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que altera dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

18161

Ata da 82ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 15 de junho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos,
Romeu Tuma e Papaléo Paes

ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães
– Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto Botelho – César Borges – Cristovam Buarque
– Demostenes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos
– Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide
– Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves
Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gilberto Mestrinho
– Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes –
Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Maguito
Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel
– Marcos Guerra – Maria do Carmo Alves – Mozarildo
Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo
Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo
Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho
Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Roseana
Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso
Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir
Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 79
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo recebido da Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 681, DE 2004
(Nº 1.058/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 2 de julho de 2003, que outorga concessão à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar, por 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 399, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 2 de
julho de 2003, que “Outorga concessão as entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providencias”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
I – em onda média:
Rede Sol de Comunicações Ltda., na
cidade de Granja-CE;
II– de sons e imagens:
a) WEB Comunicação Ltda., na cidade
de Picos-PI; e
b) Rádio e TV Schappo Ltda., na cidade
de Parnaíba-PI.
Brasília, 19 de agosto de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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DECRETO DE 2 DE JULHO DE 2003

MC nº 65 EM
Brasília, 17 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas à outorga
de concessão para explorar serviços de radiodifusão,
nas localidades e Unidades da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação
e as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Rede Sol de Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Granja,
Estado do Ceará (Processo nº 53650.000596/2000 e
Concorrência nº 22/2001–SSR/MC);
WEB Comunicação Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Picos. Estado do Piauí
(Processo nº 53650.000621/2000 e Concorrência nº
28/2000-SSR/MC);
Rádio e TV Schappo Ltda., serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parnaíba. Estado
do Piauí (Processo nº 53650.000627/2001 e Concorrência nº 71/2001-SSR/MC).
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795. de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
ás referidas entidades para explorar os serviços de
radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os
referidos atos.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.

Outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República,
No uso das atribuições que lhe conferem os arts.
84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, §
1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo
em vista o disposto no art. 29 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, sem direito de exclusividade:
I – pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
– Rede Sol de Comunicações Ltda., na
cidade de Granja, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000596/2001 e Concorrência nº
22/2001-SSR/MC);
II – pelo prazo de quinze anos, serviço de radiodifusão de sons e imagens:
a) WEB Comunicação Ltda., na cidade de Picos, Estado do Piauí (Processo
nº 53650.000621/2000 e Concorrência nº
28/2000-SSR/MC);
b) Rádio e TV Schappo Ltda., na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí (Processo nº 53650.000627/2001 e Concorrência nº
71/2001-SSR/MC)
Art. 2º As concessões ora outorgadas reger-seão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pelas outorgadas.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 3º, sob pena de tornar-se nula, de pleno
direito, a outorga concedida.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 681, de 2004,
que acaba de ser lido, tramitará com prazo determinado de 45 dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da
Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo
Plenário em 25 de março de 2003, o projeto lido
será apreciado terminativamente pela Comissão
de Educação, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, b, combinado com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador João Capiberibe.
É lido a seguinte:
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 75, de 2004 (nº 304/2004, na origem), de 9
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio aos sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe
sobre o repasse de recursos ﬁnanceiros do Programa
Brasil alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, e dá outras providências,
proveniente da Medida Provisória nº 173, de 2004,
sancionado e transformado na Lei nº 10.880, de 9 de
junho de 2004.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Mensagem nº 75, de 2004, juntada ao processado
do Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2004, proveniente da Medida Provisória nº 173, de 2004, vai à
Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002 – CN.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João
Capiberibe.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2004
Altera a redação do art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, para nele incluir o caso de
abono de feto anencéfalo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
“Art. 128 ................................................
..............................................................
Aborto no caso de gravidez de feto com
anencefalia.
III – se da gravidez resulta feto com anencefalia e o aborto é precedido de consentimento
da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A nosso ver, faz-se necessário reexaminar friamente as restrições ao aborto à luz das novas concepções e dos vertiginosos avanços da Medicina, especialmente na área da obstetrícia, que nos mostram
claramente constituir o abono de feto inviável uma nova
hipótese que deve ser acrescentada às duas previstas
no Código Penal como impuníveis: o aborto necessário
(para salvar a mãe) e o praticado no caso de gravidez
resultante de estupro.
2. O novo caso de aborto a que nos referimos
ocorre quando o feto se desenvolve com a anormalidade designada anencefalia, que signiﬁca “ausência
total ou parcial do encéfalo”.
3. Por entendermos que essa hipótese de interrupção da gravidez deve constar do Código Penal
mediante o acréscimo de novo inciso ao art. 128, o
qual trata especiﬁcamente dos casos de aborto impuníveis, estamos apresentando o correspondente
projeto de lei, que entendemos plenamente justiﬁcável em face das considerações e argumentos expostos a seguir.
4. Respeitáveis obstetras lecionam que a gestação
de feto com anencefalia é também de alto risco para
a gestante, pois tende a crescer além do normal e a
placenta apresenta várias anomalias, sendo comum
a eclampsia e outros distúrbios.
5. Nessa mesma linha, o Conselho Federal de
Medicina aﬁrma que a continuidade da gestação de
um feto anencéfalo toma-se um risco desnecessário
e gera a indicação de interrupção, mesmo que o risco
não seja iminente.
6. Sabe-se, ademais, que, em conseqüência da
anencefalia, caso o feto venha a nascer com vida, os
seus membros inferiores seriam mais alongados que
o normal, não haveria cérebro, e os olhos seriam saltados, além de outras deformações.
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7. Por sua vez, a literatura médica mostra que a
anencefalia é um defeito de formação extremamente
precoce da gestação, em razão do qual a cabeça craniana do feto não se fecha completamente, e o cérebro
não se desenvolve normalmente, não havendo qualquer
medicamento ou cirurgia que possibilite a reparação
dessa imperfeição.
8. Cabe, ainda, ressaltar que as pesquisas cientíﬁcas garantem ser inviável a vida extra-uterina de fetos anencefálicos, não se constatando qualquer caso
desses que tenha resultado em ser vivo por mais de
algumas horas, o que tem provocado grave sofrimento
psicológico à mãe.
9. Com base nesses ensinamentos da área médica, proferiram-se inúmeras decisões judiciais de
primeiro grau, no interior do Brasil, que permitem o
aborto de feto inviável, tendo em vista a atipicidade
da conduta.
10. De acordo com Thomz Rafael Gollp, em
“Ética, Direito e Aborto por Anomalia Fetal”, de 1991
até o início de 1997, aproximadamente 300 alvarás
para a interrupção médica da gravidez por anomalia fetal foram concedidos nos diferentes estados
da União.
11. Cabe lembrar que em Brasília, normalmente,
instaura-se perante o Ministério Público procedimento
administrativo, com vistas a uma ﬁnal decisão declaratória de inexistência de crime na hipótese de interrupção de gravidez com feto anencéfalo, porquanto
há entendimento de que não se pode punir abono de
feto inviável.
12. E de ressaltar também que o Código Penal
já admite, desde 1940, o aborto no caso de perigo
de vida para a gestante, independentemente das
condições do feto. Então perguntamos: por que não
se admitir o aborto no caso de anencefalia do feto,
devidamente constatada mediante a utilização das
técnicas mais modernas da Medicina, uma vez que
há certeza da impossibilidade de vida fora do útero
materno?
13. Entretanto, mesmo nessa hipótese de aborto
de feto desprovido de encéfalo, entendemos ser indispensável a anuência da mãe, como, aliás, se veriﬁca
no aborto por gravidez decorrente de estupro.
Diante do exposto, esperamos o apoio dos meus
ilustres Pares à aprovação deste projeto de lei, que
inclusive reﬂete o entendimento de considerável parte do Poder Judiciário, que há muito vem decidindo
favoravelmente à interrupção da gravidez de feto inviável.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Duciomar Costa.

