda prova, pela diligên-
cia, presteza, boa-vontade; eles têm sido, eu diria, de 
uma camaradagem a toda prova com nossa linha de 
publicação de obras.

A primeira delas é um breve apanhado sobre a 
passagem de Euclides da Cunha por nosso Estado: O 
Acre e a Vida Dramática de Euclides da Cunha, que 
trata dele e de seu filho Solón, que morreu assassina-
do no Estado, nos idos de 1916. O próprio Euclides da 
Cunha teve papel preponderante no Estado, nomeado 
que foi pelo Barão do Rio Branco para compor uma 
comissão que passara a identificar os limites do nosso 
País e do nosso Estado do Acre com o vizinho país, 
o Peru. Essa obra estará disponível no Acre em breve 
para distribuição gratuita à população, aos acadêmi-
cos, aos estudantes.

A outra obra, também fruto da diligência dos ser-
vidores, do pessoal da Gráfica do Senado, é o volume 
da nossa Enciclopédia de Municípios Acreanos, que 
se refere à nossa querida Capital, Rio Branco. Com 
dados, fotos, bem ilustrada, essa obra tem caído no 
agrado de estudantes e de pesquisadores.

O Acre tem 22 municípios. Até agora, editamos 
a obra relativa a sete municípios e pretendemos con-
cluí-la, porque é uma obra interessante e importante, 
para que os próprios acreanos que vivem em Municí-
pios distantes tomem conhecimento da realidade do 
restante do Estado. Alguns podem não acreditar, mas 
é verdade! Um cidadão que mora em Assis Brasil, às 
vezes, desconhece a realidade do Município de Mân-
cio Lima, dentro do próprio Estado. Portanto, o objetivo 
da obra é esse, e estamos diligenciando no sentido de 
produzir outras obras.

A terceira obra foi editada agora, no final de se-
mana. Eu, que sou avesso à publicação de discursos, 
penso que, a não ser em uma situação excepcionalís-
sima, isso não deve acontecer. Não gosto de imprimir 
meus discursos nem mando fazê-lo, porque considero, 
aqui para nós, de uma chatice incrível. Mas tomei a 
liberdade, repito, com a colaboração dos meus servi-
dores e funcionários e com o concurso da Gráfica do 
Senado, de produzir uma obra chamada Receita para 

o Desenvolvimento – Educação, Trabalho, Renda 
e Novos Negócios. Essa obra contém três projetos 
que reputo fundamentais para a alavancagem do de-
senvolvimento do nosso Estado. Dois projetos são de 
proposições para a criação e a instalação de escolas 
técnicas federais em nosso Estado, que não possui ne-
nhuma ainda. Desses dois projetos, o da instalação de 
uma escola agrotécnica em Rio Branco já foi aprovado, 
encontra-se na Câmara. Recentemente, o projeto que 
contempla a instalação, no Município de Cruzeiro do 
Sul, lá no extremo oeste do Estado, de uma escola de 
construção naval, também aprovado, está sendo en-
caminhado à Câmara para apreciação.

Por último, falo de um projeto que imaginamos 
de grande importância. É uma proposta de emenda 
constitucional que determina o aproveitamento, nas 
atividades de assistência técnica e de extensão rural, 
mediante treinamento adequado, de jovens entre 16 
e 24 anos da área rural, que nela residam há mais 
de cinco anos, para que possam ser recrutados, se-
lecionados e capacitados para atuar, supletivamente, 
junto aos órgãos de assistência técnica e extensão 
rural, tanto no Estado do Acre quanto no restante do 
nosso País. As obras estarão disponíveis em breve 
no meu Estado.

No entanto, o que me traz hoje aqui, Sr. Presiden-
te, principalmente, é fazer considerações e comentários 
acerca de matéria caluniosa, injuriosa e difamatória da 
qual fui alvo. Essa matéria foi publicada na revista ISTOÉ 
deste final de semana. Estou com a revista aqui.

Na política, por vezes, justifica-se aquela ex-
pressão que alguns políticos usam quando estão em 
determinadas situações, ao dizerem que estão sofren-
do perseguição política, Senador Eduardo Suplicy. Às 
vezes, isso não procede, mas, por vezes, isso é uma 
realidade. Eu diria aos Srs. Senadores que, no meu 
caso, essa expressão não se aplica, porque ela está 
aquém do que está acontecendo. Na verdade, Senador 
Eduardo Suplicy, estou sendo alvo de uma tentativa 
de linchamento político, moral e pessoal.

Então, não estou alegando que estou sendo per-
seguido politicamente; estou afirmando que estou 
sendo alvo de uma tentativa de linchamento político, 
moral, pessoal.

Esse é um processo dolorido que se vem esten-
dendo há muito tempo, desde que, coincidentemen-
te, eu me decepcionei com o Governo Lula, de forma 
sincera e franca. Aqui, nesta Casa, tenho-me mani-
festado, pontualmente, em algumas circunstâncias e 
em alguns momentos, expressando essa minha de-
cepção, esse meu desencanto. E, pontualmente, ora 
tenho votado contra algumas proposições, ora tenho 
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formulado e tecido críticas que nunca saíram do cam-
po da respeitabilidade.

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

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Jor-
ge, com muito prazer.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, gostaria, em primeiro lugar, de dizer 
que sou testemunha dessas perseguições que V. Exª 
tem sofrido. Na realidade, achamos que um Governo 
democrático deveria respeitar os Parlamentares que 
lhe querem fazer oposição, seja de que Partido for. V. 
Exª apoiou, na primeira eleição, o Presidente Lula, mas, 
depois, não quis mais apoiá-lo. Evidentemente, esse é 
um direito, como Parlamentar, que V. Exª tem. Esse di-
reito deve ser respeitado. Nós, da Oposição, que nunca 
apoiamos o Presidente Lula, nem na primeira eleição, 
também somos, de alguma maneira, desrespeitados, 
quando o Governo diz que quer fazer uma salada ge-
ral, com o apoio de todos os Partidos, inclusive os de 
Oposição. Essa é uma atitude também desrespeitosa, 
porque a população, ao votar, escolhe o Governo e a 
Oposição. Quer dizer, fomos escolhidos pela popula-
ção brasileira para ser oposição ao Governo Federal. 
E, assim, pretendemos nos manter. É necessário que 
o Governo respeite a Oposição, como ocorre no mun-
do inteiro. Recentemente, o Presidente Bush perdeu 
a eleição por um voto no Senado. Entretanto, no ou-
tro dia, ele não começou a chamar os Senadores do 
Partido Democrata para formar maioria, retirando-os 
do Partido Democrata para o Partido dele ou para ou-
tro Partido auxiliar. Ele respeitou o resultado da urna, 
virou minoritário no Senado e na Câmara, e isso não 
acontece aqui no Brasil. Então, todos somos desrespei-
tados por essa atitude autoritária do Governo: com V. 
Exª, é de uma forma; conosco, comigo, com o Senador 
José Agripino e com outros Senadores do PFL, é feito 
de outra forma, mas o desrespeito é o mesmo. Então, 
V. Exª tem não somente nossa solidariedade como o 
testemunho do excelente Senador que V. Exª é e do 
trabalho que realiza na Casa. Muito obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Agradeço-lhe, Senador José Jorge. Fico muito 
comovido com as palavras de V. Exª, que sei são sin-
ceras. V. Exª é um grande amigo por quem tenho muito 
respeito nesta Casa. Como V. Exª disse, com relação 
a V. Exªs que estão no campo da Oposição, esse tra-
tamento é um; com relação a mim, é outro. E é muito 
acentuado, muito grave, o que está acontecendo.

A revista, em suma, reproduz um depoimento que 
foi colhido de uma ex-servidora minha, que chefiou um 

pequeno escritório que tínhamos em Sena Madureira, 
um Município do Estado.

Como as outras matérias escandalosas que fo-
ram veiculadas a meu respeito, essa também começa 
adjetivando. Olhe, Senador José Agripino, como são 
as coisas: falei há pouco aqui, pontualmente, que me 
insurgi contra algumas proposições, algumas medidas 
do Governo, mas rigorosamente votei, como o conjunto 
da Casa, por aquelas que diziam respeito aos interes-
ses do País. Fiz isso invariavelmente, religiosamente. E, 
mesmo assim, fui sendo colocado em uma posição...
No meu Estado, Senador José Agripino, passei a ser 
censurado pelo próprio assessor de comunicação do 
Governo. Mesmo sem integrar o PT, fui convidado uma 
vez para participar de uma reunião com integrantes do 
Diretórios Municipal e Regional do PT e, para minha 
surpresa, para receber uma admoestação cáustica, 
pesada, por ter participado, em Brasília, de uma reu-
nião, na época em que a Senadora Heloísa Helena cir-
culava o País inteiro, reunindo os movimentos sociais 
e começando a discutir a perspectiva de criação de 
um partido. Quando ela assim o fez, aqui em Brasília 
– recordo-me de que foi no Conic –, fui lá para assistir 
à reunião, por solidariedade e pelo apreço que tinha e 
sempre tive pela Senadora Heloísa Helena. 

S. Exª me franqueou a palavra durante dois minu-
tos, e fiz uma saudação aos presentes, manifestando 
meu desejo de que tudo transcorresse bem.

Poucos dias depois, fui convidado a participar 
dessa reunião no Acre, com membros do Diretório 
do PT, pessoas por quem sempre tive muita estima, 
por sinal. E, para minha surpresa, comecei a ser ad-
moestado por isso, ao argumento de que não poderia 
ter participado, porque a Senadora Heloísa Helena, a 
partir do momento em que tinha sido expulsa do PT, 
passara a ser inimiga nossa. 

É claro que a reunião não teve prosseguimento. 
Eu não tinha imaginado essa perspectiva, essa possi-
bilidade, na época, mas aquele fato me levou a colocar 
à disposição da Senadora Heloísa Helena a pequena 
estrutura que eu tinha no Acre para o trabalho exaus-
tivo. Envolvi-me também no trabalho difícil, exaustivo, 
de reunir milhares e milhares de assinaturas de apoia-
mento à constituição do novo Partido, que veio, afinal, 
a se constituir. 

Houve censura, na imprensa do meu Estado, o 
próprio Governador eleito, Binho Marques, agora, uma 
pessoa... Ele é o atual Vice-Governador e foi eleito 
futuro Governador do Estado, Senador José Jorge. 
Para minha surpresa, um dia desses, abri o blog de 
um jornalista que é pago pelo Governo do Estado para 
ficar em casa trabalhando – não estou discutindo aqui 
o trabalho do rapaz –, e vi que ele, o jornalista Altino 

    431ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2006 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 36971 

Machado, publicou manifestação de contrariedade do 
Governador eleito, Binho Marques – até prova em con-
trário, para mim, S. Exª é um democrata –, afirmando, 
Senador, pasme, que uma das coisas que mais o in-
comodavam no Estado e nos meios de comunicação 
era a reprodução automática, nos jornais do Estado, 
inclusive na mesma ordem, das matérias que a As-
sessoria de Comunicação Social produzia, ou seja, 
do release. 

O Governador eleito falou que a coisa que mais 
o incomodava era ver, toda manhã, abrindo os jornais, 
a reprodução das mesmas matérias, na mesma ordem 
que saíam da Assessoria de Comunicação Social. Para 
ilustrar o que o Governador estava falando, Altino Ma-
chado copiou, por exemplo, a janela “Política”, que tinha, 
naquele dia, cinco ou seis itens. Altino Machado repro-
duziu o que havia sido divulgado em todos os jornais 
do Estado: a mesma chamada, as mesmas matérias, 
o mesmo conteúdo, sem mudar uma vírgula.

Portanto, o fato de ter sido censurado não foi pri-
vilégio meu, se isso significa algum privilégio. Acabou 
de ser censurado o próprio Governador eleito do nosso 
Estado, uma coisa inacreditável!

Não tivera a malícia de imprimir aquilo no momen-
to, Senador José Agripino. Dois dias depois, pensei: 
vou imprimir isso, porque pode ser útil no futuro para 
demonstrar alguma coisa. 

Corri, de novo, ao blog, e lá estava a mesma 
chamada, “Governador se decepciona” etc e tal. No 
entanto, o conteúdo havia sido absolutamente alterado. 
Em vez da manifestação sincera do Governador eleito, 
havia outro conteúdo, que dizia amenidades acerca dos 
meios de comunicação do nosso Estado. Está aí con-
figurada e comprovada a censura que o recém-eleito 
Governador sofreu em nosso Estado.

Senador, pode parecer contradição ou até doi-
deira, mas vou-lhe dizer uma coisa: nunca torci tanto 
para que essa matéria fosse divulgada! E aqui invejo 
o Senador Antonio Carlos Magalhães, que foi contem-
plado, inclusive, com uma capa na revista CartaCa-
pital, conforme disse há poucos instantes aqui. Com 
toda minha modéstia, jamais me arvoraria no direito 
de pretender uma capa também, mas juro a V. Exª que 
gostaria que a coisa tivesse sido nesse nível.

Senador José Agripino, essa publicação causa 
dor e desconforto a mim, à minha família, aos meus 
amigos. O que se objetiva com isso? Há um plano ma-
cabro para me destruir, para me desestabilizar, para 
me desmoralizar. É uma coisa sistemática. Isso magoa, 
machuca. E o objetivo disso tudo é impressionar os 
membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
por exemplo, no qual tenho um processo tramitando; 

é impressionar os meus Pares nesta Casa. O plano é 
esse, não tenho dúvida disso.

E essa matéria, Senador José Agripino, é o últi-
mo ato de uma trilogia perversa e cruel, engendrada, 
planejada por pessoas intolerantes, que tenho dificul-
dade, inclusive, de definir. São doentes, sociopatas, 
entende? Essa matéria tem o propósito de produzir 
todo esse efeito.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Permita-me 
um aparte, Senador Geraldo Mesquita?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Com muito prazer, Senador Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Ge-
raldo Mesquita, V. Exª está falando com a indignação 
dos inocentes, sem colocar, de forma explícita, talvez 
o maior argumento que deveria utilizar: que esses 
ataques ou insinuações só começaram a acontecer, 
depois que V. Exª deixou o PT e se filiou a outro par-
tido. Antes disso, V. Exª era o que para mim continua 
a ser: um homem digno, de comportamento sério, 
coerente, assíduo freqüentador das comissões e do 
plenário, cumpridor de suas obrigações, merecedor 
das atribuições e dos bônus que o Senado oferece e 
que está sendo obrigado agora, por razões que en-
tendo políticas, a apresentar a defesa de um fato que, 
como V. Exª mesmo diz – e acredito em V. Exª –, não 
corresponde à realidade dos fatos. Quero lhe dizer, 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que a imagem que 
V. Exª tem, junto àqueles que fazem o meu Partido, é 
de um cidadão, de um Senador de bem. Homem que 
não pactua com presepadas, homem que não preci-
saria usar a tribuna para se defender de acusações 
requentadas – repito: de acusações requentadas – e 
que têm um claro objetivo, talvez, de intimidar pessoas 
como V. Exª e a Senadora Heloísa Helena, que tive-
ram a coragem de, num dado momento, deixar o PT, 
e que a partir dali passaram a ser entendidas como 
demônios, por inclusive alguns segmentos da impren-
sa. Não quero tecer nenhum comentário ao segmento 
A, B ou C da imprensa. Quero tecer comentário sobre 
a imagem que guardo de V. Exª. Agora, queria dizer 
a V. Exª que ninguém sobe à tribuna com ar de indig-
nação que V. Exª assume se não tiver a consciência 
absolutamente tranqüila. Chegar a dizer que desejou 
que a matéria saísse para que esse tumor fosse ex-
posto para que V. Exª desafiasse a que a verdade dos 
fatos fosse perseguida, é o maior atestado da inocên-
cia de V. Exª. Eu, pessoalmente, e a Bancada do PFL 
estaremos solidários com V. Exª por uma razão mui-
to simples: conhecemos o malando pela cara e pelo 
comportamento, e V. Exª tem cara e comportamento 
de homem sério. E é assim que o meu Partido enten-
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de ser o Senador Geraldo Mesquita Júnior. Com isso 
a nossa solidariedade permanente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador José Agripino, agradeço, da mesma 
forma, sensibilizado. A sua palavra de importante Lí-
der desta Casa para mim tem um peso que V. Exª não 
pode imaginar. 