JUNHO 2004

Junho de 2004

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 128 – Não se pune o aborto praticado por
médico:
Aborto necessário
I – se não há outro meio de salvar a vida da
gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da
Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS – Francisco Campos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2004
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para ampliar a possibilidade de participação do capital externo nas empresas
de transporte aéreo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 181 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 181 ................................................
..............................................................
II – pelo menos cinqüenta e um por cento do capital com direito a voto pertencente a
brasileiros, prevalecendo essa limitação nos
eventuais aumentos do capital social;
..............................................................
§ 3º A transferência a estrangeiro das
ações com direito a voto, que estejam incluídas na margem de quarenta e nove por cento do capital a que se refere o inciso II deste
artigo, depende de aprovação da autoridade
aeronáutica.
§ 4º Desde que a soma ﬁnal de ações
em poder de estrangeiros não ultrapasse o limite de quarenta e nove por cento do capital,
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poderão as pessoas estrangeiras, naturais
ou jurídicas, adquirir ações do aumento de
capital. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), editado
em 1986, é bastante restritivo com relação à participação de investidores estrangeiros na aviação nacional.
Ele exige que as empresas aéreas mantenham pelo
menos 80% do seu capital com direito a voto nas mãos
de pessoas físicas de nacionalidade brasileira.
A presente proposição altera os dispositivos do
CBA, a ﬁm de permitir que investidores externos ampliem sua participação no mercado brasileiro, sem permitir, no entanto, que assumam o controle societário
das companhias aéreas, O limite à sua participação
passará dos atuais 20% para 49% do capital votante
das empresas brasileiras.
A abertura do transporte aéreo à participação do
capital externo tem sido adotada por diversos países. As
empresas brasileiras têm sido, inclusive, importantes investidoras no mercado aéreo sul-americano, em países
como Bolívia, Equador, Colômbia, Paraguai e Uruguai.
A crise por que passam atualmente algumas companhias aéreas brasileiras torna ainda mais oportuna a
presente proposição. Novos investidores poderão capitalizar as empresas em diﬁculdades, tomando-as ﬁnanceiramente mais sólidas e competitivas. Além disso, novos
recursos permitirão ampliar a oferta de transporte aéreo,
não apenas beneﬁciando os passageiros, mas também
gerando empregos e fomentando o turismo.
Pelas razões expostas, contamos com a colaboração dos ilustres parlamentares para a aprovação do
projeto ora apresentado.
Sala das Sessões, 15-6-2004. – Senador Paulo
Octávio.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)
....................................................................................
Art. 181. A concessão somente será dada à pessoa jurídica brasileira que tiver:
I – sede no Brasil;
II – pelo menos 415 (quatro quintos) do capital
com direito a voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais aumentos do
capital social;
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III – direção conﬁada exclusivamente a brasileiros.
§ 1º As ações com direito a voto deverão ser
nominativas se se tratar de empresa constituída sob
a forma de sociedade anônima, cujos estatutos deverão conter expressa proibição de conversão das
ações preferenciais sem direito a voto em ações com
direito a voto.
§ 2º Pode ser admitida a emissão de ações preferenciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das
ações emitidas, não prevalecendo as restrições não
previstas neste Código.
§ 3º A transferência a estrangeiro das ações
com direito a voto, que estejam incluídas na margem
de 1/5 (um quinto) do capital a que se refere o item
II deste artigo, depende de aprovação da autoridade
aeronáutica.
§ 4º Desde que a soma ﬁnal de ações em poder de
estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto)
do capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais
ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Regulamenta o emprego de algemas
em todo o território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Art. 2º As algemas somente poderio ser empregadas nos seguintes casos:
I – durante o deslocamento do preso, quando
oferecer resistência ou houver fundado receio de tentativa de fuga;
II – quando o preso em ﬂagrante delito oferecer
resistência ou tentar fugir;
III – durante audiência perante autoridade judiciária ou administrativa, se houver fundado receio, com
base em elementos concretos demonstrativos da periculosidade do preso, de que possa perturbar a ordem
dos trabalhos, tentar fugir ou ameaçar a segurança e
a integridade física dos presentes;
IV – em circunstâncias excepcionais, quando julgado indispensável pela autoridade competente;
V – quando não houver outros meios idôneos
para atingir o ﬁm a que se destinam
Art. 3º E expressamente vedado o emprego de
algemas
I – como forma de sanção;

10

18170

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2004

Junho de 2004

II – quando o investigado ou acusado, espontaneamente, se apresentar á autoridade administrativa
ou judiciária.
Art. 4º Os órgãos policiais e judiciários manterão livro especial para o registro das situações em que tenham
sido empregadas algemas, com a indicação do motivo,
lavrando-se o termo respectivo, que será assinado pela
autoridade competente e juntado aos autos do inquérito
policial ou do processo judicial, conforme o caso.
Art 5º Qualquer autoridade que tomar conhecimento de abuso ou irregularidade no emprego de algemas
levará o fato ao conhecimento do Ministério Público, remetendo-lhe os documentos e provas de que dispuser,
necessários à apuração da responsabilidade penal.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Todos esses princípios foram incorporados à
Constituição Federal de 1988, e o Código Penal, em seu
art. 38, já reaﬁrmava tais princípios estabelecendo que
o preso conserva todos os direitos não atingidos pela
perda da liberdade, “pondo-se a todas as autoridades
o respeito à sua integridade física e moral”.
Portanto, deve-se evitar, em tributo a essas conquistas da civilização humana, a exposição dos presos à mídia, aos holofotes da política e à ignomínia
perante a sociedade. Enﬁm, urge ao Brasil abraçar de
vez a sua condição de Estado Democrático de Direito, para impedir, salvo fundada necessidade, qualquer
forma de tratamento que implique na equiparação ente
o acusado e o culpado.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Demóstenes Torres.