Digo mais, Senador, além de torcer para que a 
matéria fosse realmente veiculada, é a oportunidade 
que tenho de mostrar para o Senado, para os meus 
pares, para o País inteiro, para os meus conterrâneos 
no Acre – alguns me ouvindo neste momento – como 
essa coisa está sendo conduzida, como está sendo 
armada. É o mesmo jornalista que, antes estava no 
Jornal do Brasil, hoje está na ISTOÉ. São as mesmas 
ligações com pessoas do meu Estado. É uma campa-
na. É algo cruel, Senador Ney Suassuna. E vou dizer 
mais: graças a Deus que a matéria trata, como disse 
o Senador José Agripino, de assunto requentado e de 
assunto que peca pela ausência de qualquer funda-
mento de verdade.

Vou provar isso agora, aqui, da tribuna, Senador 
Ney Suassuna, vou provar. 

Dou graças a Deus que a matéria foque esse tipo 
de assunto, porque temia que fosse coisa muito pior 
dentro de um plano sinistro que me foi comunicado, 
desde que a matéria saiu no final do ano passado. 

Logo a seguir do calor daquela coisa, fui comuni-
cado por amigos no meu Estado de que havia um plano, 
absolutamente macabro, uma coisa de mente doentia. 
Havia um plano de se colocar na mídia nacional, no 
meu Estado, denúncias – desculpem-me a expressão 
– denúncias safadas, envolvendo o Senador Geraldo 
Mesquita na prática de atos abomináveis. 

Fui aconselhado pela minha mulher, amigos e 
assessores a não dizer isso aqui; mas vou dizer, Se-
nador Ney Suassuna, para que fique claro para o País 
o que está acontecendo.

Fui alertado de que havia e poderá ainda haver 
um plano para me vincular a práticas como assédio 
sexual, Senador José Agripino. O plano era o seguin-
te: ao andar pelas ruas do meu Estado, uma mulher 
iria se descabelar e se rasgar toda e começar a gritar 
dizendo que eu a havia assediado.

Por conta disso, a minha mulher hoje anda comi-
go, com sacrifício pessoal dela, e não sai do meu pé. 
Em todo canto que eu esteja, dentro e fora do Estado, 
ela está comigo. Se eu entrar num banheiro público no 
Acre, ela entra comigo. Essa é a maneira que tenho 
para me defender de algo indefensável, Senador Ney 
Suassuna. V. Exª já imaginou sair uma matéria irres-
ponsável neste sentido?! Senador comete assédio 

sexual. Como vou me defender disso, Senador Ney 
Suassuna?

E digo mais. Fui alertado de que uma blitz iria 
encontrar cocaína no meu carro no Estado. Por conta 
disso, alertei o meu motorista, as pessoas que traba-
lham comigo para redobrarem a vigilância. Ao parar-
mos o carro sempre fica alguém do lado do carro para 
que eu não corra esse risco.

Vou dizer uma coisa grave Senador Ney Suassu-
na. Fui alertado de que havia um plano sinistro para me 
vincular à prática de pedofilia no meu Estado. Se isso 
não é malignidade, se isso não é a maldade na sua 
mais extrema posição, eu não sei mais o que é!

Portanto, apesar de torcer para que essa maté-
ria viesse à luz, temia que fosse algo neste sentido já, 
porque há no Acre quem queira me destruir, destroçar, 
desmoralizar. 

Senador Ney, amanhã estarei com o meu dentista 
aqui em Brasília; certamente ele leu essa matéria. O 
propósito é me causar esse constrangimento máximo 
de estar com as pessoas. Ele certamente não estará 
ouvindo o que estou falando hoje aqui. E assim milha-
res de pessoas no meu Estado, no Brasil, talvez não 
estejam ouvindo o que estou dizendo aqui em defesa 
da minha própria honra. Mas é preciso ser dito. 

O Senador José Agripino colocou as coisas nos 
seus devidos termos. Passei a divergir de forma respei-
tosa, Senador. Nunca ofendi seja quem for nesta Casa, 
membro do Governo, membro do PT – seja quem for. 
Nunca ofendi. Sempre fiz as minhas críticas de peito 
aberto, de forma leal e de forma sincera.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Ouço o Senador Ney Suassuna com muito 
prazer.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador, 
sei o que é a aflição de levar injustiça pela frente, e 
ultimamente tenho levado a minha quota, tenho me 
virado até no Jó para ver porquê. Mas, com toda a cer-
teza, todas essas malignidades, como bem diz V. Exª, 
podem ter sido tramadas ou não, mas não falta quem 
não traga, quem não leve e quem não aumente. 

Comigo aconteceu, por exemplo, no final de 
semana, saiu num jornal de grande circulação que 
documentos explosivos contra mim estavam guarda-
dos num cofre. Era o que estava na Internet, batido, 
varrido, velho, mas, tinha que se criar a notícia. In-
felizmente nós, Parlamentares, quando entramos no 
gosto, já temos, por sermos parlamentares, a precon-
dição para levar pancada. Agora, a injustiça contra 
V. Exª me toca muito porque estive – por ser o Líder 
da Bancada – com V. Exª nas audiências que foram 
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lá realizadas. E vi com que clareza, com que trans-
parência V. Exª colocou as informações e como elas 
sobrepujaram tudo que tinha de acusação. Então, sei 
da aflição que V. Exª está falando. E quando V. Exª fala 
do dentista, não é só o dentista, é a família, são os 
amigos. Sei tudo isso porque tenho levado. Ninguém 
lê sequer a matéria da defesa, mas, se tiver um tan-
to assim de acusação, todo mundo divulga, porque o 
importante é divulgar, destruir, é tentar mostrar como 
se o cidadão fosse um bandido. Nesse final de se-
mana, li uma coluna de um cidadão dizendo: “...com 
culpa comprovada”.

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

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Não pos-
so fazê-lo, pois estou aparteando. Só depois que eu 
terminar. Queria muito poder fazê-lo, mas, não sei se 
o Sr. Presidente permitiria.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Uma leve triangulação.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Senador José Jorge, nessa segunda-feira, ado-
tamos o critério de não colocar o relógio para contar.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Nós, quem, Sr. 
Presidente? A Mesa?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – A Mesa de forma condescendente.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Sim. Deixamos hoje o tempo mais ou menos 
livre, por isso está sendo permitido.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Obrigado. Pensei 
que V. Exª iria dizer que não. Senador Ney Suassu-
na, eu gostaria de aproveitar o aparte de V. Exª para 
lembrar um aspecto com relação ao que o Senador 
Geraldo Mesquita está falando. O Senador Geraldo 
Mesquita é do PMDB, e todas essas questões que 
estão acontecendo com ele, pelo que se sente, têm 
origem no PT e no Governo. Como o PMDB agora 
está numa negociação para apoiar o Governo – vão 
negociar funções, cargos, etc –, bem que V. Exª po-
dia incluir na negociação que parem de perseguir 
o Senador Geraldo Mesquita. Na realidade, é uma 
questão humana até que um Senador do padrão e do 
gabarito do Senador Geraldo Mesquita esteja sofren-
do esse tipo de perseguição de baixo nível, que vem 
do Governo e que só começou a acontecer quando 
ele deixou o partido do Presidente Lula, o PT. Então, 
é o apelo que faço a V. Exª. Quem sabe é melhor 
pararem de perseguir o Senador Geraldo Mesquita 
do que um cargo a mais ou a menos de segundo ou 
terceiro escalão.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O caso 
do Acre é mais complexo do que V. Exª imagina. A 

única seccional que teve deputado dizendo que não 
apoiava o congraçamento, a aproximação de PT e 
PMDB, foi o Acre. Então, lá, a guerra entre PMDB e 
PT continua. Mas, repetindo, nobre Senador, li essa 
semana que um cidadão dizia: “...comprovadamente 
culpado”. O Relator disse que não há sequer indício 
e que não estava julgando a mim, estava julgando o 
sistema. V. Exª leu, porque lhe dei uma cópia. Então, 
não adianta, pois nós, para grande parte da mídia, 
pelo simples fato de sermos parlamentares, já temos 
as condições para sermos criminosos, mesmo que 
não sejamos. Então, eu me solidarizo com V. Exª e 
digo mais, aqui de público, que acompanhei os de-
poimentos de V. Exª sobre esse assunto, e não tinha 
absolutamente nada que tivesse consistência. V. Exª 
derrotou, desmontou, fulminou tudo que foi dito com 
provas, com afirmações e com fatos. Então, a minha 
solidariedade.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Ney, V. Exª sempre teve a minha so-
lidariedade de amigo, de companheiro aqui de Ban-
cada, e fico da mesma forma sensibilizado com a sua 
manifestação. 

Lembro ainda que, quando recebi as informações 
de que, possivelmente, matérias naquele teor que falei 
iriam ser irresponsavelmente jogadas na mídia, reuni 
minha família – minha mulher, meus filhos – e os con-
sultei, dizendo-lhes que soube disso, que era algo que 
poderia vir a acontecer porque eu sabia com quem es-
tava lidando. Disse-lhes: Quero saber de vocês se vocês 
agüentam? A manifestação unânime de solidariedade 
a mim foi, ali, instantânea, Senador Ney. 

Mas eu fui mais além. Falei para a minha filha 
mais nova, a Mariana, um amor de menina, professo-
ra da UnB: minha filha, sobre o que eu estou falando, 
talvez você não esteja percebendo a extensão da coi-
sa. Estou falando para você não dessa ameaça. Estou 
falando para você de um fato concreto. Imagine você, 
amanhã, nos corredores da UnB, e seus colegas pro-
fessores, seus alunos lendo a manchete escandalosa: 
Senador... e, aí sim, vinculado ao cometimento de um 
crime grave como esse. Eu perguntei a ela: Minha fi-
lha você vai agüentar? Você vai suportar? Como você 
vai reagir? 

Senador, na época, eu comuniquei e pedi ao 
Senador Tuma providências: que ele investigasse ou 
mandasse investigar como Corregedor da Casa, como 
ex-Diretor da Polícia Federal. Pedi ao Senador Tuma: 
Senador, veja de onde está partindo isso. Isso é de 
uma maldade inominável, e quero saber de onde está 
partindo isso. De lá para cá, não ouvi mais comentários 
a respeito do assunto. Mas é verdade.
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Aqui nesta Casa, assumi uma posição de inde-
pendência, assumi uma posição crítica em face de al-
gumas posturas desse Governo. Por conta disso, pelo 
menos, está em curso uma tentativa de me trucidar, 
Senador Arthur Virgílio. Eu quero dizer uma coisa: Olha, 
o Senado Federal o Congresso Nacional não é Casa 
para ter alguém que fez lobotomia política. Entendeu, 
Senador Arthur Virgílio? Isso aqui não é Casa para 
quem tem lobotomia política, não. Aqui é Casa para 
quem tem a hombridade de defender o que pensa com 
altivez, com elegância, com sobriedade até, mas que 
não pode abrir mão da sua independência e nem trair 
sua própria consciência.

Ouço o aparte de V. Exª, Senador Arthur Virgí-
lio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Geraldo Mesquita, eu ouvia o discurso de V. Exª e 
vi e ouvi que V. Exª mereceu o aparte de diversos 
colegas seus. Eu li por alto a notícia. Ela é uma no-
tícia, ou seja, a imprensa deve ser livre; deve dizer o 
que quiser dizer, e o ofendido tem o direito enfrentar 
pelo processo ou de enfrentar pelo pedido de direi-
to de resposta. O ofendido tem seus meios legais, 
constitucionais, de se defender. Portanto, aqui, não 
caio nessa tentação autoritária que tem sido muito 
comum no Governo atual de, a cada momento, en-
gendrar uma historinha para cercear a liberdade de 
imprensa. Prefiro uma imprensa injusta – que pos-
samos corrigir pelos efeitos da lei – a uma imprensa 
cerceada, amordaçada. O que li da notícia foi algo 
que me pareceu mesmo um certo café requentado. 
Não vi nada que... Café requentado. Pareceu-me 
uma acusação pessoal, ressentida a V. Exª. Pare-
ceu-me algo que, enfim... Todo homem público que 
tenha algum tempo de estrada, como é meu caso, 
por exemplo, acaba tendo um pouco a alma de jor-
nalista, pois é possível perceber que, quando se fala, 
se está ali criando um fato político ou não. Tenho a 
clara noção, quando vou à tribuna, se aquele meu 
discurso vai ser publicado ou não. Às vezes, eu me 
engano, mas, de modo geral, falo: “Estou falando aqui, 
e isso não vai sair em jornal algum”. Às vezes, digo: 
“Sei que o que estou falando vai sair em tudo que é 
jornal”. Percebi “requentamento”. Não percebi nada 
que devesse mudar o conceito que a Casa tem de 
V. Exª ou que devesse alterar o respeito e a estima 
que seus colegas têm por V. Exª. Sinceramente, não 
conferi maior importância ao que li, e me pareceu 
muito um bate-boca de província, um bate-boca no 
qual V. Exª, a meu ver, não deve nem entrar. V. Exª 
já passou por um percalço em cima dessas mesmas 
acusações. A Casa, a Comissão de Ética, sob a Pre-
sidência do nosso prezado Senador João Alberto, 

pronunciou-se a respeito de V. Exª. Ou não temos lei, 
ou temos lei. Não vamos cair aqui nessa esparrela 
de que só vale acusação; ou seja, quando alguém 
é acusado de alguma coisa, automaticamente tem 
de ser considerado culpado, senão é pizza, senão 
é não sei o quê. Não é bem assim. A prova tem de 
ser provada, e, às vezes, é necessário muito mais 
coragem para quem está analisando ou julgando 
absolver do que coragem, que não precisa tanta, 
de condenar. Se condenar e dar todos os louros a 
quem condena, ainda que sem razão, parece-me 
que a verdadeira coragem estaria em condenar com 
razão ou em absolver com razão, com justeza, com 
certeza também. Queria dizer-lhe da minha solida-
riedade; é uma solidariedade que lhe dou até sem 
ênfase, porque a matéria não me pareceu quente; 
pareceu-me requentada e não quente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÙNIOR (PMDB 
– AC) – Querido amigo, Senador Arthur Virgílio, na 
verdade, o que menos importa para quem trama essa 
coisa macabra, para mim, é o conteúdo. Na verdade, 
o objetivo é só um, é começar a pontuar: “Senador 
Geraldinho fez isso”, “Senador Geraldinho fez aquilo”. 
Até meu ingresso no PMDB foi motivo de reportagem 
injuriosa. Fui convidado pelo PMDB, pelo seu Líder, 
para ingressar no Partido. No dia seguinte, a matéria 
divulgada dizia o seguinte: “Senador Geraldo Mesqui-
ta corre atrás do PMDB para se abrigar de possível 
cassação”.