Justiﬁcação

LEGISLAÇÃO CITADA

O presente projeto de lei busca suprir uma grave
lacuna no ordenamento jurídico nacional: a regulamentação do emprego de algemas. Vê-se, com freqüência,
os direitos fundamentais do preso serem afrontados,
principalmente quando, sob o foco da mídia, são, sem
qualquer necessidade concreta, usados como meio de
propaganda policial ou política, e expostos pelo próprio
Estado à curiosidade popular.
A regulamentação do emprego de algemas, segundo o art. 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), deve ser feita por meio de decreto presidencial (art. 84, IV, da Constituição Federal).
Todavia, após vinte anos da publicação da LEP o Poder
Executivo não cumpriu com seu desiderato. A solução,
até mesmo em decorrência da importância que a matéria exige, deve ser através de iniciativa deste Poder
Legislativo, meio legítimo no atual regime de direito.
Saliento que a proposta em apreço abraça os valores positivados na Carta Política de 1988 e regulamenta
a matéria com base em três requisitos fundamentais:
indispensabilidade da medida, necessidade do meio
e justiﬁcação teleológica, em respeito aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, da presunção da
inocência e da dignidade da pessoa humana.
O presente projeto de lei tem como inspiração a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidades, de 1948, que proíbe o
tratamento desumano ou degradante (artigo V); o Pacto
de San José da Costa Rica, de 1969, que prescreve
que “toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada
com o respeito devido à dignidade ao ser humano” (art.
5º, item 2); e a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, de 1948, que determina o absoluto
respeito ao “princípio de que todo acusado é inocente,
até provar-se-lhe a culpabilidade” (artigo XXVI).

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua
ﬁel execução:
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
Direitos do preso
Art. 38. O preso conserva todos os direitos não
atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas
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as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. (Redação dada pela Lei nº 7.209. de 11-7-1984)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
PS-GSE nº 722
Brasília, 9 de junho de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que, nos termos
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do § 4º do art. 164 do Regimento Interno desta Casa,
a presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo
arquivamento, em virtude da rejeição e inadequação
ﬁnanceira, do Projeto de Lei Complementar nº 23, de
1995, do Senado Federal (nº 11/94, na origem), que
“Dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social – FAS, e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O expediente lido será anexado ao processado do
Projeto de Lei nº 11, de 1994 – Complementar e vai
ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001 – CN,
a Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Até 20-6 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 28-6 Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 3-8 Publicação e distribuição de avulsos das emendas;
Até 13-8 Encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 11 de
junho de 2004, e publicou, no dia 14 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 191, de 2004, que “dá
nova redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.010, de 29
de março de 1990, e acrescenta a alínea f ao inciso
I do art. 2º da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990,
que dispõem sobre importações de bens destinados
a pesquisa cientíﬁca e tecnológica e suas respectivas
isenções ou reduções de impostos.”
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL)
2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Antero Paes de Barros (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
4.Lúcia Vânia (PFL)
PMDB
Renan Calheiros
Hélio Costa
Sérgio Cabral

1.Luiz Otávio
2.Ney Suassuna
3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)
Ideli Salvatti (PT)
João Capiberibe (PSB)
Duciomar Costa (PTB)

1. Delcídio Amaral (PT)
2 Eduardo Suplicy (PT)
3. Sibá Machado (PT)
PDT

Jefferson Peres

1.Almeida Lima
PL(1)

Magno Malta

1 Aelton Freitas
PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti

1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
1.Fernando Ferro
2.Ivan Valente

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT
– RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João
Capiberibe.

PMDB
José Borba
Mendes Ribeiro Filho

1.André Luiz
2.Gustavo Fruet
PFL

José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia

1.José Roberto Arruda
2.Onix Lorenzoni
PP

Pedro Henry

1.Celso Russomanno
PSDB

Custódio Mattos
PTB
José Múcio Monteiro

1.Alberto Goldman
1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)
Sandro Mabel

1.Miguel de Souza
PPS

Júlio Delgado

1.Lupércio Ramos
PSB

Renato Casagrande

1.Dr. Evilásio
PRONA*

Enéas
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– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
29-8-2004 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 12-9-2004 (60 dias)

PT
Arlindo Chinaglia
Ângela Guadagnin
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1.vago

* Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
ﬁca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 14-6-2004
– Designação da Comissão: 15-6-2004
– Instalação da Comissão: 16-6-2004
– Emendas: até 20-6-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo ﬁnal na Comissão: 14-6-2004 a 27-6-2004(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 27-6-2004
– Prazo na CD: de 28-6-2004 a 11-8-2004 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-8-2004
– Prazo no SF: de 12-8-2004 a 25-8-2004 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 25-8-2004
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 26-8-2004 a 28-8-2004 (43º ao 45º dia)