O objetivo, Senador Arthur, é ir pontuando, pontu-
ando, trazendo pequenos fatos, grandes fatos, médios 
fatos, para demonstrar: “Olha, daqui a pouco, as pes-
soas vão tirar a seguinte conclusão...”. O objetivo é co-
locar as pessoas em dúvida. “É tanta coisa envolvendo 
o nome do Senador Geraldo, vai ver que ele é safado 
mesmo”. O objetivo é esse, Senador Arthur Virgílio, 
não se iluda. O objetivo é esse. A matéria publicada na 
ISTOÉ pecou por um pequeníssimo detalhe.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Pois não, Senador.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É outra 
falácia, porque Partido grande não livra ninguém de 
cassação. Só os fatos determinam isso. Cito o exemplo 
de uma figura. Não estou aqui para espicaçar quem 
quer que seja, até porque não está no jogo, não está 
na luta. Não estou aqui para polemizar nem com nem 
em torno do Ministro José Dirceu. Mas havia alguém 
mais poderoso do que ele? E, no entanto...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – É verdade. V. Exª lembrou bem.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Até com 
coragem, enfrentou o processo de cassação. Não re-
nunciou. Enfrentou-o com coragem até o final. Isso eu 
até louvo. Mas o fato é que seu Partido, que é grande, 
forte e poderoso, não lhe deu abrigo, não lhe pôde dar 
abrigo. O meu Partido não teria força para dar abrigo 
a quem quer que fosse, nem o PMDB.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – E a matéria foi absolutamente...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Os fatos é 
que determinam. Não adianta. Se uma coisa é fato, a 
verdade aparece.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Exato, é claro.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Se não é 
fato, esse falso fato se dilui. Causa mal? Causa. Al-
guém dizia: “Calomniez, calomniez, quelque chose 
va rester – calunie, calunie, que alguma coisa fica!”. 
É um provérbio, um ditado francês.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Josef Goebbels também praticava coisa pare-
cida: mentira, mentira, mentira, até virar verdade.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É um ditado 
francês muito antigo, mas que diz “sempre fica”, até 
porque aquela pessoa que ouve a acusação não ne-
cessariamente ouve sua resposta. Digamos que 500 
mil pessoas tenham ouvido uma acusação a V. Exª e 
que outras 500 mil tenham ouvido sua resposta. Não 
são as mesmas 500 mil. Elas não estão de prontidão, 
esperando que V. Exª torne a falar.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – É claro.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sei que sem-
pre fica um certo mal, mas, quando não tem consistên-
cia, isso se dilui no tempo e no espaço. Por isso é que 
vi mesmo o “requentamento”, não vi nada demais.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Encaminho-me para a conclusão do meu pro-
nunciamento, senão aproprio-me do tempo de V. Exªs. 
Sei que muitos ainda querem falar.

Quero dizer que a matéria pecou, Senador José 
Agripino, por um ponto crucial. Essa moça deu o de-
poimento ao mesmo jornalista, que, por sinal, adjetiva. 
Ele adjetiva.

Veja: liberdade de imprensa. Um dia desses, eu 
disse aqui: “Jamais vou me insurgir contra a liberdade 
de imprensa. Pelo contrário, vou ser um soldado na 
defesa da liberdade de imprensa”. Mas uma coisa é 
liberdade de imprensa, Senador José Agripino, e outra 
é libertinagem de imprensa.

Quando o jornalista adjetiva sem qualquer... A 
acusação está aqui, os fatos que ele reuniu, suposta-
mente, teriam de ser comprovados etc. Mas ele não se 

satisfaz. Ele já passa a adjetivar. Na matéria, a moça 
diz que eu pedi a ela que pegasse, na praça de Sena 
Madureira, notas frias para justificar despesas, Sena-
dor João Alberto Souza. Na manchete da matéria, ele 
diz: “Senador nota fria”. Quer dizer, eu já fui julgado, 
isso já é uma realidade. Ele incorreu em grande falha. 
Imagino que ele não teve a preocupação de pergun-
tar a essa moça por que ela havia sido exonerada do 
meu gabinete.

Essa moça Maria das Dores, chamada de Dóris 
pelas pessoas que a conhecem, em quatro oportuni-
dades, Senador João Alberto, manifestou-se em pelo 
menos três instâncias distintas: Justiça do Trabalho, 
Conselho de Ética do Senado e Polícia Federal, onde 
foi ouvida, e em uma carta pessoal que me enviou. 
Logo que o fato veio à luz, ela me enviou uma carta 
pessoal.

Leio trechos da carta: “Fui eu que inventei todas 
as mentiras para ganhar tempo, não sabendo que 
estava sendo gravado. Era uma armação política. O 
senhor nunca me pediu dinheiro, nunca me cobrou 
nada. Pelo contrário, me ajudou muito. Eu assumo a 
culpa. Eu menti, sou a única culpada por toda essa 
confusão”. E por aí vai.

Na Justiça do Trabalho, onde o rapaz, o parcei-
ro, o outro que havia sido exonerado, protocolou uma 
reclamação trabalhista, ela atuou como testemunha e 
disse a mesma coisa: isentou-me da responsabilidade 
dos fatos ocorridos no Município de Sena Madureira. 
E, por último, no Conselho de Ética, apesar de ela ha-
ver se perdido, inclusive – seu depoimento é uma coi-
sa lastimável –, ela, no conteúdo do seu depoimento, 
igualmente me isentou de responsabilidade, Senador 
Eduardo Suplicy. Eu tenho isso documentado. Tenho 
documentos. Ela prestou o depoimento e assinou. 
Agora, vem, de forma leviana, atribuir a mim atos ja-
mais acontecidos.

Quanto às notas frias, não duvido de que ela tenha 
realmente as colhido no Município de Sena Madureira, 
mas em seu próprio proveito. Vou mostrar a V. Exª do 
que ela foi capaz e por que ela foi exonerada.

Em 1º de setembro, ela me enviou uma carta 
– deixem-me localizar a carta –, de próprio punho, e 
a assinou. É algo inacreditável! Eu nunca havia visto 
isso. O teor da carta é uma tentativa de extorsão, sim-
plesmente, Senador João Alberto. Eu nunca havia visto 
uma tentativa de extorsão documentada, assinada por 
um cidadão ou por uma cidadã. Ela diz, na carta, en-
tre outras coisas: “Tomei uma decisão. É melhor para 
todos nós. O senhor me dá uma indenização de R$50 
mil e me demite. E pode falar o que quiser. Eu não vou 
mais responder. Eu aceito duas parcelas, uma no dia 
10 de setembro e outra em dezembro”.
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Senador José Agripino, o que eu fiz? O que um 
cidadão de bem tem de fazer em uma hora dessas? 
Exonerei-a, incontinentemente, e representei contra 
ela na Delegacia de Polícia do Município de Sena 
Madureira.

Tenho de temer o quê, Senador Eduardo Suplicy? 
Pelo amor de Deus! O que tenho de temer? Repre-
sentei contra ela, pedi ao Delegado que observasse 
a Ocorrência de Cometimento de Crime e que instau-
rasse o inquérito.

Poucos dias depois, eu estava em Rio Branco, 
quando ela soube da sua exoneração. Foi comunica-
da, foi ao meu escritório, descabelando-se, choran-
do e pedindo reconsideração do ato. Eu disse: “Não 
reconsidero. Você está exonerada”. Ela pediu: “Pelo 
amor de Deus, não faça isso comigo, Senador. Tenho 
muitas dívidas. Não posso ficar sem esse emprego”. 
Eu disse: “Esse é um assunto encerrado”. E ela puxou 
da bolsa dela, para demonstrar a situação em que se 
encontrava – cheia de dívidas –, o extrato. Ele está 
aqui, pois ela me permitiu, inclusive, tirar cópia. Meu 
advogado me disse que não posso entregar isso a 
ninguém, mas posso falar dele. Desses empréstimos 
em consignação que o Banco do Brasil permite que 
sejam feitos nas máquinas de auto-atendimento, ela 
acumulava – ganho R$12,7 mil no Senado Federal e 
não tenho um centavo em empréstimos em consig-
nação –, ganhando um bom salário para o Acre, R$3 
mil, compromissos de quase R$40 mil com o Banco 
do Brasil. Por conta disso, ela queria que eu reconside-
rasse sua exoneração, porque ela tinha dívidas e uma 
situação muito complicada para administrar. De fato, 
passei a saber de complicações e mais complicações 
com relação a Dóris.

Por que não demiti a Dóris logo que surgiu aquela 
conversa telefônica? O Senador Demóstenes Torres 
me cobrou essa resposta. Por que eu não a demiti? 
Porque, até então, Senador José Agripino, eu não en-
xergava má-fé na conduta da Dóris. Ela é estabanada 
e desorganizada, mas eu não enxergava má-fé na sua 
postura. E, assim como não quero julgamento sumário 
para mim, não o quero para ninguém.

Pedi a ela que se recompusesse e que voltas-
se a trabalhar. Eu quero, aqui, registrar que, do ponto 
de vista da atuação, ela foi eficiente no escritório. Ela 
elaborou boas agendas, inclusive na zona rural, onde 
gosto de estar. Eu não nego isso. Pedi: “Dóris, volte a 
trabalhar, envolva-se de novo com o trabalho”.

Ela entrou em parafuso, Senador Eduardo Su-
plicy, numa desestabilização emocional inacreditável. 
Tentamos ajudá-la, mas ela chegou ao cúmulo do des-
vario de me fazer uma tentativa de extorsão escrita e 
assinada! Dívidas e dívidas!

Fico chateado em trazer um assunto desse para 
a tribuna do Senado Federal, mas tenho somente esta 
tribuna. Nos jornais da minha terra, o esquema é o 
seguinte: o jornalista produz a matéria, normalmente 
escandalosa, e ela é reproduzida no meu Estado. Não 
tenho espaço na mídia do meu Estado, com raras ex-
ceções. Mas tenho a tribuna do Senado Federal e vou 
usá-la na defesa da minha honra! Falo hoje, vou falar 
amanhã, vou falar na quarta-feira e vou falar tantas 
vezes quantas forem necessárias, para mostrar a ini-
qüidade de um ato que está sendo perpetrado contra 
minha pessoa!

Pois não, Senador Eduardo Suplicy, concedo-
lhe o aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior, desde quando V. Exª 
chegou ao Senado Federal, temos tido uma relação 
de respeito mútuo e de construção. Ouvi V. Exª com 
atenção quando aqui observou que, desde quando 
deixou seu Partido e mudou-se para o P-SOL e, de-
pois, para o PMDB, estaria havendo denúncias dessa 
natureza. Ouvi quando V. Exª mencionou que, inclusi-
ve em seu Estado, estariam preparando uma cilada 
para atribuir a V. Exª fatos que, de maneira nenhuma, 
seriam verdadeiros e que, inclusive, obteve de sua 
senhora a solidariedade para o estar acompanhando, 
até mais do que o normal, para evitar qualquer situa-
ção de constrangimento inadequado. Li essa matéria 
na ISTOÉ e considero importante que V. Exª tenha, 
aqui, a oportunidade de esclarecer esses episódios 
inteiramente. Acredito que seja importante que a 
própria revista, tendo em conta os esclarecimentos 
que aqui nos transmite, procure trazer a verdade por 
inteiro, uma vez que V. Exª aqui nos transmite que 
não foi ouvido a respeito dos esclarecimentos que 
agora presta.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Eduardo Suplicy, não fui ouvido por 
uma razão muito simples. O repórter até me procurou. 
Ontem, ligou-me um amigo Parlamentar do nosso Es-
tado, dizendo: “Senador, eu soube na quinta-feira que 
alguma coisa iria acontecer, uma publicação de uma 
revista nacional etc.” E ele riu, porque eu disse: “Você 
soube na quinta-feira. Eu estava sabendo disso des-
de setembro”.

Quando eu disse à moça, Dóris, que, definitiva-
mente, não tinha reconsideração, ela saiu do meu es-
critório ameaçando que o mundo iria desabar sobre a 
minha cabeça. Eu disse: “Minha filha, você faça o que 
bem entender!”.

Há um fato, Senador Eduardo Suplicy, que é 
extremamente relevante para a compreensão disso 
tudo. Um mês depois da sua exoneração – ela é ser-
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vidora do Governo do Estado do Acre, uma modesta 
servidora; ela estava requisitada para o Senado, e 
o Senado a devolveu –, ela ligou a cobrar para meu 
celular, desesperada, chorando, dizendo que tinha 
perdido o emprego dela. Eu não entendi, pensei que 
ela estava se referindo à exoneração no Senado. E 
ela disse: “Não, é o meu emprego no Estado”. Eu, 
então, disse: “Não é possível que você tenha perdi-
do seu emprego! Você é servidora, reapresente-se e 
volte a trabalhar”. Ela me respondeu: “Mas disseram 
que perdi meu emprego”.

E ela me fez essa ligação por duas vezes, para 
dizer a mesma coisa, chorando, descabelando-se, 
uma confusão danada. Agora, há poucos dias, ligou-
me uma pessoa que tem amizade comum com ela 
e comigo – lá de Sena Madureira –, para me dizer o 
seguinte: “Senador Geraldo Mesquita, tenho uma boa 
notícia para o senhor. A Dóris retomou o emprego dela. 
Está, inclusive, novamente em folha de pagamento”. E 
eu disse: “Olha, que coisa boa!”. Não tenho mágoa de 
ninguém, Senador Eduardo Suplicy. Não tenho raiva 
de ninguém. Desejo a felicidade de todos, até daque-
les que me procuram fazer o mal.

Depois, soube da presença de pessoas da revis-
ta, de jornais do Acre, assediando a Dóris. Entende? 
Fechei, então, a conclusão na minha cabeça. E, pelos 
fatos, estou autorizado a supor, Senador Eduardo Su-
plicy – e ninguém pode me negar isso –, que ela pode 
ter sido envolvida numa trama também, ela mesma. 
A ameaça foi de que ela teria perdido o emprego, e, 
surpreendentemente, não há processo administrativo 
nenhum, não há registro de publicação de nenhum 
ato de exoneração nem de demissão da Dóris do seu 
emprego lá no Estado. E, surpreendentemente, pou-
cos dias depois, ela retoma seu próprio emprego. Os 
fatos me autorizam, Senador Eduardo Suplicy, a supor 
que tenha havido uma pressão ilegítima sobre a Dó-
ris: “Se você falar a respeito do Senador, você retoma 
seu emprego”.

Estou autorizado a dizer isso; os fatos me auto-
rizam a dizer isso. Deus queira que esse débito aqui 
não tenha entrado na negociação! Deus queira, Se-
nador Eduardo Suplicy! Deus queira! Espero que não 
tenha entrado.

Senador, V. Exª já concluiu?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Bem, 

avalio que seja próprio da revista ISTOÉ, com o ob-
jetivo de trazer a informação mais correta, ouvir o 
esclarecimento que V. Exª está dando agora, para 
que esse assunto seja melhor esclarecido para os 
leitores. Obviamente, se realmente não há funda-
mento na história tal como foi relatada, é muito im-
portante que tenha V. Exª direito ao esclarecimento 

completo, inclusive no âmbito da revista. E, dada 
a tradição, a história da revista ISTOÉ de procurar 
trazer a verdade completa sobre os fatos, que ela, 
então, possa trazer o esclarecimento mais completo 
que V. Exª, hoje, nos transmite! Avalio que essa seja 
uma responsabilidade do editor da revista. É impor-
tante, inclusive, que a população do Acre possa co-
nhecer inteiramente os esclarecimentos que V. Exª 
está aqui nos trazendo.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Acho isso pouco provável. A população vai co-
nhecer porque vou falar, aqui, sobre o mesmo assunto 
todos os dias. Se eu precisar dos meios de comunica-
ção do meu Estado, do querido Estado do Acre, não 
vou ter acesso a eles. É uma coisa impressionante! E 
o País tem de tomar consciência disso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por 
tudo o que conheço do Governador Jorge Viana, 
avalio que ele terá a responsabilidade de agir com 
isenção nesse caso. V. Exª nos traz aqui a informa-
ção de que essa senhora estaria agindo como um 
instrumento...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Eduardo Suplicy, ela, hoje, está na 
condição do torturado em face do torturador. Entende? 
É a imagem que tenho da situação.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É 
importante que, diante da observação de V. Exª, o 
Governador do Acre esclareça inteiramente o episó-
dio para mostrar sua isenção. V. Exª, sem dizer exata-
mente como, disse que essa senhora estaria agindo 
como um instrumento e que isso se devia ao fato de 
ela ser funcionária do Governo do Estado. Por essa 
razão, avalio que seja importante o esclarecimento 
completo dos fatos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Agradeço a V. Exª a reflexão, pois me ajudou 
muito no encaminhamento da questão.

Agora, de fato, vou concluir.
Senador, entrego tudo a Deus. Sei que é infini-

tamente melhor ser alvo da injustiça, mesmo com a 
dor que ela acarreta, do que ser seu agente. E tenho 
a certeza absoluta, com a serenidade que Deus me 
deu, de que, em breve, conseguiremos provar cabal-
mente como isso está sendo planejado, urdido, exe-
cutado. Quem sabe, um dia, aparecerá para o Senado 
Federal, para o Acre, para o Brasil o grande arquiteto 
desse plano macabro disparado contra minha pessoa. 
Tenho esta esperança, no fundo da alma: um dia, con-
seguiremos desmascarar o grande arquiteto que está 
por trás disso.