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO, Nº 742, de 2004
Solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
os resultados obtidos Com a nova série da
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), elaborada pelo IBGE.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
os resultados obtidos com a nova série da Pesquisa
Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), elaborada pelo IBGE:
1) O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística IBGE mudou recentemente a série
de suas observações sobre a produção física
da indústria?
2) No cálculo para o primeiro trimestre
deste ano já foi utilizada a nova série?
3) Os novos números seriam superiores
àqueles obtidos pela antiga metodologia?
4) Quando o IBGE divulgou que o crescimento da indústria, no primeiro trimestre
deste ano, foi de 1,7% divulgou, também, que
estava comparando a série nova com a série
antiga?
5) Qual seria o crescimento da indústria
entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre do ano passado se tivessem sido
utilizados os dados da nova série para ambos
os períodos?
6) O IBGE divulgou que o PIB teria crescido 1,6% no primeiro trimestre deste ano.
Feitas essas correções, qual teria sido o crescimento do PIB?
Justiﬁcação
O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
– IBGE divulgou, em sua página na internet, que re-
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centemente mudou a série de suas observações sobre
a produção física da indústria.
Essa reformulação implicou numa mistura de
séries, quando se faz a comparação entre o último
trimestre do ano passado (série velha) e o primeiro
trimestre deste ano (série nova).
Com isso, a divulgação, pelo IBGE, em 27 de maio
do corrente, dos índices de crescimento da indústria e
do PIB deveriam ser revistos.
Assim, senhor Presidente, as informações que
ora requeiro são de fundamental importância para o
esclarecimento das mudanças acima citadas.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgilio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 743, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 20,
de 1999, 3, de 2001, 26, de 2002, 90, de 2003, e 9, de
2004, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
II, item “8”, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 744, DE 2004
Com fulcro no artigo 218 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento ocorrido no dia 10 do corrente
mês da compositora Rosinha de Valença, com apresentação formal de condolências à Maria das Graças
Canellas, irmã da falecida, e às diretorias da Escola de
Samba Unidos do Combota e da banda da Sociedade
Musical Progresso de Valença.
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Justiﬁcação
Rosinha teve sua carreira interrompida em abril
de 1992, por uma parada cardíaca que ocasionou uma
lesão cerebral. Nascida Maria Rosa Canellas, em Valença, fez no sobrenome artístico uma reverência à cidade
onde aprendeu a tocar violão de forma autodidata.
A artista, que estava em coma há 12 anos, morreu à 1h15 do dia 10 do corrente mês no Hospital Escola Luiz Giosefﬁ Jannuzzi, onde havia sido internada
na noite anterior com complicações respiratórias. Sua
importância como divulgadora e incentivadora da música instrumental lhe valeu nos anos 70 um prêmio da
Ordem dos Músicos do Brasil.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Serys
Slhessarenko, Senadora da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 745, DE 2004
Com fulcro no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a inserção em ata de voto
de aplauso a diretora executiva da Agende Ações em
Gênero Cidadania e Desenvolvimento, Marlene Libardoni, e ao representante da Organização dos Estados
Americanos (OEA), Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos,
pelos 10 anos da adoção da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher – Convenção de Belém do Pará.
Justiﬁcação
Adotada pela Assembléia Geral da Organização
dos Estados Americanos (OEA) no dia 9 de junho de
1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, assumiu importante papel na
emancipação das mulheres. Ratiﬁcada pelo Governo
brasileiro em 27 de novembro de 1995, constitui-se em
instrumento de debate, compreensão e visibilização
de variados temas, entre outros, sobre a deﬁnição de
violência contra as mulheres.
Para ressaltar o momento de grande importância
para a cidadania das mulheres americanas e divulgar
amplamente os resultados da Convenção de Belém do
Pará, a Agende Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento, na pessoa de sua diretora executiva, Marlene Libardoni, e com o apoio do Fundo das Nações
Unidas para o Desenvolvimento da Mulher (UNIFEM),
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coordenou a edição publicação voltada especialmente
para mulheres parlamentares nas três esferas de atuação do Legislativo e para os movimentos de mulheres
e feminista brasileiros.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Serys
Slhessarenko, Senadora da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o requerimento lido será despachado à Comissão
competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 746, DE 2004
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que este
providencie e encaminhe, no estrito termo do prazo
constitucional de 30 dias, as seguintes informações:
1. É verídica a matéria da Agência Carta Maior
(on-line), assinada pelo jornalista Nelson Breve, no
dia 14 de junho deste ano de 2004, segundo a qual
“dinheiro para dar mais R$15,00 ao salário mínimo, o
Tesouro Nacional tem, mas Palocci teme mercado”?
(cópia em anexo)
2. Segundo a mesma matéria, “o governo escondeu no Orçamento Geral da União (OGU) de 2004
quase R$3 bilhões para administrar as pressões sem
comprometer a meta de superávit ﬁscal”, principalmente as decorrentes do ﬁnanciamento das dívidas
dos produtores rurais – “através de papéis conhecidos como ASTN” – que venciam em 30 de outubro
deste ano, mas foram trocados em setembro do ano
passado por outros papéis com vencimento em 2005
e 2006. Por que esta informação não foi passada ao
Congresso Nacional, que aprovou o OGU com previsão
de recursos para resgatar os títulos (amortização mais
juros)? Como o desembolso não será feito, o dinheiro
estaria sobrando. Essas aﬁrmações correspondem à
verdade dos fatos?
3. Qual o fundamento da informação divulgada
pela matéria de que uma parte desses recursos, ao
invés de serem imediatamente destinados a ﬁnanciar um reajuste superior ao até aqui anunciado pelo
Governo Federal no salário mínimo, já estaria sendo
destinada para outras despesas, a saber: R$430 milhões para a reforma agrária e R$140 milhões para a
conclusão de obras viárias? Restariam, portanto, R$2
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bilhões, recursos mais que suﬁcientes para que o reajuste do salário mínimo se processe em bases mais
harmônicas com os compromissos assumidos pelo
Governo Federal.
4. E verdade que o governo proporá aos senadores uma política de recuperação do poder de compra
do salário mínimo a partir de 2005? Quais os fundamentos dessa política?
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Serys
Slhessarenko, Senadora da Republica.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 747, DE 2004
Requer voto de pesar pelo falecimento
do Procurador aposentado da Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas, João
Crizóstomo de Queiroz.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 12 de junho de 2004, do Procurador aposentado da Assembléia Legislativa do Estado
do Amazonas, João Crizóstomo de Queiroz, que era
um dos mais cotados para a eleição de Desembargador do TJ do Estado. Segundo o jornal A Crítica, de
Manaus, a lembrança do nome do ilustre Procurador
para a vaga no Tribunal, considerada justa, suscitou,
no entanto, fortes pressões anônimas, produzidas em
cartas cujo intuito era o de difamar uma pessoa íntegra, sempre dedicada ao trabalho.
Requeiro, também, que o voto de pesar do Senado seja comunicado aos familiares do Procurador e ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Amazonas.
Justiﬁcação
Conheci o Procurador João Crizóstomo, ﬁgura de
grande destaque no Amazonas, por sua vida funcional,
íntegra e dedicada. Ele é merecedor dessa homenagem póstuma do Senado da República.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João
Capiberibe.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 748, DE 2004
Requer informações ao Ministro da
Justiça, acerca da compra de motocicletas
importadas para patrulhamento ostensivo
e escolta de autoridades.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento Interno, combinado com o que dispõe o art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando a
competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional,
que sejam solicitadas, ao excelentíssimo senhor Ministro da Justiça, informações que esclareçam a opção
por motocicletas de elevado custo, importadas, que
a Polícia Rodoviária Federal adquiriu para, segundo
se informa o serviço de patrulhamento ostensivo e
escolta de autoridades.
Informar os custos e as razões que levaram a
PRF a optar por equipamentos tão soﬁsticados, esclarecendo, ainda, se as motocicletas fabricadas no
País não servem para essas atividades.
Justiﬁcação
O jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 10 de
junho de 2004, divulga que a Polícia Federal adquiriu
18 motocicletas importadas, marca Harley Davidson,
com custo unitário de R$44,8. As informações causam estranheza, uma vez que o País debate-se com
problemas sociais de grande delicadeza Há pouco,
foi divulgado que o País adquiriu um luxuoso avião
francês para as viagens internacionais do Presidente da República. Há compras de artigos de luxo
para uso nos Palácios Presidenciais de Brasília e,
agora, gastos elevados com a compra de poderosas
motocicletas para a Policia Rodoviária Federal, num
momento em que as estradas são abandonadas pelo
Governo. Tudo causa estupefação, razão pela qual
ao Senado, como órgão ﬁscalizador, é importante
conhecer os dados solicitados, pelo que formulo o
presente requerimento de informações ao Ministério da Justiça.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB
(À Mesa, para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 749, DE 2004
Requer informações ao Ministro Chefe
da Casa Civil da Presidência da República,
acerca de denúncia da revista Veja, de gastos inominados com cartões de crédito fornecidos a 38 servidores do Planalto..
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e, considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, informações
acerca do assunto veiculado pela Revista Veja, dando conta de que o Governo cedeu cartões de crédito
a 38 servidores do Palácio do Planalto, para gastos
inominados.
– Há veracidade na informação?
– Quais são os servidores contemplados
com esses cartões de crédito?
– O que se pode entender por gastos
com peculiaridades da Presidência?
– Valores gastos individualmente por esses servidores.
Justiﬁcação
A Revista Veja informa, na edição com data de
capa de 16 de junho de 2004, que 38 servidores do
Palácio do Planalto dispõe de cartões de crédito para
pagamento de despesas inominadas, incluindo restaurantes e hotéis. O assunto requer esclarecimentos do
Governo, daí a razão deste Requerimento.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 750, DE 2004
Requer, ao Secretário Especial dos
Direitos Humanos, informações acerca da
implantação de programa de combate ao
trabalho infantil no Brasil, anunciado pelo
Secretário em Genebra, Suíça.
Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento
Interno, combinado com o art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, que a Mesa solicite ao Exmo. Senhor Secretário Especial dos Direitos Humanos, informações, por
escrito, acerca do pretendido lançamento de programa
de combate ao trabalho infantil no Brasil. As informações devem indicar a estrutura desse programa e o
valor, tipo e público atingido pelas bolsas em dinheiro
a serem distribuídas nacionalmente.
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Justiﬁcação
De acordo com o noticiário da imprensa, especialmente do jornal A Crítica, de Manaus, edição de
12 de junho de 2004, a Secretaria Especial de Direitos Humanos deverá lançar em nível nacional um
programa destinado a combater o trabalho infantil,
compreendendo inclusive a distribuição de bolsas em
dinheiro a menores. Ao Senado, detentor da prerrogativa de ﬁscalização, interessa conhecer as linhas
mestras desse programa, para, inclusive, acompanhar
sua evolução.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 751, DE 2004
Requer informações ao Ministro da Defesa, acerca da vigilância das fronteiras da Amazônia, visando
o combate ao narcotráﬁco.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento Interno, combinado com o que dispõe o art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando a
competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional,
que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa, informações que esclareçam quais
as providências do Governo no sentido da vigilância
das áreas de fronteiras, especialmente na Amazônia,
a ﬁm de coibir o narcotráﬁco.
Justiﬁcação
O jornal Diário do Amazonas denuncia, na edição do dia 11 de junho de 2004, que a vigilância nas
áreas de fronteira continua insuﬁciente, com reduzido
número de militares. Ao Senado, como órgão ﬁscalizador, é importante conhecer os dados solicitados, pelo
que formulo o presente requerimento de informações
ao Ministro da Defesa.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 752, DE 2004
Requer informações ao Ministro da
Justiça, acerca da existência de ações do
Governo para a vigilância das fronteiras
da Amazônia, visando o combate ao narcotráﬁco.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento Interno, combinado com o que dispõe o art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando a
competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional,
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que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, informações que esclareçam quais
as providências do Governo no sentido da vigilância
das áreas de fronteiras, especialmente na Amazônia,
a ﬁm de coibir o narcotráﬁco.
Justiﬁcação
O jornal Diário do Amazonas denuncia, na edição do dia 11 de junho de 2004, que a vigilância nas
áreas de fronteira continua insuﬁciente com reduzido
número de militares. Ao Senado, como órgão ﬁscalizador, é importante conhecer os dados solicitados, pelo
que formulo o presente requerimento de informações
ao Ministro da Justiça.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 753, DE 2004
Requer informações, Ao Ministro da
Saúde, acerca de campanha e programa
de prevenção ao câncer.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e, considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
informações acerca do programa e de campanha em
vistas de lançamento e destinados a prevenir o câncer,
especialmente de próstata. Esclarecer quando e em que
bases serão veiculados a campanha e o programa.
Justiﬁcação
O Jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 6 de
junho de 2004, notícia que nem sempre o exame denominado PSA, que é o antígeno especíﬁco da próstata,
acusa a existência de câncer, sugerindo os urologistas
que o controle deva ser feito periodicamente, com a
assistência de médicos especialistas. Adianta, ainda, o
jornal que o Ministério da Saúde planeja o lançamento
de campanha e programas de prevenção ao câncer,
dai a razão desse requerimento.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 754, de 2004
Requer informações ao Ministro Chefe
da Casa Civil da Presidência da República,
acerca de obras no Palácio da Alvorada.
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Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, informações
acerca do assunto veiculado pela Folha de S.Paulo,
dando conta de que empresários teriam se comprometido a arcar com as despesas de reforma do Palácio da Alvorada, que é um bem público. Indaga-se se,
sendo a residência oﬁcial do Presidente da República,
não seria normal e recomendável que o poder público
faça a manutenção do Alvorada, incluindo eventuais
reformas.
Justiﬁcação
O jornal Folha de S.Paulo informa, na edição
do dia 10 de junho, que o Presidente Lula, ao receber
para jantar no Alvorada um grupo de empresários, fez
críticas ao estado de conservação do imóvel. E que,
“como resposta, os presentes se prontiﬁcaram a ajudar
a fazer uma reforma no Palácio, orçada inicialmente
em R$16 milhões”. A queixa é inusitada, causando estranheza que empresas privadas tenham que assumir
despesas dessa natureza, numa ediﬁcação pública,
daí a razão desse requerimento.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 755, DE 2004
Requer informações ao Ministro da
Saúde, acerca de programas e/ou providências de contenção do vício do alcoolismo no País.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Saúde, informações acerca da existência de projetos,
programas ou providências para conter o alcoolismo
no País, incluindo estudos sobre eventual restrição à
propaganda de bebidas.
Justiﬁcação
O Jornal Folha de S.Paulo publica, na edição do
dia 13 de junho de 2004, ampla reportagem mostrando
alarmantes índices de alcoolismo, principalmente entre os jovens brasileiros, pelo que formulo o presente
requerimento de informações ao Ministro da Saúde,

JUNHO 2004

Junho de 2004

indagando quais as providências, projetos ou programas em estudo no Governo.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Capiberibe.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2004
Requer voto de pesar pelo falecimento
do paisagista e designer brasileiro Bernardo GoldWasser.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido no dia 8 de junho de 2004, do
paisagista e designer carioca Bernardo Goldwasser,
detentor de notável obra artística, premiada no Brasil e
no exterior. Ele é detentor do Prêmio André Rebouças
de Escultura, comemorativo do IV Centenário do Rio
de Janeiro. Requeiro, também, que o voto de pesar do
Senado seja comunicado à viúva do paisagista, Sra.
maria Julia goldwasser.
Justiﬁcação
Dedicado ao paisagismo e ao designer artístico,
Bernardo Goldwasser tornou-se conhecido no meio
artístico por suas obras, muitas delas premiadas.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há oradores inscritos.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, lembrando que
a Senadora Heloísa Helena foi a primeira a chegar ao
plenário e, em seguida, V. Exª, Senador Paulo Paim.
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Assim, peço a minha inscrição em terceiro lugar, no
momento oportuno.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, a Senadora Ana Júlia
Carepa antecipou que eu gostaria de me inscrever
para uma comunicação inadiável. Espero que hoje
seja possível, antes da Ordem do Dia, utilizarmos esse
instrumento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs terão assegurado o uso da palavra, por cinco minutos,
para uma comunicação inadiável, nos termos do art.
158, § 2º, do Regimento Interno, na seguinte ordem:
Senadora Heloísa Helena, Senador Paulo Paim e Senadora Ana Júlia Carepa.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – Sr.
Presidente, solicito a palavra pela liderança do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Tem a palavra V. Exª, de imediato, pela liderança do PSB.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o PLS nº 130,
que torna obrigatória a publicação instantânea de todos os gastos e receitas públicos.
Esse projeto é fundamental para que a sociedade
brasileira passe a ter controle sobre o Estado brasileiro. Trata-se de um projeto que busca “republicanizar” o
orçamento público, “republicanizar” o Estado brasileiro
para que o cidadão contribuinte, aquele que paga todas
as despesas dos entes públicos, possa acompanhar o
resultado da sua contribuição.
O PLS nº 130 aprimora e complementa a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que já mostrou resultado no
que diz respeito à transparência dos orçamentos públicos e das ﬁnanças públicas. A Lei nº 101, de 2001,
torna obrigatória a publicação de boletins bimestrais
de gestão ﬁscal, que trazem demonstrativos da execução orçamentária e também da execução ﬁnanceira da
União, dos Estados e dos Municípios. Só que o PLS
nº 130, aprovado na CAE e na CCJ, vai mais longe,
pois torna obrigatória a publicação das informações
de todos os entes mantidos com dinheiro público, sejam Municípios, Estados ou União, do Judiciário, do
Legislativo e do Executivo.
Para sustentar a nossa aprovação à Lei de Responsabilidade Fiscal no aspecto da transparência da
gestão ﬁscal, gostaria de apresentar alguns dados que
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levantei na Internet, em relação à publicação dos boletins bimestrais de gestão ﬁscal, no que diz respeito a
Restos a Pagar do meu Estado. Estou me ancorando
no meu Estado porque, quando fui Governador, tive
uma preocupação permanente de “publicizar” os atos
de governo do Estado, receitas e despesas.
Como a Lei de Responsabilidade Fiscal é federal,
quero dar conhecimento à Casa e aos que nos assistem
pela TV Senado e pela Rádio Senado da obrigatoriedade de que União, Estados e Municípios publiquem
boletins bimestrais de gestão ﬁscal.
Desses boletins, retirei o resultado do meu Estado. Quando deixei o Governo, em 05 de abril de 2002,
tinha virado o ano de 2001 com Restos a Pagar da
ordem de R$21 milhões. O Governador que me sucedeu deu uma declaração de que eu tinha deixado
endividado o Estado. Na verdade, estão aí os boletins
ﬁscais para comprovar que R$21 milhões em Restos a
Pagar representam o tempo necessário para girar todo
o processo de compra, de empenhamento e também
de pagamento e que R$21 milhões de dívida, em um
orçamento de R$1 bilhão, é irrisório.
De abril ao ﬁnal de 2002, os Restos a Pagar que
ﬁcaram para 2003 foram da ordem de R$58 milhões, ou
seja, mais que dobraram. E o Governador que assumiu
em 2003 declarou que o Estado estava falido, como é
comum quem assume colocar a culpa em quem sai. Só
que agora não dá mais para mentir, porque os dados
são expostos no Diário Oﬁcial e na Internet e revelam
que o Governador recebeu um Estado absolutamente equilibrado e, de um ano para o outro, ampliou as
dívidas de Restos a Pagar para R$70 milhões. O que
era R$21 milhões saltou para R$70 milhões, conforme
informação extraída do primeiro boletim bimestral, dos
meses de janeiro e fevereiro. E acredito que essa dívida deve chegar a R$110 milhões ou a R$120 milhões
para um Orçamento de R$1,3 bilhão.
Ainda assim não é uma dívida assustadora, pode
ser controlada e equilibrada se houver, de fato, disposição para isso e fechar os ralos da corrupção, que
campeia livremente no Amapá, prejudicando projetos
fundamentais nas áreas de saúde e de educação, como
já tive oportunidade de denunciar aqui. Ultimamente, um
dos projetos atingidos em cheio foi o Projeto Banco do
Povo, que era uma experiência muito bem-sucedida. Em
dois anos, nós giramos mais de R$10 milhões, com um
índice de inadimplência de 1,8%, que é absolutamente
surpreendente para um País que tem problemas sérios
no recebimento dos créditos. O sistema ﬁnanceiro tem
diﬁculdade no recebimento dos créditos e, por isso,
pretende-se fazer leis que favoreçam o recebimento
dos créditos para se reduzirem as taxas de juros. Nós
provamos, com os pequenos créditos, que é possível,
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sim, ter uma taxa de inadimplência reduzidíssima de
1,8%. Era um sucesso total.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar
os aspectos de transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal e de dizer que o PLS nº 130 vem complementá-la, porque os boletins ﬁscais são acessíveis a
poucas pessoas, normalmente a pessoas mais especializadas, que entendem de contabilidade pública e
de orçamento público. Já o PLS nº 130 disponibiliza a
qualquer cidadão que tenha um computador pessoal os
gastos públicos tanto das receitas quanto das despesas.
Ou seja, pela primeira vez, o contribuinte deste País
terá o direito de saber em que é aplicado o resultado
dos seus quatro meses de trabalho anual que entrega
ao Estado para prover a sociedade de atendimentos
mínimos de educação, saúde e segurança, o que, infelizmente, não ocorre no nosso País.
Sr. Presidente, eu gostaria de enfatizar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, sobretudo, de destacar a importância da transparência no
uso do dinheiro público.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª a minha inscrição para
falar pela Liderança do PMDB após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Hélio Costa, está assegurado o uso da palavra a V. Exª após a Ordem do Dia.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador Alvaro Dias, que dispõe de até vinte minutos para fazer
o seu pronunciamento. Em seguida, terá a palavra o
Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil está produzindo uma espécie de capitalismo singular, que premia
o capital e pune o trabalho. Essa não é a constatação
de um Parlamentar da Oposição, mas de um órgão
técnico, o Tribunal de Contas da União, que acrescentou: “Esse processo que premia o capital e impõe
severas penas ao trabalho foi agravado na gestão do
Presidente Lula”.
Essa constatação é surpreendente por se tratar
do Presidente Lula, que, aliás, emergiu como liderança
sindical no ABC paulista defendendo um salário mínimo
melhor. Foi na luta por um salário mínimo melhor que o
Presidente Lula calçou a sua caminhada na direção do
poder maior neste País. Surpreendentemente, veriﬁcase agora que o Presidente rompe com seu passado de
defensor das aspirações mais legítimas do trabalhador
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brasileiro, ignorando que a política salarial é um instrumento eﬁciente de distribuição de renda.
No atual Governo, há quem argumente que é o
crescimento econômico que possibilitará um salário
mínimo melhor e mais adequado e que permitirá a
recuperação do poder de compra do salário mínimo.
Mas isso já ouvimos no passado e combatemos. E
aqueles que integram o PT hoje e que, àquela época,
integravam o Movimento Democrático Brasileiro, o
MDB, contestavam a aﬁrmativa do Governo autoritário
de que era preciso primeiro fazer o bolo crescer para
depois distribuí-lo.
Creio que a argumentação mais coerente com o
passado histórico do PT é a de que o salário mínimo
é instrumento para o crescimento econômico, para a
distribuição de renda e a dinamização do mercado interno. Não foi por outra razão que, no passado, nações
hoje poderosas valorizaram a política salarial e especialmente a política do salário mínimo para dinamizar o
mercado interno como alavancagem para o desenvolvimento econômico. É isso o que pleiteamos agora.
A Bancada do PSDB acaba de se reunir e reaﬁrmar a sua postura de intransigência em relação a um
salário mínimo superior a R$260,00, fechando questão não apenas em relação ao voto, mas também em
relação à presença.
De 1940 a 2003, o PIB cresceu cinco vezes, desde a idealização do salário mínimo na política salarial
brasileira, e o salário decresceu e hoje se encontra a
menos de um terço do seu valor original. Se quiséssemos oferecer um salário mínimo equivalente ao de
1940, teríamos de pagar hoje R$828,00.
Senador Paulo Paim, não há dúvida de que o
salário mínimo pode movimentar com maior força a
roda da economia. Um exemplo disso é que R$1,00
de aumento do salário mínimo implica R$193 milhões
injetados na economia do País. Não foi por outra razão que, em 1994, o PT aﬁrmava que, se pagássemos
àquela época, quando o salário mínimo era de US$65,
US$115, injetaríamos na economia do País US$20 bilhões, o que implicaria um crescimento do PIB de 4%,
como decorrência da recuperação do poder de compra do salário, o que levaria a massa assalariada do
País a consumir mais e, por conseqüência, a indústria
a ter que produzir mais, o comércio a vender mais e o
Governo a arrecadar mais. Esse argumento vale tanto,
que R$1,00 hoje implica R$193 milhões injetados na
economia do País. Se multiplicarmos por 15, teremos
R$2,895 bilhões injetados na economia.
O argumento de que se utiliza sempre o Governo para convencer a população da impossibilidade de
pagar um salário mínimo melhor é o de sempre: o do
déﬁcit da previdência. Discordamos dessa tese. Durante
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os debates da reforma da previdência, já trouxemos os
números oﬁciais do próprio Governo, que apontam para
um superávit. Em 2002, o superávit foi de R$48,791
bilhões com uma receita de R$171,906 bilhões e com
uma despesa de R$123,115 bilhões. Se incluíssemos
a previdência dos servidores públicos, reduziríamos
esse superávit para cerca de R$22 bilhões, superávit,
portanto, signiﬁcativo.
Onde está o erro, Sr. Presidente Paulo Paim,
Sr. Senador Romeu Tuma? Não há erro! Está certo o
Governo ao falar em déﬁcit, e estamos certos quando
falamos em superávit. Ocorre que há uma confusão: o
Governo não considera o conjunto de receitas constitucionais na sua conta; as receitas previstas na Constituição não são totalmente consideradas pelo Governo
no balanço ﬁnal que realiza para chegar ao déﬁcit da
previdência social. Da mesma forma, as despesas que
soma são, em parte, despesas que não pertencem à
seguridade social, mas que dizem respeito aos programas de assistência social, ou seja, o programa de
distribuição de renda, que é embalado pela administração pública federal. Portanto, na realidade, em matéria
de previdência social, há superávit no País.
Se fôssemos argumentar com os números de
ontem, justiﬁcaríamos o aumento do salário mínimo
e diríamos que R$15,00 a mais é muito pouco diante
do que arrecada o Governo. Ainda ontem, o Governo
anunciou um excedente de receitas da ordem de R$2,8
bilhões. Se necessitamos, para aumentar em R$15,00