Peço desculpas ao Plenário por ter-me esten-
dido.
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O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Geraldo Mesquita, V. Exª me concede um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Pois não, Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Ouvi 
atentamente o pronunciamento de V. Exª sobre uma 
matéria que o deixa emocionado. Considero isso justo. 
O que me preocupa é que os apartes levantaram uma 
dúvida em relação ao comportamento do meu Partido 
no assunto que V. Exª abordou. E com isso não concor-
do. Gostaria que os demais colegas não pensassem, 
nem de longe, numa situação como essa. Acabo de 
ouvir o aparte do Senador Suplicy e, por isso, penso 
que os outros Senadores assim entenderam. É um 
assunto sobre o qual V. Exª tem o inteiro direito de ir 
até o fim para colocar a público os devidos esclareci-
mentos. Mas, no que diz respeito à relação feita com 
o meu Partido, considero uma injustiça com o PT do 
Acre. Uma injustiça por quê? Assim como, por direito, 
V. Exª reclama de uma situação criada com o nome 
de V. Exª, não posso acreditar que essas pessoas que 
conheço há muitos anos, pelas quais ponho minha mão 
no fogo e de cujo comportamento não tenho dúvida 
alguma, tenham criado esse problema. Concordo que 
V. Exª deva limpar todo esse cenário e corrigir qualquer 
situação. È do seu direito. E V. Exª goza do apoio de 
todos nós. Mas não vamos relacionar, nem de longe, 
conforme aparte aqui proferido, esses fatos à sua sa-
ída do PT. V. Exª participou de uma eleição conosco. V. 
Exª foi membro de governo no nosso Estado. 

V. Exª sempre recebeu de nós carinho e respeito. 
Essa era a relação que tínhamos. Respeitamos quan-
do V. Exª, ao chegar a Brasília com mandato de Sena-
dor, passou a não acreditar mais no Governo Federal. 
Depois, em uma conversa, V. Exª deixou muito claro 
que, com relação ao Acre, continuava com a mesma 
admiração pelo nosso projeto de trabalho, pelas coi-
sas que fazíamos. Agora me preocupa imaginar que 
algum de nós tenha qualquer relação com esse tipo 
de coisa. Estou dizendo isso porque me preocupa o 
que poderia estar na cabeça de alguns Senadores 
que ouviram seu pronunciamento. Fica aqui a minha 
palavra. E falo pelo meu Partido no Estado do Acre 
e, com certeza, por todos os nossos companheiros e 
companheiras que prezam muito a justiça, como todos 
aqui. Então, neste caso, peço que seja feita a separa-
ção para não ficar pairando esse tipo de problema. No 
mais, expresso a nossa solidariedade. Gostaria muito 
que V. Exª elucidasse esses fatos. Acompanhei todas 
as crises que têm assolado neste Congresso nos úl-
timos anos. Estudei vários problemas, expus-me em 
alguns deles e muitas vezes fui mal interpretado. Este 
é o nosso caráter, a nossa forma de agir: expondo 

nossas idéias, nossas opiniões. Fica, portanto, a nossa 
solidariedade a V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Sibá Machado.

Concluo passando mais uma vez essa informação 
e mostrando ao Senado quem é o interlocutor dessa 
revista. É uma pessoa chamada Doris, que me fez 
uma tentativa de extorsão clara, assinada, assumida. 
Portanto, cometeu um crime. É para essa que a ISTOÉ 
abre as portas para os seus devaneios, para as suas 
declarações. Para mim, uma pessoa absolutamente 
desestabilizada e altamente suspeita. 

Disse que ela está hoje na condição do torturado 
em face do torturador. Digo, repito, afirmo quantas ve-
zes eu achar necessário: ela está hoje na condição do 
torturado em face do torturador. Creio que a linha que 
ela escolheu leva-a para a subserviência, à condição 
de estar sujeita ao que alguém determinar e quiser. 

Senador Sibá Machado, não sei de quem se 
trata, já disse aqui. No dia em que souber, vou dizer 
o nome, o sobrenome, o CPF e as digitais. No dia em 
que souber, digo. Por enquanto, guardo apenas as 
enormes coincidências. 

Todo o movimento político que faço nesta Casa...
Por último, foi minha declaração independente de que 
o PMDB não deveria compor coalizão com o Governo. 
Falei isso com sinceridade, com lealdade. Eu disse, 
inclusive, que, apesar dessa posição independente, 
estou aqui para apoiar aquilo que for importante para 
o País e continuar criticando procedimentos, gestos, 
atitudes deste Governo que tanto errou, de fato.

Espero, do fundo do meu coração, que, neste 
segundo mandato, o Governo aprenda com os erros 
cometidos e possa dedicar à Nação brasileira aquilo 
de que ela precisa e necessita: promover o desenvol-
vimento desta terra com geração de emprego, com 
investimentos pesados na agricultura, nos portos, ae-
roportos e rodovias, para que possamos, enfim, sonhar 
com o Brasil que tanto amamos.

Peço, mais uma vez, desculpas por ter me esten-
dido tanto e agradeço a paciência dos meus Pares.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Sibá Machado, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
João Alberto Souza, 2º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. João Alberto Souza, 2º Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.
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Quero dizer que V. Exª tem se portado com digni-
dade em todos os instantes desta Casa. Os partidos, 
com relação a isso, já expuseram os seus pontos de 
vista. Desde o primeiro momento, V. Exª se colocou à 
disposição para esclarecer tudo, absolutamente tudo. 
De modo que essa é uma questão com a qual não 
devemos nos preocupar.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Jor-
ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Lula, na 
semana passada, declarou na solenidade de posse 
do Presidente da CNI, Deputado Armando Monteiro, 
a seguinte frase: “Pernambuco e Rio Grande do Sul 
são Estados que estão proibidos de ampliar sua ca-
pacidade de endividamento”.

Sr. Presidente, sua afirmação não corresponde 
à verdade. Pernambuco hoje é um dos Estados mais 
equilibrados da Nação no que se refere ao aspecto 
financeiro. Vou oferecer os dados para mostrar que o 
Presidente Lula, mais uma vez, equivocou-se e, mais 
uma vez, não mostra conhecimento sobre a realidade 
brasileira.

O balancete do quinto bimestre publicado no 
Diário Oficial do dia 30 de novembro e os dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional comprovam: as con-
tas do Estado estão no azul, continuam na trajetória 
do ajuste fiscal sem perder o equilíbrio. Os números 
são estáveis.

O Estado apresenta um conjunto de indicadores 
que me permite dizer que ele está equilibrado: o nível 
de endividamento é muito baixo, compromete apenas 
11,2% da receita com o pagamento da dívida; portan-
to, menor que o limite, que normalmente é de 13%. O 
estoque da dívida é relativamente pequeno – em cer-
ca de R$4 bilhões –, quando, no final de 1998, época 
em que assumiu o Governador Jarbas Vasconcelos e 
o Vice-Governador Mendoncinha, na mesma eleição 
em que fui eleito Senador, era de R$7 bilhões, se atu-
alizarmos a valores de hoje. Isso permite que o Estado 
tenha folga para fazer novas operações de crédito.

Nesses últimos oito anos, o Estado jamais ficou 
inadimplente sequer um mês com o Tesouro Nacional. 
Pagou todos os encargos da dívida pública em dia. Mas 
já houve uma época, quando Jarbas e Mendonça não 
administravam o Estado, em que a dívida pública do 
Estado representava quase duas vezes as receitas 
arrecadadas. Hoje, a dívida está bem abaixo desse 
patamar. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite 
que ela seja até duas vezes o estoque da receita, isto 
é, o endividamento de um Estado, o valor da dívida 
total poderá ser até duas vezes o valor da receita to-

tal daquele ano. No caso do Estado de Pernambuco, 
é atualmente de menos de uma vez.

A redução da dívida pública, associada ao cres-
cimento da receita, permite hoje que o Estado possa 
realizar novas operações de crédito até o limite de 
R$860 milhões, com uma capacidade de pagamento 
anual de mais de R$160 milhões, conforme cálculo re-
alizado até outubro deste ano. Isto é, Pernambuco tem 
uma folga hoje, dentro dessa regra, da LRF, de ampliar 
seu endividamento até R$860 milhões e, conseqüen-
temente, pagar cerca R$160milhões por ano.

Pernambuco está enquadrado em todos os limi-
tes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, compro-
mete apenas 52% do que arrecada com o pagamento 
de pessoal, quando o limite é de 60%. Portanto, está 
abaixo do que determina a Lei.

O Estado tem capacidade de geração de pou-
pança corrente suficiente para pagar a dívida pública. 
Ele tinha um processo difícil em relação à geração do 
Estado para pagar a amortização da dívida. Nós tínha-
mos, em Pernambuco, até 1998, um resultado negativo. 
Não dava para pagar a própria despesa corrente do 
Estado. Havia um déficit, e o Estado conseguiu, ao lon-
go desses oito anos, reverter e gerar uma capacidade 
maior de sobra de recursos para pagar a amortização 
e realizar investimentos. Em 2005, acumulou-se uma 
poupança corrente de R$860 milhões.

A principal fonte de receita do Estado, o ICMS, 
que corresponde a 59% da receita, vem apresentan-
do, nos últimos anos, uma evolução positiva. Em 2005, 
por exemplo, o Estado teve um crescimento de quase 
18% em relação ao exercício de 2004. Este ano, em 
relação a 2005, estamos com crescimento de 14%. É 
um dos maiores índices de crescimento do ICMS do 
País, entre os dez maiores Estados. Conseguiu isso 
mesmo sem aumento de carga tributária. Não houve 
aumento de alíquota. Conseguiu esse feito com ações 
fiscais e mudança do modelo de fiscalização. A segun-
da fonte, o Fundo de Participação, corresponde a 28% 
da receita do Estado. Essas duas receitas, o ICMS e 
o FPE, financiam as atividades do Estado. Então, as 
principais fontes, uma atingindo 60% e a outra pratica-
mente 30%, chegam a quase 90% da receita.

A partir de outubro deste ano, Pernambuco – em 
razão da estrutura da dívida pública e do endividamento 
baixo – passou a pagar menos encargo da dívida, ge-
rando uma economia de R$12 milhões por mês. Essa 
repercussão vai se dar ao longo do próximo ano. Será 
uma economia importante, que servirá para realizar 
projetos ou obras que o Estado necessite.

É importante registrar que o Estado vem cum-
prindo todas as metas acordadas com a União para 
ajustar suas contas. Aqui vale, Sr. Presidente, dar uma 
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olhadela na história recente do Estado: ao assumir 
o governo de Pernambuco, em 1999, o Governador 
Jarbas Vasconcelos, que teve como vice Mendonça 
Filho, atual Governador, assinou um acordo com a 
União no âmbito da Lei nº 9.496. Ele firmou compro-
misso de ajuste das contas do Estado. E, desde então, 
vem cumprindo todas as metas de trajetória da dívida 
pública, de resultado primário, despesa de pessoal, 
geração de receitas próprias e limitação com relação 
aos investimentos.

O Tesouro Nacional comprova que isso aconte-
ceu: a trajetória da dívida até 2005 era de 0,99 quando 
poderia ir até 2% da receita do Estado, isto é, a dívi-
da está menor do que metade da receita total anual. 
A meta do resultado primário era R$425 milhões; o 
Estado gerou R$661 milhões. A meta de despesa de 
pessoal era 56%;o Estado chegou a 54%. A meta de 
receita própria do Estado era de R$4,5 bilhões;o Estado 
alcançou R$4,4 bilhões, portanto, alcançou a meta.

Está rigorosamente em dia com o pagamento dos 
servidores, inclusive com o 13º. No dia 30 de novem-
bro, liquidou o pagamento do 13º do servidor público. 
Mendonça Filho encerrará sua gestão, no dia 31 de 
dezembro, com a folha de pagamento paga, inclusi-
ve o mês de dezembro em dia. Mais precisamente no 
dia 28, todos os funcionários do Estado estarão com 
o salário de dezembro no bolso. Aliás, desde que o 
Governador Jarbas Vasconcelos, em conjunto com 
Mendonça Filho, assumiu o governo em 1999, nunca 
atrasou um só mês.

Portanto, Sr. Presidente, para resumir essa histó-
ria, a afirmação do Presidente Lula é completamente 
errônea. A situação do Rio Grande do Sul é comple-
tamente diferente da de Pernambuco. Segundo dados 
da Secretaria do Tesouro, Pernambuco tinha R$5,9 
milhões de dívida, e o Rio Grande do Sul tinha R$31,8 
milhões. Quer dizer, a dívida do Rio Grande do Sul é 
praticamente cinco vezes a de Pernambuco, Senador 
Ney Suassuna. Enquanto isso, Pernambuco arrecada-
va R$6,2 milhões por ano. Portanto a receita anual de 
Pernambuco é maior do que a sua dívida. Enquanto o 
Rio Grande do Sul devia R$31 milhões, só arrecadava 
R$12 milhões. Quer dizer: o Rio Grande do Sul deve 
R$30 milhões e arrecada R$12 milhões; Pernambuco 
deve R$5,9 milhões e arrecada R$6,2 milhões.

São situações completamente diferentes, e colo-
cá-las num só patamar só se pode explicar por má-fé 
do Presidente Lula ou de quem lhe deu essa informa-
ção, talvez porque o Governador Jarbas chegou ao 
Senado declarou que iria liderar a Oposição. E nós 
sabemos que o Governo gostaria de não ter oposição. 
Não é um governo democrático; gostaria de governar 
com o apoio de todos, o que não é possível numa de-

mocracia. Talvez por isso ele tenha querido atingir o 
Governador Jarbas. Ou, senão, como é comum, por 
pura desinformação: ele não sabe realmente o que está 
acontecendo com as finanças dos Estados. Mas são 
situações completamente diferentes. O Estado de Per-
nambuco tem uma dívida menor do que a sua receita 
anual, e o Rio Grande do Sul tem uma dívida mais de 
duas vezes a sua receita anual. Portanto, enquanto a 
de Pernambuco é administrável com uma certa faci-
lidade – é evidente que o Ideal é nunca dever nada 
–, a do Rio Grande do Sul é realmente uma situação 
muito difícil, que se deixou chegar a esse ponto e que 
tem que ser gerenciada.

Então, Sr. Presidente, era apenas para fazer esse 
esclarecimento. Em resumo, a situação de Pernambu-
co é completamente administrável dentro de todos os 
parâmetros e completamente diferente da situação do 
Rio Grande do Sul.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Deus nos dá opor-
tunidades, missões e dons. Cabe ao homem saber 
utilizar essas graças divinas. No momento em que se 
aproxima o fim deste meu mandato nesta Casa Parla-
mentar, tenho inúmeros agradecimentos a fazer. Dois, 
no entanto, parecem-me os principais.

Primeiro, o meu muito obrigado àqueles muitos 
e muitos paraibanos que acreditaram que eu pudesse 
fazer um belo papel no Senado da República. Tenho 
certeza de que não os decepcionei.

O segundo é o agradecimento a Deus que, em 
sua infindável sabedoria, confiou a mim a missão de 
ser a voz do povo na mais alta Casa do Parlamento 
de meu País.

Assim é Deus: mesmo que nem sempre consiga-
mos compreender completamente os Seus desígnios, 
Ele sempre sabe o que faz.

Feitos os agradecimentos, cabe dizer que tive 
a felicidade de estar presente em um dos momentos 
mais marcantes de nossa história política. Nunca an-
tes um trabalhador, um operário, galgara o mais alto 
posto da República.

Participei deste evento não apenas como mera 
testemunha ocular dos fatos, mas como um dos mui-
tos brasileiros que depositaram as suas esperanças 
no Presidente Lula em 2002, e que fizeram novamente 
no último dia 29 de outubro.

Dessa segunda vez, mais do que depositar as 
esperanças, deu-se a confirmação de que, para o povo, 
o homem estava trabalhando do jeito certo e que, ape-
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sar das matérias da mídia – nem sempre verdadeiras 
– e das Oposições, que bateram forte durante toda 
a campanha, o povo, de forma espetacular, repetiu 
a escolha que havia feito em 2002 – repetindo: uma 
votação incrível!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não foi 
uma vitória apertada, mas uma vitória maiúscula! Os 
quase 60 milhões de votos concedidos ao Presidente 
Lula foram uma espantosa forma de os brasileiros de 
todas as regiões dizerem: “Presidente, continue a fazer 
o seu trabalho e a nos ajudar; hoje, estamos melhores 
do que estávamos há quatro anos”.

Além desse fabuloso capital político oriundo do 
voto dos brasileiros, o Presidente Lula se vê diante do 
fato de que contará, no início do segundo mandato, com 
o auxílio de pelo menos dois terços dos governadores 
e com o apoio de bancadas expressivas em ambas as 
Casas do Parlamento. 

Isso não é pouco. Na verdade representa um 
ponto de partida muito mais sólido do que aquele com 
que contou no primeiro mandato, em 2002. 

Com o respaldo da sociedade e do Congresso 
Nacional, bem como com o clima de tranqüilidade en-
tre os mais pobres, trazidos pelos programas sociais, 
parece-me que o Brasil está prestes a entrar em um 
novo e pujante ciclo de desenvolvimento econômico 
– oxalá isso aconteça mesmo!

Se, no período que vai de 2002 a 2006, o Presi-
dente se viu às voltas com a tarefa de deixar a casa 
arrumada, agora é o momento para tocar adiante ou-
tras iniciativas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a expe-
riência e o conhecimento que adquiri ao longo das 
últimas décadas me levaram a concluir que existem 
apenas dois meios seguros e certos para transfor-
mar o País – ou qualquer país: a educação e a in-
fra-estrutura.

É claro que esse diagnóstico não é exclusiva-
mente meu. Para nossa felicidade, ele é compartilhado 
por muitos, inclusive pelo Presidente Lula e por seus 
assessores mais diretos. O que me parece central e 
decisivo é transformar esse diagnóstico em um progra-
ma de governo ou, melhor ainda, fazê-lo programa de 
Estado, ou seja, não apenas para o atual Presidente, 
mas para as próximas administrações.

Em relação à educação, há inúmeros desafios 
a serem enfrentados. Diante da exigüidade de tempo, 
gostaria de focalizar apenas dois.

O primeiro é incluir todas as crianças até 14 anos 
no ensino fundamental. Além disso, temos de aumentar 
o número de estudantes que cursam o ensino médio. 
Parece-me inadmissível existir uma só criança fora da 
escola. Enquanto todos os brasileirinhos não estiverem 

na escola, estamos nos condenando ao atraso e ao 
subdesenvolvimento.

O segundo desafio diz respeito à qualidade. As 
novas abordagens na pedagogia, a despeito dos seus 
métodos, tornaram-se um mal. Cada novo ministro 
ou secretário de educação acha que pode reinventar 
a roda. O resultado é conhecido por todos. É muita 
mudança, é uma mudança atrás da outra! A situação 
se parece com a de um departamento de design de 
uma grande empresa: o desenhista acabou de criar o 
desenho de uma cadeira, e a cadeira já está obsole-
ta. Já se deve partir para um novo modelo. E isso tem 
ocorrido com uma freqüência enorme. 

As escolas públicas brasileiras tornaram-se de-
pósitos de crianças analfabetas, incapazes de escre-
ver, ler ou resolver operações matemáticas simples 
de forma razoável. O Governo tem feito um esforço, 
mas esse esforço tem de ser maior. Por meio da edu-
cação, conseguiremos transformar este País, como o 
fizeram os Estados Unidos, a Coréia, o Japão e inú-
meros outros países. 

Os professores, por sua vez, sentem-se deses-
timulados diante de salas lotadas, com alunos pouco 
interessados.

É hora de reafirmar o princípio de que a discipli-
na é boa, e a cobrança de resultados é algo positivo. 
Caso contrário, estaremos assinando a certidão de 
óbito da educação brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o outro 
meio para inserir o País no caminho do progresso é 
o investimento maciço em infra-estrutura, sobretudo 
em transportes, energia elétrica, saneamento básico 
e abastecimento de água. É verdade que cada um 
desses itens é merecedor de um discurso próprio, 
por sua complexidade e importância. Novamente, de-
vido às limitações de tempo, quero apenas reafirmar 
que essas quatro áreas são o cerne de um projeto 
de desenvolvimento nacional – ou seja, transpor-
te, energia elétrica, saneamento básico e abaste-
cimento de água. No meu Estado, ainda há muitas 
cidades onde não existe saneamento como deveria 
existir nem tampouco abastecimento de água – em 
48 cidades ainda não há abastecimento de água de 
forma condizente.

Juscelino Kubitschek, há mais de meio século, 
tratou de priorizá-las em seu famoso plano de metas. 
As conseqüências disso todos conhecem: as realiza-
ções de JK garantiram um período de 25 anos de de-
senvolvimento sólido e consistente.

Para criar riqueza para todos os brasileiros, é pre-
ciso tornar essas áreas objeto dos nossos programas 
de governo. Creio que, para tanto, devemos deixar de 
lado os velhos e desgastados preconceitos e aceitar 
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a ajuda da iniciativa privada, quando isso for possível 
e necessário para o País.

Presidente Lula, é uma honra para mim e para 
muitos milhões de brasileiros tê-lo como o mais alto 
dignitário da Nação. Lutamos, votamos, trabalhamos 
por V. Exª. Nós, brasileiros de todos os cantos deste 
maravilhoso País, estamos prontos para ajudá-lo na-
quilo que for necessário. Tenho certeza, Sr. Presiden-
te, de que nenhum brasileiro fugirá à luta conclamada 
por V. Exª!

Eu, como os demais compatriotas, estou pronto 
para o combate pelo desenvolvimento e pelo progresso. 
Mesmo que, em breve, eu não esteja mais exercendo 
mandato parlamentar, estarei, enquanto Deus me der 
vida e saúde, à disposição do nosso País e lutando, 
em outros fóruns que não o Parlamento, pelo engran-
decimento do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, hoje, quando a Senadora Ideli Salvatti fez um 
pronunciamento em homenagem ao Dia do Samba, 
prestei uma informação a S. Exª que agora gostaria 
de completar.

Encaminha-me a informação completa o Sr. Rai-
mundo Pires Silva, Superintendente do Incra, em São 
Paulo. 

“O Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) recebe amanhã (5/12), a posse 
de área desapropriada do quilombo Caçandoca, em 
Ubatuba, onde vivem 53 famílias. Trata-se do primei-
ro território quilombola do País em que o Governo 
Federal utiliza o instrumento da desapropriação por 
interesse social.

Nesta quarta-feira (06/12), o superintendente 
do Incra em São Paulo, Raimundo Pires Silva, acom-
panhado de uma equipe técnica do órgão, estará em 
Caçandoca para discutir com os quilombolas a imple-
mentação de políticas públicas voltadas ao desenvol-
vimento sustentável da comunidade. Ele deve anunciar 
investimentos em crédito rural, assistência técnica e 
obras de infra-estrutura.

Com a decisão da Justiça Federal de Taubaté, 
que imite o Incra na posse da área, chega ao fim uma 
história de décadas de conflito pela posse da terra. Lo-
calizada em uma área de mata atlântica rica em bele-
zas naturais, Caçandoca tem sido alvo da especulação 
imobiliária desde a construção da BR-101 (Rodovia 
Rio-Santos) na década de 70. Episódios violentos fa-

zem parte dessa história, como ameaças de jagunços 
e incêndios criminosos.

O decreto que declarou o imóvel como de in-
teresse social foi assinado no dia 27 de setembro 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor total 
da indenização depositado em juízo pelo Incra é de 
R$4.175.670,31, dos quais R$4.152.267,24 corres-
pondem à terra nua e R$23.403,07, ao pagamento 
de benfeitorias.

Ao todo, o território de Caçandoca possui 890 
hectares. A parte desapropriada, onde uma empresa 
do setor imobiliário vinha tentando obter o despejo dos 
quilombolas, tem 210 hectares. Outros 35,186 hecta-
res foram repassados à comunidade pela Marinha do 
Brasil. O restante do território está inserido em terras 
devolutas, ou seja, terras públicas estaduais, cuja ti-
tulação depende do Governo do Estado. 

O direito das comunidades quilombolas ao ter-
ritório por elas ocupado foi assegurado pela Consti-
tuição Federal no artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Em 2003, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto nº 4.887, 
regulamentando os procedimentos para identificação, 
reconhecimento e titulação das terras. 

Com base no princípio da autodeterminação 
dos povos, consagrado na Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), o reconheci-
mento das comunidades quilombolas se dá mediante 
a auto-identificação. Ou seja, são as próprias comu-
nidades que se reconhecem como remanescentes 
de quilombos.

Para articular as ações governamentais voltadas 
para os quilombos, o Governo Federal criou, ainda, o 
Programa Brasil Quilombola, coordenado pela Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, de responsabilidade da Ministra Matilde Ri-
beiro. Com ênfase na participação da sociedade civil, 
o programa prevê ações nas áreas de regularização 
fundiária, infra-estrutura, desenvolvimento socioeco-
nômico e participação social.

A entrada do Quilombo Caçandoca localiza-se 
no km78 da BR 101 (Rodovia Rio-Santos), no sentido 
Caraguatatuba-Ubatuba.”

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Ideli 
Salvatti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.209, DE 2006

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, adiamento, para data a ser marcada 
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oportunamente, da realização de Sessão Especial do 
Senado, que seria realizada no dia 5 de dezembro de 
2006, destinada a comemorar os vinte e cinco anos 
de atividades da Faculdade Latino-Americana de Ci-
ências Sociais-FLACSO-Brasil.

Sala das sessões, 4 de dezembro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência defere o requerimento.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Ideli 
Salvatti.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Deputado 
Federal Átila Lins (AM), condecorado com 
Medalha “Ruy Araujo”, a ele conferida pela 
Assembléia Lagislativa do Estado do Ama-
zonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de aplauso ao Deputado 
Federal Átila Lins, agraciado com a Medalha “Ruy 
Araújo”, a ele conferida pela Assembléia Legislati-
va do Estado do Amazonas, por iniciativa do Depu-
tado Sabá Reis, autor do Projeto de Resolução nº 
374/2006.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do homenageado, ao Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazo-
nas, Deputado Belarmino Lins de Albuquerque, e, por 
intermédio deste, ao Deputado Sabá Reis.

Justificação

Por iniciativa do Deputado Sabá Reis, a Assem-
bléia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a 
outorga da Medalha “Ruy Araújo” ao Deputado Átila 
Lins, da bancada federal do Amazonas. A homenagem 
é merecida, pelo que também é justo o Voto de Aplauso 
que estou propondo ao Senado da República.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.211, DE 2006

Requer voto de pesar pelo falecimento 
de José Flávio Leite Costa Lima, ocorrido 
ontem, dia 29 de novembro do corrente.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, voto de pesar pelo faleci-
mento do ex-deputado federal e empresário cearense 
José Flávio Leite Costa Lima, ocorrido ontem, dia 29 
de novembro de 2006, em Fortaleza, Ceará.

Justificação

José Flávio Leite Costa Lima nasceu em 16 de 
julho de 1921, na cidade de Aracati, Ceará. Durante 
sua vida ocupou diversos cargos públicos, entre eles 
o de deputado federal, eleito pela UDN em duas le-
gislaturas.

Como empresário foi o primeiro a assumir a 
Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, no 
ano de 1975, e presidiu durante nove anos conse-
cutivos a Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará.

O sepultamento ocorrerá hoje, às 16 horas, no 
cemitério Parque da Paz da cidade de Fortaleza.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos solicita-
dos.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ama-
nhã devo seguir para Salvador a fim de comparecer à 
homenagem que a Associação Nacional dos Centros 
de Pós-Graduação em Economia fará a Antônio Maria 
da Silveira, Professor de Economia que, infelizmente, 
por câncer, deixou-nos no último dia 21.
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Será objeto da pauta a proposta de emenda à 
Constituição pela qual fica o Presidente da República 
levado a expressar a sua mensagem, anualmente, no 
início do ano legislativo, a cada dia 15 de fevereiro, 
pessoalmente, perante o Congresso Nacional. Como 
estarei ausente na quarta e na quinta-feira devido à 
viagem que farei à Bolívia, a convite do Inesc, com vis-
tas à preparação do Encontro de Cúpula dos Chefes 
de Estado da América Latina, em Cochabamba, eu 
agradeceria se pudesse ser considerada a votação 
dessa matéria na semana seguinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, de forma muito breve, quero dar 
um informe sobre a participação da delegação brasi-
leira na União Interparlamentar, cuja reunião ocorreu 
na sexta-feira e no sábado da semana passada. Par-
ticipamos eu, o Senador Heráclito Fortes, o Senador 
Sérgio Guerra, o Senador Efraim Morais e o Deputado 
João Almeida. 

Basicamente, foram dois dias de intensos traba-
lhos tratando da Rodada de Doha. A rigor, nosso pri-
meiro evento aconteceu na quinta-feira à noite. Depois, 
na sexta-feira, das 09 às 23 horas, houve debates com 
delegações de dezenas de países e várias mesas, com 
a participação de representantes da União Européia 
e dos Estados Unidos; do Embaixador do Brasil em 
Bruxelas, Clodoaldo Filho; do Ministro do Comércio 
da Índia; do Ministro da Agricultura do Japão; de Peter 
Allgeier, negociador dos Estados Unidos; e do repre-
sentante da União Européia na Organização Mundial 
de Comércio. Enfim, com representantes de vários pa-
íses, discutimos o futuro da Rodada de Doha. 

Quem acompanha as negociações comerciais 
internacionais sabe o quanto é importante essa ro-
dada de negociação multilateral, que foi agendada 10 
anos antes, a partir da Rodada do Uruguai. Na opor-
tunidade, em 1944, quando se constituiu a Organi-
zação Mundial do Comércio, havia um compromisso 
das nações desenvolvidas de, 10 anos depois, tratar 
a agricultura como prioridade e realizar uma rodada 
de negociação multilateral para o desenvolvimento, 
especialmente dos países em desenvolvimento, co-
locando uma nova política agrícola internacional no 
centro das negociações.

No entanto, na Rodada do Uruguai, as nações em 
desenvolvimento fizeram concessões muito importan-
tes, especialmente em matéria comercial. Reduziram, 
substancialmente, as tarifas de importação: duas vezes 

e meia a mais que as nações desenvolvidas, porque 
Estados Unidos, Japão e União Européia defendiam os 
seus mercados com barreiras não-tarifárias, enquanto 
os países em desenvolvimento tinham, na proteção da 
reserva de mercado, as barreiras tarifárias.

O Brasil foi um dos países que abriu, de forma 
expressiva, a sua economia a partir da entrada na Or-
ganização Mundial do Comércio, já no ano de 1995. 

No entanto, 10 anos depois, a União Européia, 
os Estados Unidos e o Japão, longe de assegurarem 
aquilo que estava sendo acordado, trataram de não dar 
prioridade à agricultura e resistiram a fazer as conces-
sões que foram acordadas.

Os países ricos subsidiam a agricultura em US$ 
1 bilhão por dia. Estados Unidos, União Européia e 
Japão têm subsídios que alteram e prejudicam espe-
cialmente o esforço exportador das nações em desen-
volvimento, além de colocarem os preços das principais 
commodities agrícolas muito abaixo do que deveriam 
ser, afetando exatamente o ponto onde as economias 
em desenvolvimento são mais competitivas e mais 
eficientes, como é o caso do Brasil. 

Somos, hoje, o maior produtor mundial de álcool 
e de açúcar. Somos o primeiro ou o segundo produ-
tor-exportador de soja, o primeiro de carne bovina, o 
segundo de carne suína e de aves. Somos o maior 
produtor-exportador mundial de suco de laranja, te-
mos uma participação decisiva no mercado de café, de 
soja e de milho, enfim, o Brasil é um grande produtor 
no setor de agronegócios e enfrenta uma concorrên-
cia desleal pelos subsídios praticados pelos Estados 
Unidos, pela União Européia e pelo Japão, entre outras 
regiões desenvolvidas do nosso Planeta.

O Brasil, na Rodada de Doha, articulou o G-20 
e uma liderança política, juntamente com a Índia e a 
China, que são países importadores de alimentos, a 
África do Sul, a Rússia e países em desenvolvimento 
da África, da América Latina e da Ásia, para colocar 
o desenvolvimento da agricultura como o centro das 
negociações, exigindo o fim dos subsídios às expor-
tações agrícolas, uma redução de subsídios à produ-
ção agrícola e mais acesso ao mercado dos produtos 
agrícolas. 

No entanto, a que estamos assistindo? Há um 
novo Congresso americano, os democratas vencem 
as eleições, não está claro qual será o mandato ne-
gociador para o Governo Bush na Rodada Doha; não 
está claro qual será o mandato, quais são as pré-con-
dições, quais são os limites do mandato negociador, 
se ele será renovado, e em que condições, pelo novo 
Congresso americano. E a lei agrícola dos Estados Uni-
dos é, obrigatoriamente, renovada a cada cinco anos. 
Portanto, o Congresso democrata votará, no ano que 
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vem, uma nova lei agrícola. E é aí que se insere toda 
a discussão da redução dos subsídios.

A União Européia fez uma redução parcial, muito 
tímida dos seus subsídios, e abriu pouco o seu mer-
cado. A acessibilidade de mercado também não foi 
resolvida. Com isso, os Estados Unidos argumentam 
que a posição da União Européia – de não acesso ao 
mercado da União Européia – prejudica uma redução 
mais substantiva dos subsídios na economia ame-
ricana, o que é agravado pelo fato de que o etanol 
– os Estados Unidos hoje produzem 38% do etanol 
que o mundo consome; o Brasil, praticamente, tem o 
mesmo peso no mercado internacional – é altamente 
subsidiado, porque é etanol de milho, muito menos 
competitivo que o etanol que nós produzimos com a 
cana de açúcar. 

Então, em função desse cenário, desse quadro, 
vejo de forma muito preocupante – saí dessa conferên-
cia mais preocupado do que cheguei – a grande possi-
bilidade de frustração da Rodada Doha. Não vejo, por 
parte do negociador americano, sequer um mandato 
claro de como se mover no atual cenário da vitória de-
mocrata no Congresso. Como eu disse, não está claro 
qual vai ser o mandato negociador, até onde a nova 
lei agrícola americana vai reduzir subsídios, até onde 
a Europa vai, de fato, dar mais acessibilidade ao seu 
mercado. E é nessas condições que a União Européia, 
que não tem como competir com a nossa agricultura, 
por causa da neve, por causa do clima, por causa do 
acesso à água e a outros recursos naturais, exporta 
37% da produção agrícola do mundo e o Brasil exporta 
3,9%. Quer dizer, essa deformação se deve ao abuso 
dos subsídios.

E volto a dizer que os países desenvolvidos, que 
são tão afeitos e tão defensores do liberalismo econô-
mico, em que são competitivos e eficientes, querem 
ser liberais no setor de manufaturas, querem abertura, 
integração e globalização da economia no setor de ser-
viços, mas onde somos mais eficientes e competitivos, 
como é o caso da agricultura, eles são protecionistas, 
paternalistas, intervencionistas, abusam dos subsí-
dios, criam barreiras ao mercado, criam reservas de 
mercado a sua produção e impedem os países mais 
pobres do planeta de produzirem alimentos, de produ-
zirem proteína, de gerarem emprego na agricultura, de 
impulsionarem exatamente o setor da economia onde 
eles são mais eficientes e mais competitivos.

Quero terminar dizendo que saímos bastante 
seguros da posição do Brasil nessas negociações. 
O Brasil lidera os países em desenvolvimento. O Mi-
nistro Celso Amorim é uma grande referência nesse 
processo da negociação de Doha, e o Embaixador 
Clodoaldo Filho fez uma brilhante exposição na mesa 

– eu diria – mais importante do seminário de que nós 
participamos. O Brasil tem uma posição bastante ra-
cional, bastante propositiva, defendendo uma posição 
multilateral. Temos de ter clareza de que o bilateralismo 
não vai substituir o papel estratégico que o multilate-
ralismo tem nas negociações comerciais e diplomáti-
cas. No entanto, não colocam subsídios, não colocam 
a agricultura no centro do debate, não querem colocar 
o desenvolvimento como o centro da preocupação. E o 
compromisso de dez anos da Rodada Uruguai infeliz-
mente não está sendo cumprido por Estados Unidos, 
União Européia e Japão.

Queria dizer que, seguramente, o Senador Ar-
thur Virgílio, com a sua formação de diplomata, teria 
dado uma grande contribuição, mas S. Exª não pôde 
estar presente. 

Redigimos, lá, uma carta – depois darei publi-
cidade a ela – que foi elaborada por todos os Par-
lamentares presentes, pedindo a continuidade das 
negociações, defendendo a agricultura como centro 
dessas negociações e defendendo essa agenda para o 
desenvolvimento. No entanto, não sentimos, por parte 
dos países ricos, particularmente os da União Euro-
péia e, especialmente, dos Estados Unidos, agora com 
esse novo quadro político, uma definição mínima que 
dê esperança à evolução dessa negociação. O Brasil, 
inclusive, flexibilizou a sua disposição em reduzir tari-
fas manufatureiras para viabilizar o acordo, desde que 
a agricultura seja o centro da negociação, já que ela 
é preliminar, e desde que haja uma redução drástica 
dos subsídios, acabando-se, definitivamente, com os 
subsídios das exportações e havendo mais sensibili-
dade ao mercado.

Por isso, Sr. Presidente, trouxemos muitas sub-
sídios, que depois vamos compartilhar com os demais 
Senadores da Casa, num processo negocial extrema-
mente complexo e igualmente estratégico para o futuro 
da economia e da agricultura brasileiras e dos países 
em desenvolvimento.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiquei 
feliz em saber que o Senador Mercadante sentiu mi-
nha falta nessa viagem parlamentar tão relevante para 
o País. Também S. Exª fez muita falta aqui, tendo em 
vista o seu talento e com a sua enorme capacidade 
de articulação parlamentar.

Sr. Presidente, começo com a leitura das primei-
ras linhas de uma Oração, a meu ver, adequada a este 
momento do Brasil contemporâneo, pela sua atualidade 
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e como documento que busca despertar o País para 
a realidade da Amazônia:

Oração da CF-2007

Deus criador, pai da família humana, 
Vós formastes a Amazônia, maravilha 

da vida, 
bênção para o Brasil e para o mundo.
Despertai em nós o respeito e a admi-

ração pela obra
que Vossa mão entregou aos nossos 

cuidados.

Mais do que composição em verso a ser mera-
mente cantada, ou composição poética de caráter líri-
co para mero efeito, essa é uma ode que conclama o 
País a uma interpretação acerca do papel reservado à 
Amazônia, nossa região estratégica por excelência.

Sobre a Amazônia, a todo instante, muito se fala e 
pouco se faz. Agora é hora de uma convocação maior. 
Por isso, a Oração acrescenta:

Que a Amazônia, berço acolhedor de 
tanta vida,

seja também o chão da partilha frater-
na, 

pátria solidária de povos e culturas,
casa de muitos irmãos e irmãs. 

Os versos com que iniciei este pronunciamen-
to compõem a Campanha da Fraternidade de 2007, 
instituída pela CNBB, Senador Sibá Machado, e que, 
este ano, versa sobre a Amazônia, com o título “Vida 
e missão neste chão”. 

O tema escolhido pela CNBB fez-me lembrar o 
que aqui disse, ano passado, o Arcebispo de Manaus, 
Dom Luiz Soares Vieira, como convidado da primeira 
reunião de audiência pública da Subcomissão da Ama-
zônia, que, aliás, foi criada por iniciativa minha, coisa 
da qual tenho muito orgulho em proclamar.

À época, era intenso o debate sobre a idéia pouco 
esclarecida de uma pretensa transformação da Ama-
zônia em área da humanidade, algo como um absurdo 
espaço internacionalizado. 

Sobre isso, o Arcebispo de Manaus sustentara 
pouco antes, em Itaici, a tese de que, ao contrário, a 
Amazônia, longe de ser uma área da humanidade, po-
deria, isto sim, vir a ser considerada área a serviço da 
humanidade, o que é bem diferente dos arroubos de 
internacionalização ou coisas assemelhadas.

Dom Luiz Soares Vieira, em sua fala, acrescentou 
que, se a Amazônia é objeto de controvérsias, inclusi-
ve em nível internacional, é porque, lamentavelmente, 
“quem menos conhece a Amazônia é o brasileiro”.

Aplaudi a definição e a ela acrescentei um tópico, 
aceito pelo prelado amazonense: “A Amazônia é área 
a serviço da humanidade, mas terra Brasil!

Agora, quando se preparada a Campanha da 
Fraternidade para o próximo ano, alegra-me – e isso 
é motivo de júbilo para todos os brasileiros –, alegra-
me – enfatizo –, o novo enfoque dado pela CNBB ao 
debate acerca da Amazônia.

Para chegar ao tema Fraternidade e Amazônia 
– Vida e Missão neste Chão, a Conferência Nacional 
dos Bispos Brasileiros trabalha desde o ano de 2002, 
quando se constituiu uma Comissão Episcopal para 
estudos da Região. 

O objetivo, explica a entidade católica, é o de “aju-
dar a Igreja e o Brasil a voltar os olhos para a Amazônia 
e a tomar consciência de seus grandes desafios”. 

Para a CNBB, e assim eu também entendo, “ao 
falar em Amazônia, vem imediatamente à memória a 
preocupante questão ambiental: grandes rios e florestas 
imensas, devastação do verde e ameaça à riquíssima 
biodiversidade”.

Salienta, ademais:

“Acompanhamos com apreensão a ocu-
pação, muitas vezes predatória, das terras 
amazônicas, sem que seus complexos e de-
licados ecossistemas sejam respeitados. O 
egoísmo e a ganância na exploração das ri-
quezas, o descuido e a imprudência ameaçam 
seriamente esse patrimônio natural.” 

Acrescentando esta frase: 

“(...) Esse patrimônio natural não é so-
mente dos brasileiros: a devastação da Ama-
zônia configura-se como uma perda e uma 
ameaça para toda a Humanidade”.

Como parte do tema da Campanha da Frater-
nidade de 2007, foram incluídas para a reflexão dos 
brasileiros as questões sociais e antropológicas, des-
tacando, em especial, as populações indígenas, per-
turbadas com a exploração irracional da área, além do 
que são agredidas em suas culturas.

O texto faz alusão igualmente ao esvaziamento 
do território da Amazônia, “já tão pouco povoado”, ao 
lado do crescimento desordenado e caótico de áreas 
urbanas.

Destaco, da leitura do documento preparado para 
o próximo ano, a ocupação das áreas, antes cobertas 
de florestas, com projetos agropecuários. 

A advertência da CNBB não é vazia. Os técnicos 
que se debruçaram sobre o que ocorre na área, apon-
tam os inconvenientes da substituição de florestas por 
culturas agrícolas, como, por exemplo, a da soja. 
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Não sou contra a soja, mas sou a favor de termos 
cuidado com os ecossistemas amazônicos para não 
matarmos a galinha dos ovos de ouro. Quero que a 
Amazônia renda frutos econômicos para o povo brasi-
leiro para a vida toda e não por curto espaço de tempo, 
beneficiando alguns muito e significando um grande 
problema para a humanidade e, no curto prazo, no curto 
termo, no curto olhar, para o próprio Brasil.

Constato que, das preocupações da CNBB, in-
cluem-se projetos como os que muitos, talvez por 
desconhecimento ou por insensatez, insistem em es-
timular. 

Na visão de quem está atento à realidade da re-
gião, como a CNBB, a implantação de certos projetos 
gera, entre outros problemas, “migrações, desenraiza-
mento social, cultural e religioso no coração da Ama-
zônia, e não apenas na área de Manaus”.

Como decorrência, assinala o texto da Campa-
nha da Fraternidade, “ampliam-se os problemas so-
ciais típicos de áreas metropolitanas e industriais do 
centro-sul do País, como a falta de infra-estrutura e de 
serviços públicos nas novas áreas de povoamento e 
nas explosivas realidades urbanas, desemprego, vio-
lência e degradação dos costumes”.

Saúde efusivamente a iniciativa da CNBB, que, 
como leio, “aponta para uma dupla preocupação: de um 
lado, fraternidade em relação à Igreja local, de outro a 
fraternidade efetiva e co-responsabilidade na defesa 
e promoção da vida”.

Creio firmemente no significado da Campanha da 
Fraternidade de 2007, endossando o que, a respeito, 
dizem seus organizadores:

“A Campanha da Fraternidade 2007 po-
derá ser um grande momento para trazer a 
Amazônia para dentro do coração da Igreja 
no Brasil, assim como ao coração de todos 
os brasileiros. E será, ademais, ocasião para 
suscitar iniciativas de ações eficazes de va-
lorização e defesa dessa vasta e ameaçada 
região brasileira”.

Sr. Presidente, aqui recordando advertência do 
Arcebispo de Manaus, para quem a Amazônia tem pro-
blemas porque o brasileiro não a conhece, acrescento: 
muitos não conhecem a Amazônia; outros contribuem 
para sua devastação; poucos atuam a favor do que é 
de extremo bom senso: a preservação da biodiversi-
dade amazônica, em nome de uma ação de defesa 
do futuro do Brasil.

Antes de encerrar, registro e insisto que a Ama-
zônia é a região estratégica por excelência do Brasil.

Encerro, saudando a Campanha da Fraternidade 
2007, entendendo-a como um alerta a todos nós, brasi-

leiros. Por isso, estou anexando a este pronunciamento, 
para que conste dos Anais do Senado da República, o 
inteiro teor da Oração Amazônica, que será repetida 
por ocasião da Campanha da Fraternidade.

Sr. Presidente, ainda sobre a minha região e pro-
curando juntar a perspectiva da preocupação com a 
ecologia e o realismo da necessidade de se tocar com 
mais rapidez o desenvolvimento econômico, digo que a 
solução para o reinício das obras da BR-319, que é a 
rodovia Porto Velho-Manaus, parece longínqua, embora 
garanta o Ibama que o assunto voltou a exame. 

Nessa estratégica rodovia da região amazônica, 
as obras de um trecho de 400 quilômetros estão para-
lisadas há mais de 15 anos.

O Secretário-Executivo do Ministério do Meio 
Ambiente, Dr. Cláudio Langone, explicou, em recente 
seminário sobre licenciamento ambiental para obras 
desse tipo, que a BR-319 passou a ser avaliada como 
obra nova, ou seja, vai ter de se sujeitar a toda uma 
análise em torno do impacto ambiental na região a ser 
cortada pela estrada. 

Pelo tom das afirmativas do respeitável Secre-
tário, reproduzidas em noticiário do próprio Ministério 
do Meio Ambiente, “não se deve falar em medidas a 
curto prazo”. E mais: “vetores mágicos de desenvolvi-
mento naufragam”.

Concordo com isso. Apenas quero solução para 
que possamos reconstruir e colocar a funcionar a 
BR-319.

Não se sabe exatamente o que significam essas 
palavras desse ilustre servidor do Ministério do Meio 
Ambiente, mas, pelo visto, não vejo nele nenhuma 
pressa na conclusão dos exames que podem levar ao 
licenciamento ambiental da importante rodovia.

Então, veja bem Sr. Presidente, para não haver 
contradição entre a primeira parte do meu discurso e 
a segunda: não prego agressão ao licenciamento am-
biental. Prego pressa na conclusão das análises pelo 
Ministério do Meio Ambiente porque é uma exigência 
do desenvolvimento do meu Estado a pavimentação 
e a reconstrução da BR-319. 

Mas leio o que disse o Dr. Langone: “Precisamos 
desmistificar a visão de que a questão ambiental impe-
de o desenvolvimento. Não há agenda consistente de 
desenvolvimento que ignore o meio ambiente”. 

Tudo bem, Secretário. Ninguém de bom senso é 
contra o zelo na preservação ambiental. Concordo ple-
namente que não há desenvolvimento econômico hoje 
em dia que valha a pena se não houver a preocupação 
ambiental. Concordo com o Secretário até aí.

Estou de acordo e acho indispensável o exame de 
impacto ambiental de quaisquer obras, especialmente 
na região amazônica, área estratégica e delicada do 
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Brasil. Peço pressa. Não estou pedindo que se passe 
por cima do licenciamento ambiental. Peço pressa. 
Um pouco mais de agilidade, contudo, não faria mal 
a ninguém. Por isso, levando em conta os 15 anos de 
atraso na conclusão daquela obra, bem que o Secre-
tário Langone poderia acelerar os estudos acerca do 
traçado da BR-319, até porque ele próprio, ao fazer o 
elogio do Ministério, lembra que, hoje, essa Pasta conta 
com 120 técnicos, segundo ele “todos concursados”, 
número que, disse ainda, “pode dobrar”.

Seria o caso, então, já que dobraram o pessoal, 
de dobrar também o esforço desses técnicos para uma 
rápida conclusão dos estudos a que faço referência, 
isto é, acerca do impacto ambiental da BR-319. Faço 
a observação, sobretudo diante do que divulgou o Mi-
nistério do Meio Ambiente, ao fazer um balanço dos 
estudos de licenciamento ambiental para hidrelétricas 
e rodovias. No setor de obras rodoviárias, o relatório 
do Ministério informa a conclusão de estudos para as 
rodovias BR-101, BR-163 e BR-242.

Para a Amazônia, é importante a conclusão da 
BR-319, pelo que renovo o apelo para que os estudos 
do Ministério do Meio Ambiente andem mais rapida-
mente, apesar da ressalva do Secretário Executivo, 
Cláudio Langone, que não vi muito disposto a caminhar 
tão velozmente quanto às necessidades de comunica-
ção rodoviária em minha região.

Sr. Presidente, de maneira bem clara, bem sucinta, 
percebo que não podemos tocar nenhuma grande obra 
sem a figura do licenciamento ambiental. Vejo o próprio 
Presidente da República falar muito quando se refere a 
destravar o País. Ele tem dado ênfase, que me parece, 
às vezes, até exagerada, ao licenciamento ambiental, 
como se, resolvida a questão do licenciamento, tivés-
semos dinheiro bastante para investir, e não temos; 
como se tivéssemos as demais variáveis da economia 
respondidas, e elas não estão respondidas. As refor-
mas estruturais foram paradas; o Brasil não cresce o 
que pretende o Presidente, apenas se se resolver a 
questão do licenciamento ambiental. E sou a favor da 
exigência do licenciamento ambiental, sobretudo na 
minha região, quando temos a certeza da delicadeza 
e da relevância daqueles ecossistemas todos.

Veja, Sr. Presidente, porque isso me parece muito 
relevante: o Presidente fala em licenciamento, que é 
essencial de ser resolvido, mas creio que, em algum 
momento, teremos de fazer a chamada análise da re-
lação custo-benefício. Pego o gasoduto Coari-Manaus. 
Ele significa um corte na floresta, sim. Não é um corte 
que atinja o tendão da floresta; é um corte superficial 
que vai deixar uma cicatriz muito leve na floresta. O 
duto que leva de Urucu a Coari já foi praticamente, 
todo ele, recoberto pela floresta. O gasoduto será co-

berto pela floresta com mata secundária, sim, isso é 
verdade, em curto espaço de tempo.

Então, entendo que é muito pior e muito mais le-
sivo ao meio ambiente haver hidrelétricas movidas a 
diesel – essas, sim, poluem muito e são caras no seu 
funcionamento – do que pagarmos um preço ecológi-
co – que precisamos determinar qual é – para se ter 
o licenciamento ambiental, para que se toquem para 
valer as obras do gasoduto Coari-Manaus. Ao longo do 
tempo, 50 anos, 100 anos, 200 anos, o gasoduto vai 
servir, e não podemos trabalhar com diesel, fingindo 
que fornecemos energia para o interior do Estado do 
Amazonas. É questão de relação custo-benefício.

As hidrelétricas, do mesmo modo, têm um cus-
to ecológico? Têm. E depois? Depois, elas não têm 
custo ecológico nenhum mais. Elas são até de barato 
manuseio e são de enorme recompensa econômica. 
Logo, sou a favor de que definamos quais hidrelétri-
cas são essenciais para as trabalharmos como projeto 
nacional. Não vejo por que não se chega a um acordo 
dentro do Governo e não se chega a um acordo dentro 
da Nação. Tem-se de chegar a um acordo dentro do 
Governo, sim, cada parte cedendo em alguma coisa. 
Ou seja, não há hipótese de obra grande deixar de ter 
o exame do impacto ambiental, e não há hipótese de 
obra grande e necessária para o País, essencial, que 
dá ganhos ecológicos ao longo do tempo, ser entra-
vada pela morosidade com que analisam o processo 
de concessão do licenciamento ambiental.

Esse é o apelo que faço; ou seja, a meu ver, é pre-
ciso ter bom senso. O Presidente fala em crescimento 
de 5%, e sei que, no ano que vem, não alcançará isso. 
Este ano, não chega a 3%, não chega nem a 2,8%. 
Com muita boa vontade, eu previ 2,8% daquela tribuna. 
E já digo que vai ficar em 2,6%, 2,7%. É realmente um 
crescimento medíocre, levando-se em conta o momen-
to essencialmente positivo para o mundo.

No ano que vem, repetiremos a mediocridade, 
até porque não estamos fazendo as reformas, nem 
os marcos regulatórios que atraem investimentos. Não 
estamos sabendo resolver essa questão das hidrelétri-
cas, que ficam na pendência entre IBAMA, Ministério 
do Meio Ambiente e outros órgãos do Ministério de 
Minas e Energia, que ficam na pendenga, sem que 
haja uma decisão clara do Governo, sem que haja o 
entendimento deste com o Ministério Público e com a 
sociedade, para que se diga: “Esta obra tem de sair. 
Ela vai ter certo custo ecológico, mas vamos pagá-
lo. Depois de pago o preço ecológico, vamos, então, 
guarnecer a ecologia”.

Hoje, vejo – finalizando, Sr. Presidente, dou o 
exemplo de novo do gasoduto Coari/Manaus – que 
pagamos um preço, a vida toda, pelas termoelétricas 
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a diesel. Era melhor pagar, uma vez só, o preço de um 

corte na floresta, que é recuperável, pelo gasoduto que 

vai fornecer para toda a Amazônia ocidental gás natu-

ral, energia verde, barata, farta, não-poluente, capaz 

de atrair a agroindústria, para realmente dar autonomia 

aos Municípios do interior da minha região amazônica 

ocidental e do meu Estado do Amazonas. Em outras 

palavras, está faltando, a meu ver, mais liderança, mais 

vontade política, mais vontade de efetivamente ofere-
cer as soluções de que o Brasil carece.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Sérgio Guer-
ra, Alvaro Dias, a Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. 
Senadores Antero Paes de Barros, Juvêncio da Fon-
seca e Flexa Ribeiro enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e § 2º do art. 210 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, as idéias que o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva apregoa como possíveis metas para 
seu segundo mandato esbarram em contradições na 
área da livre manifestação de pensamento e da liber-
dade de imprensa.

São contradições dele mesmo ou dos petistas 
que ainda não perderam o hábito da “alopração”, uma 
prática que se revigora principalmente entre os que, 
só para efeito externo, pregam para o PT um compor-
tamento exemplar.

O próprio Presidente repete, com intensidade 
talvez propositada, muitas críticas à mídia brasileira. 
Sua Excelência não tem um pingo de razão. A impren-
sa brasileira é, sim, democrática, e o noticiário que 
publica reflete a realidade.

O pior, e o Presidente precisa saber disso, é que 
ele faz afirmativas inconvenientes, visando a atingir a 
imprensa em todas as oportunidades que colocam um 
microfone a sua frente, inclusive fora do País, como 
ocorreu na última viagem à Venezuela. Ali Lula chegou 
a ser tido como cabo eleitoral de Chávez. E, de quebra, 
condenou o que, a seu ver, seria prática incorreta dos 
jornais, do rádio e da tv do Brasil.

Não é à-toa que petistas mais afoitos chegam 
a propor planos de controle da imprensa, sob a capa 
eufemística de “democratização”.

Na quinta-feira, deixei claro neste Plenário que 
a liberdade de imprensa não admite arranhões. E, por 
isso, a prevalecer como válida a intenção de Lula de 
dialogar com a oposição, nossa primeira senha é a 
Democracia.

As muitas contradições do Presidente acerca 
da imprensa preocupam. É por aí que, muitas vezes, 
alguns põem a perder a própria Democracia. No mo-
mento, essa prática é quase uma obsessão da ala 
aloprada do PT e parece contaminar o próprio Presi-
dente da República.

O jornal O Estado de S. Paulo, em editorial da 
edição de domingo último, dia 19, aponta as contra-
dições de Lula:

(...) Ao reconhecimento de que toda sua 
trajetória política se deveu ao amplo espa-
ço que sempre obteve na mídia, ...(....) seus 
atos, e os de seis assessores, assumiram sig-
nificativamente exatamente o oposto ao das 
intenções(...)

Boa parte do editorial é dedicada a um plano em 
tudo condenável de transformar a Radiobrás num órgão 
de propaganda dócil do Governo. Diz o jornal:

(...) o que tudo isso indica, no fundo, é 
que acabaram de vez os escrúpulos (se os 
havia) e os disfarces (estes havia) dos que 
agora se sentem “donos” do Poder e acham 
que podem permitir-se tudo (...)

Faço da frase final do editorial, que vai para os 
anais, também a minha conclusão, a título de adver-
tência:

(...) Só há um pormenores: estão enga-
nados..(...)

Repito, enfaticamente: Estão, mesmo. Estão en-
ganados os que cercam o Presidente, se acham que 
podem liquidar a Democracia brasileira:

Estão enganados.
Esse engano pode comprometer o que, até aqui, 

entendemos como boa vontade do Presidente, ou seja, 
sua iniciativa de dialogar com os oposicionistas.

Hoje, o noticiário sobre a reunião do PT, realiza-
da nesse domingo mostra que seus integrantes, ao 
menos a parte “aloprada”, insiste em teses que ficam 
bem apenas em ditaduras. 

Idéias exóticas e perigosas, como essa de uma 
pretensa democratização dos meios de comunicação 
é algo que cheira a ditadura e nos remete aos tempos 
da ditadura Vargas, com seu famigerado Departamento 
de Imprensa e Propaganda, o DIP.

Leio trecho do noticiário de hoje:

(...) O alvo.... é a cobertura da Radiobrás 
que, longe do jornalismo chapa branca que 
marca sua história, teve uma postura equili-
brada durante o primeiro mandato. Noticiou 
greves de funcionários, fez denúncias de meio 
ambiente e acumulou 3.500 reportagens so-
bre a crise do mensalão, aquele evento que, 
conforme a cartilha do PT, é uma ‘constru-
ção jornalística’. Para (...) assessores e ex-
assessores de Lula, a Radiobrás fez uma 
‘comunicação estatal que tem vergonha de 
ser estatal’. (...) Os mesmos assessores 
acusam a Radiobrás de não ter aproveita-
do a chance de ‘contextualizar e hierarquizar 
melhor os fatos’ (...)
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O que os chamados aloprados não explicam é o 
significado dessa última frase:

‘contextualizar e hierarquizar melhor os 
fatos’ (...)

Não bastasse isso, essa ala petista investe-se 
agora na questão da propaganda oficial do Governo. 
À frente deles, Valter Pomar, membro da Executiva 
Nacional do PT, para quem “a distribuição de verbas 
da publicidade oficial não deve seguir critérios de 
mercado”.

Essa nova frente também compõe aquela linha 
a que eles deram o nome de democratização das co-
municações.

A proposta, pelo que se sabe, teria sido 
levada ao exame da reunião petista de do-
mingo, com o argumento de que (...) a mídia 
brasileira é muito monopolista.

E mais:

(...)Existe uma parte dos meios de comu-
nicação que nos trata como inimigos (....)

Com esse tom, não haverá diálogo que prospe-
re. A posição se dispõe a conversar, mas sem essas 
aloprações com que o PT ao que tudo indica pensa 
reviver o DIP da ditadura Vargas. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segun-
do assunto é para dizer que li com prazer a crônica 
de Tenório Telles do último sábado deste mês. Ela é 
dedicada a um dos mais respeitáveis pesquisadores 
amazonenses, Djalma Batista, para quem “A Natureza 
da Amazônia não está suficientemente conhecida e, 
muito menos, conhecida.

Djalma defende – e concordo com ele – a neces-
sidade de criar incentivos para pesquisas científicas e 
tecnológicas. A falta desses estudos e pesquisas aca-
ba agravando os problemas da Amazônia, em especial 
no que toca ao conhecimento da sua biodiversidade 
e, conseqüentemente, contribuindo para retardar o 
desenvolvimento da Região.

O pesquisador deve, nessas próximas sema-
nas, lançar um novo livro, intitulado O Complexo da 
Amazônia, em que reúne seus estudos sobre a rea-
lidade amazonense, como informa o jornal A Crítica, 
de Manaus.

Saúdo a publicação desse livro, confiado às edi-
toras Valer e EDUA. E requeiro à Mesa a inserção nos 
Anais do Senado da matéria a que me refiro, apensada 
a este pronunciamento.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

PT ANTECIPA CONGRESSO 
PARA TIRAR BERZOINI 

Neutralidade do noticiário da imprensa é atacada 
por ex-assessor de Lula 

Paulo Moreira Leite 

Apareceu um novo lance na guerra interna do go-
verno Lula sobre o comando da Radiobrás, estatal que 
controla três emissoras de TV, seis estações de rádio 
e um site de notícias. No fim de semana, o jornalista 
Bernardo Kucinski, ex-assessor do Planalto, encarre-
gou-se de trazer a polêmica a público, divulgando no 
site Carta Maior um artigo com críticas à gestão de 
Eugênio Bucci, presidente da Radiobrás que decidiu 
deixar o posto a partir de 2007.

O alvo de Kucinski é a cobertura da Radiobrás 
que, longe do jornalismo chapa branca que marca 
sua história, teve uma postura equilibrada durante o 
primeiro mandato. Noticiou greves de funcionários, 
fez denúncias de meio ambiente e acumulou 3.500 
reportagens sobre a crise do mensalão, aquele even-
to que, conforme a cartilha do PT, é uma ‘construção 
jornalística’. Para Kucinski, a Radiobrás fez uma ‘co-
municação estatal que tem vergonha de ser estatal’. 
Ele também acusa a Radiobrás de não ter aprovei-
tado a chance de ‘contextualizar e hierarquizar me-
lhor os fatos’.

Como sabe toda pessoa que já ouviu A Voz 
do Brasil, a Radiobrás sempre se ocupou em ‘con-
textualizar e hierarquizar melhor os fatos’ conforme 
o ponto de vista de quem está no governo – isso 
desde o Estado Novo. A discussão em curso no go-
verno Lula situa-se na fronteira que separa o uso 
do Estado como aparelho de propaganda ou como 
instrumento para assegurar uma informação de qua-
lidade à população.

‘O Estado brasileiro sempre fez proselitismo, 
embora isso seja errado e até proibido por lei’, afir-
ma Bucci. ‘Nossa gestão abandonou esse compor-
tamento, para produzir informações de interesse do 
cidadão.’

Meses depois da posse de Lula, 20 mil servido-
res se uniram em Brasília para protestar contra a re-
forma da Previdência. Em seu noticiário, A Voz omitiu 
o protesto e registrou que ‘um grupo de servidores’ fora 
a Brasília fazer sugestões para ‘melhorar a reforma’. 
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‘Tivemos de mudar o projeto editorial. Não há lei que 
diga que nosso papel deve ser de relações públicas’, 
afirma Bucci.

Embora faça um noticiário a anos-luz do que se 
conhecia no passado, a Radiobrás não divulgou as fo-
tos do dinheiro destinado a comprar o dossiê Vedoin. 
A explicação é que suas regras internas impedem a 
divulgação de informações de fonte anônima – e, ofi-
cialmente, as fotos do dinheiro não eram chanceladas 
por ninguém.

Conhecido pelo respeito às formalidades – ele 
criou norma interna que obriga os funcionários da 
empresa a trabalhar de gravata –, Bucci marcou sua 
gestão por uma postura profissional. Elevou o núme-
ro de funcionários contratados por concurso e foi ao 
mercado preencher cargos executivos. Alguns resul-
tados apareceram. Há quatro anos, 700 emissoras 
de TV espalhadas pelo Brasil reproduziam o noti-
ciário da Radiobrás. Este número agora passa de 
mil. Diariamente, 2 mil emissoras de rádio divulgam 
um pacote de reportagens preparado pela emissora 
– serviço criado em sua gestão. Em 2004, o site da 
Agência Brasil teve um pico de 2 milhões de aces-
sos num dia, número equivalente ao que se atingia 
durante um mês.

Kucinski escreveu que, numa cobertura de ‘caráter 
metafísico’, a Radiobrás não produziu ‘uma narrativa 
própria do governo Lula’, raciocínio que leva à defesa 
de um noticiário politicamente dirigido.

‘O governo não pode dirigir o noticiário’, afirma 
Bucci. ‘Governo é fonte e alvo de investigação. Deve 
ser fiscalizado e deve dar respostas.’

Em 2002, Kucinski chegou a ser cogitado para 
a presidência da Radiobrás. Foi preterido por Bucci, 
nomeado por Lula. Quatro anos depois, o ambiente é 
outro. A crítica de Kucinski integra um coro de petistas 
de vários escalões que depois da reeleição querem um 
terceiro turno contra a imprensa.

‘Nenhuma distorção que possa ter ocorrido na 
iniciativa privada pode levar a uma contra-distorção da 
parte do Estado, que não pode abandonar o compro-
misso de servir ao cidadão’, afirma Bucci. 

PT antecipa congresso para afastar Berzoini.
Diretório marca para julho reunião que definirá 

eleições do partido Vera Rosa, Vanice Cioccari.
Sem punir os ‘aloprados’ que se envolveram no 

escândalo do dossiê Vedoin, o Diretório Nacional do 
PT decidiu ontem antecipar o seu 3.º Congresso para 
debater os rumos do partido após uma crise atrás da 
outra e encurtar o mandato do presidente licenciado 
da legenda, deputado Ricardo Berzoini (SP). Instân-
cia máxima de deliberação do PT, o Congresso seria 

realizado em setembro e foi antecipado para julho de 
2007.

É nesse fórum que os petistas farão o acerto de 
contas: querem marcar novas eleições diretas entre 
os filiados para substituir Berzoini e escolher outra di-
reção no partido.

A difícil situação de Berzoini, chefe dos arapon-
gas que tentaram comprar um dossiê contra tucanos, 
foi o único constrangimento dos dois dias de reunião 
do Diretório Nacional, a primeira depois da reeleição 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo ali esta-
va combinado com o Palácio do Planalto: do teor da 
amena resolução política, que deu aval ao governo de 
coalizão, à antecipação do Congresso do PT, previsto 
agora para 6, 7 e 8 de julho, em Brasília.

Até mesmo a disputa por cargos no ministério 
ficou em banho-maria, embora hoje à tarde a comis-
são política do PT tenha reunião com o ministro das 
Relações Institucionais, Tarso Genro, para definir as 
‘áreas’ que o partido gostaria de manter sob sua alça-
da. O problema é que o PT não sabe o que fazer com 
Berzoini, afastado desde outubro da coordenação da 
campanha de Lula e da presidência do PT.

A proposta que hoje encontra maior respaldo é 
convocar novas eleições para novembro ou dezembro 
de 2007. Nesse figurino, o mandato do presidente do 
PT seria reduzido de três para dois anos e Berzoini, 
eleito para capitanear o partido até 2008, acabaria 
defenestrado. Mas o antigo Campo Majoritário, fac-
ção do deputado, tem dúvidas sobre a conveniência 
desse método.

‘Eu acho que um mandato de três anos é melhor, 
dá mais tempo para executarmos os projetos, sobre-
tudo quando temos o calendário político sacudido a 
cada dois anos’, afirmou Marco Aurélio Garcia, presi-
dente interino do PT. Assessor de Relações Interna-
cionais de Lula, Garcia ficará no comando do PT até 
a solução do imbróglio. Os mais cotados para substi-
tuir Berzoini são o governador do Acre, Jorge Viana, 
que termina o mandato em dezembro, e o ex-senador 
José Eduardo Dutra.

Berzoini circulou os dois dias na reunião do PT, 
num elegante hotel de São Paulo, mas pouco falou. 
Abatido, disse não considerar a antecipação do Con-
gresso como manobra para derrubá-lo. ‘Há muito tempo 
superei a fase de ver fantasma’, desconversou, insis-
tindo em que não vai renunciar.

Da refundação do PT à revisão do estatuto, o 
Congresso será uma catarse. No divã, petistas que-
rem saber quais os métodos e práticas de direção que 
levaram o PT a rasgar a bandeira da ética.
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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 “Rede de impu-
nidade”, publicada no jornal Folha de S.Paulo de 21 
de setembro do corrente.

A matéria destaca que, Lula perdeu as chances 
que teve para acabar com modo de ação autoritário e 
corrupto de grupos petistas no governo.

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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o re-
gistro da matéria intitulada “Bastos quis controlar dossiê, 
diz delegado”, publicada no jornal Folha de S.Paulo 
em sua edição de 2 de novembro do corrente.

A matéria destaca que em depoimento ao Minis-
tério Público, Edmilson Bruno relata conversa que diz 
ter ouvido entre o Ministro da Justiça, Marcio Thomas 
Bastos e o chefe da PF em São Paulo Geraldo Araújo, 
onde Bastos pergunta ao delegado se os petistas pre-

sos, tentando comprar um falso dossiê contra candida-
tos tucano, envolviam o nome do presidente Lula.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(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, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Denúncia liga petista a 
saque de US$150 mil”, publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo de 20 de outubro do corrente.

Segundo a matéria, o petista Jorge Lorenzetti, 
ex-chefe do núcleo de inteligência da campanha do 
presidente Lula, teria adquirido US$150 mil que se-
riam usados para a compra de um falso dossiê contra 

candidatos tucanos, numa casa de câmbio sediada 
em Florianópolis.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA.  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 
registrar a matéria intitulada “Só voltar a ser oposição 
salva o PT”, publicada pela revista Veja de 11 de ou-
tubro do corrente.

A matéria destaca que o governador reeleito de 
Minas Gerais o tucano Aécio Neves, afirma que o pre-
sidente Lula trouxe para o governo a turma da cerveja 
do sindicato sem se preocupar se ela estava prepara-
da para governar. O governador mineiro disse também 

que só a derrota eleitoral pode salvar o PT, que assim 
voltaria para a oposição.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja 
considerada como parte deste pronunciamento, para 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srª 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “Se houve crime eleitoral 
no dossiê, eu terei que pagar, afirma Lula”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 19 de 
outubro do corrente.

A matéria destaca que durante uma entrevista 
apara a Folha de S.Paulo, o presidente-candidato Lula, 
admitiu que se for comprovado que o dinheiro para a 

compra de um dossiê anti-tucano tenha saído de sua 
campanha, estará sujeito a punição eleitoral.

Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja 
considerada como parte integrante deste pronuncia-
mento para que, assim, passe a constar 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 intitulada “Dossiê era para lesar campanha 
nacional do PSDB, diz Lacerda” , publicada pelo jornal 
Folha de S.Paulo de 24 de outubro do corrente.

A matéria destaca que o ex-coordenador da cam-
panha de Aloízio Mercadante, Hamilton Lacerda, dis-
se à Polícia Federal que o intuito de Jorge Lorenzetti 
e Expedito Veloso com a compra do dossiê era para 
prejudicar o PSDB na eleição para presidente e tam-
bém nos Estados.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) –– Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão extraordi-
nária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 22, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 316, 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 22, de 2006 (proveniente da 
Medida Provisória nº 316, de 2006), que altera as 
Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991 e 9.796, 
de 5 de maio de 1999, aumenta o valor dos be-
nefícios da previdência social; revoga a Medida 
Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006; dis-
positivos das Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 
1991, 8.444, de 20 de julho de 1992 e da Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; 
e da Lei nº 10.699, de 9 de julho de 2003.

Relator revisor:
Prazo final: 8-12-2006 (sexta-feira)

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 317, 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 23, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 317, de 2006), 
que altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 
de julho de 2006, que dispõe sobre a renego-
ciação de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural contratadas na área de atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– Adene, e dá outras providências.

Relator revisor:
Prazo final: 14-12-2006 (quinta-feira)

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, 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 318, de 2006), que abre crédito 

extraordinário no valor global de oitocentos e 
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e seten-
ta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, em 
favor da Presidência da República, dos Minis-
térios da Educação, da Justiça, das Relações 
Exteriores, da Defesa e de Operações Oficiais 
de Crédito, para os fins que especifica.

Relator revisor:
Prazo final: 20-12-2006 (quarta-feira)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 319, 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 24, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 319, de 2006), 
que institui o Regime Jurídico dos Servidores 
do Serviço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, 
no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, altera a Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993, revoga as Leis nºs 7.501, 
de 27 de junho de 1986, 9.888, de 8 de de-
zembro de 1999, e 10.872, de 25 de maio de 
2004, e dispositivos das Leis nºs 8.028, de 12 
de abril de 1990, 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, e 8.829, de 22 de dezembro de 1993; e 
dá outras providências.

Relator revisor:
Prazo final: 22-12-2006 (sexta-feira)

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 25, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 320, 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 25, de 2006 (provenien-
te da Medida Provisória nº 320, de 2006), que 
dispõe sobre a movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou despachadas 
para exportação, o alfandegamento de locais 
e recintos, a licença para explorar serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias 
em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro; mo-
difica a legislação aduaneira; alterando as Leis 
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nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, 9.019, de 30 de 
março de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
9.716, de 26 de novembro de 1988, 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, e 10.893, de 13 de 
julho de 2004, e os Decretos-Leis nºs 37, de 
18 de novembro de 1966, 1.455, de 7 de abril 
de 1976, e 2.472, de 1º de setembro de 1988; 
e revogando dispositivos dos Decretos-Leis nºs 
37, de 18 de novembro de 1966, e 2.472, de 1º 
de setembro de 1988, e das Leis nºs 9.074, de 
7 de julho de 1995, e 10.893, de 13 de julho de 
2004; e dá outras providências.

Relator revisor:
Prazo final: 22-12-2006 (sexta-feira)

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 321, 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 26, de 2006 (proveniente da 
Medida Provisória nº 321, de 2006), que acresce 
art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 
que estabelece regras para a desindexação da 
economia, e dá outras providências.

Relator revisor:
Prazo final: 20-2-2007

7

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322, 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 322, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios das Re-
lações Exteriores e da Defesa, no valor global 
de vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e 
oito mil reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
Prazo final: 22-2-2007

8

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 323, 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 323, de 2006, que autoriza a 

União a efetuar contribuição à Organização 
Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar 
a viabilização da Central Internacional para a 
Compra de Medicamentos contra a AIDS, ma-
lária e tuberculose – Cicom/Unitaid, no valor de 
até treze milhões e duzentos mil reais.

Relator revisor:
Prazo final: 22-2-2007

9

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324, DE 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

o § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 324, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, 
da Justiça, da Previdência Social, do Trabalho 
e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e das Cidades, no valor global de um bilhão, 
quinhentos e quatro milhões, trezentos e vinte 
e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro 
reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
Prazo final: 14-3-2007

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 435, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.211, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Econômicos), que aprova a Programação 
Monetária para o terceiro trimestre de 2006.

11

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 
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ao Congresso Nacional na abertura da ses-
são 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.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
do como primeiro signatário 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 meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-
cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 41, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 
70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sibá Machado, que altera 
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para 
aumentar o prazo do mandato do Presidente 
da República e proibir a reeleição.

Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda 
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 10, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999; 

nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que 
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Cons-
tituição Federal, suprimindo a reeleição para 
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização 
nos outros casos.

Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038, 
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson 
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com vo-
tos contrários dos Senadores Agnelo Alves, 
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara, 
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, absten-
ção do Senador Antônio Carlos Valadares; e 
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– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tas-
so Jereissati, pela rejeição das Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, 
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, 
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 58, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999; nº 

41, de 2003; e nº 20, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antônio Carlos Valada-
res, que dispõe sobre a inelegibilidade para os 
mesmos cargos, no período subseqüente, do 
Presidente da República, dos Governadores 
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefei-
tos e fixa em cinco anos a duração de seus 
mandatos.

Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda 
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 70, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999; 

nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Roberto Requião, que 
dispõe sobre a inelegibilidade para os mesmos 
cargos, no período subseqüente, do Presidente 
da República, dos Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e dos Prefeitos.

Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 

58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda 
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 97, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999; 

nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 97, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá 
nova redação ao § 5º do art. 14 e ao inciso II 
do art. 29 da Constituição Federal, vedando a 
reeleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos, e es-
tabelece a simultaneidade das eleições para 
todos os cargos eletivos, a partir de 2006.

Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda 
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

20

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; 

e nº 41, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sibá Machado, que acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, para estabelecer a coin-
cidência dos mandatos federais, estaduais e 
municipais.

Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda 
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
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21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 30, de 2005 (nº 3.605/2004, 
na Casa de origem), que modifica o art. 520 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, conferindo efeito devolutivo 
à apelação, e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 197 e 1.035, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania: 1º pronunciamento: (sobre o Projeto) 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2, de Plenário) Relator ad hoc: 
Senador Sibá Machado, favorável.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais). 

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

23

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos 
Bingos, que autoriza os Estados Federados 
e o Distrito Federal a explorar loterias.

24

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios que altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; 
cria o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF, e dá outras providências” 
(torna obrigatória a identificação de clientes, 
a informação de operações, a comunicação 
de transferências internacionais e aumenta 
os valores das multas).

25

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

26

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 227, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito dos Correios, que altera 
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, amplian-
do o âmbito de aplicação do pregão eletrônico 
e melhorando mecanismos de controle.

27

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o 
Programa de Incentivo a Revelações de Inte-
resse Público e dá outras providências.

28

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
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229, de 2006 – Complementar, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que altera a Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a fim de es-
tabelecer uma melhor fiscalização sobre os 
fundos de previdência complementar.

29

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
263, de 2006, de iniciativa da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito da Emigração, que 
dispõe sobre concessão de anistia a quem 
tenha registrado no Brasil filho de mãe ou pai 
brasileiro nascido em país fronteiriço, e dá ou-
tras providências.

30

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
264, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito da Terra, que al-
tera os arts. 161 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, e o art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, para prever o 
esbulho processório com fins políticos e en-
quadrá-lo no rol dos crimes hediondos, e dá 
outras providências.

31

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 131,

DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 

2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Peres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.

32

REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.163, de 2006 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino), 
solicitando que sejam apresentados votos de 
solidariedade para com todos os que sofrem 
perseguições em virtude de sua condição de 
imigrante e para com os valores democráticos 
e liberdades defendidos pelos pais fundado-
res da nação estadunidense, que podem estar 
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide 
das necessidades de segurança.

MATÉRIAS A SEREM DECLARADAS PREJUDI-
CADAS

33

Projeto de Lei do Senado nº 106, de 
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes, 
que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 
2002, que cria a profissão de Agente Comu-
nitário de Saúde, para dispor que a sua con-
tratação, quando efetivada mediante vínculo 
indireto, observará o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho; e

34

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que 
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamen-
tação das atividades de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 
na forma do § 5º do art. 198 da Constituição 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 
minutos.)

(OS Nº 16383/2006)
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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 ** 

 PRB – Roberto Cavalcanti **S 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 PT – Delcídio Amaral ** 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Valter Pereira ** 
   

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 – Geovani Borges**S 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Maguito Vilela*  P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – Teotonio Vilela Filho**  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 Pinheiro (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 Fonseca (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotônio Vilela Filho (PSDB) AL 4093 
Antero Paes de Barros (PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira MG 2244 1. Leomar Quintanilha (PCdoB)-cessão TO 2073 
João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Gilvam Borges AP 1712 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. (Vago )   

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Eduardo Suplicy (PT) SP 3213 
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 
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