o salário mínimo, de R$1,4 bilhão, certamente a fonte
de custeio estaria nesse excedente alcançado pelo
Governo em função do reajuste das alíquotas da Coﬁns, do PIS e do Pasep, que o Congresso Nacional
acabou de aprovar no ﬁnal do ano passado e, posteriormente, durante este ano, quando diziam respeito
a importações.
Portanto, Sr. Presidente, o que a Oposição está
pretendendo é muito menos do que o Presidente da
República prometeu. O Presidente da República prometeu dobrar o salário. Para dobrar o salário, teria que
pagar R$312,98, a partir já deste ano.
Ao ﬁnal do Governo Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo comprava uma cesta básica
e meia; ao ﬁnal do Governo Lula, teria que comprar
3,1 cestas. Portanto, para se chegar a esse número,
o Governo teria que oferecer um reajuste anual de
30,4% do salário mínimo. Ofereceu 1,2% no ano passado e um pouco mais de 1% neste ano. O Governo
teria que acrescentar ao salário mínimo, a cada ano,
em média, R$72,98.
E mais: ouvi do Líder do Governo na Câmara dos
Deputados que esse salário que o Governo oferece
é o maior salário mínimo da História, ou da década,
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algo assim, mas isso não é verdadeiro. Se o compararmos com o último salário do Governo Fernando
Henrique Cardoso, hoje o salário mínimo teria que ser
de R$266,12, e não de R$260,00. Essa comparação
é feita com base no valor da cesta básica, que é emblemática em matéria de avaliação da economia do
País sob o ponto de vista das necessidades básicas
da família do trabalhador.
Portanto, se formos compulsar todos os números,
chegaremos à conclusão de que este é, na verdade, o
pior Governo da História em matéria de política salarial.
O próprio Tribunal de Contas da União revela isso agora,
informando que a renda do trabalhador brasileiro atingiu em 2003, o primeiro ano da gestão do Presidente
Lula, o mais baixo índice da última década.
A renda do trabalhador, que girava em torno de
R$1,3 mil em 1994, atingiu, no ano passado, o patamar
de R$910,00. O relatório do Tribunal de Contas constata que o atual Governo aprofundou o desemprego
e falhou na política social, além de não ter cumprido
as metas nas áreas de saúde, educação e reforma
agrária. Avalia o Tribunal de Contas que o Governo
Lula, nessa sua primeira etapa, foi devastador para o
trabalhador brasileiro e muito positivo para o mercado
ﬁnanceiro. Causa perplexidade essa situação, esse
comportamento do Governo do PT.
A arrecadação per capita de tributos, na contramão do que ocorre em matéria de renda do trabalhador, subiu de R$860,91 em 1994, primeiro ano do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
para R$3.024,97 em 2003 – um crescimento da ordem
de 349%. A receita pública cresce 349% e o Governo
entende que não pode oferecer o crescimento mínimo
em matéria de recuperação do poder de compra ao
salário do trabalhador.
Poderíamos enumerar, ainda, outras considerações do Tribunal de Contas da União, como a perda
da posição de oitava economia do mundo, em 1998,
para a décima quinta posição, em 2003, com o Brasil
sendo ultrapassado pela Índia, Austrália e Holanda,
com crescimento negativo da nossa economia de 0,2%
no ano passado. É claro que o Tribunal de Contas só
poderia mencionar os efeitos nefastos desse crescimento negativo da economia em vários setores da vida
nacional, sobretudo no setor de construção civil, que é
essencial para a geração de emprego ao trabalhador,
com uma retração de 8,6% em 2003.
O Tribunal de Contas da União também destaca
a paralisia como marca do Governo no setor de reforma agrária. O relatório aponta que a meta de 80 mil
famílias assentadas em 2003 ﬁcou apenas em 30 mil
famílias. O crédito fundiário, que deveria beneﬁciar um
milhão de trabalhadores rurais, só alcançou o universo
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de nove mil trabalhadores. Portanto, é de se destacar a
perversidade da política administrativa do atual Governo
em relação aos trabalhadores, categoria que sempre
o PT defendeu. De um milhão de trabalhadores rurais,
apenas nove mil trabalhadores foram beneﬁciados com
o crédito fundiário.
Segundo o Tribunal de Contas, repito, o Brasil
está produzindo um capitalismo singular, que pune o
trabalhador e privilegia o capital.
Creio ser este o momento de o Congresso Nacional votar o salário mínimo, fundamental para que
se ﬁrme posição em relação a essa realidade da Administração Pública brasileira.
É claro que outros setores cruciais para a vida
da Nação são também alcançados pela incompetência
governamental. Com relação ao setor de segurança
pública, por exemplo, o Tribunal de Contas da União
revela que o Estado brasileiro não consegue manter
níveis aceitáveis de segurança para a população.
Ontem, revelamos desta tribuna, com base nos
dados fornecidos pelo Siaf, que o investimento do Governo, nos cinco primeiros meses deste ano, em segurança pública no País foi zero. Ou seja, utilizou zero do
Fundo de Segurança Pública para combater o crime
organizado, o narcotráﬁco e a violência avassaladora
que toma conta, hoje, não apenas das grandes cidades
brasileiras, mas também das cidades do interior.
Mas, nesta semana, o fundamental é o salário mínimo, Senador Leonel Pavan, V. Exª que subscreve em
primeiro lugar a proposta da Oposição que estabelece
um mínimo de R$275,00. Esperamos que ela possa ser
aprovada por esta Casa do Congresso Nacional.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me
um aparte, Senador Alvaro Dias?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Primeiramente, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, que
mostra, por meio de números, que, se o Governo se
baseasse nas suas próprias contas, naquilo que está
sendo divulgado pela mídia nacional, ou seja, que houve um superávit e que a arrecadação aumentou, poderia, sem dúvida alguma, dar um salário melhor. V. Exª
coloca esses números claramente, inclusive fazendo
comparação com os do Governo Fernando Henrique
Cardoso, o qual, sabemos, teve muitas diﬁculdades
com o salário mínimo. O PT, que questionava tanto a
história e o desempenho, na questão do salário mínimo, do Governo Fernando Henrique Cardoso, hoje
deixa os Senadores da base governamental agarrados
ao pincel. No passado, fazia duras críticas à política
do salário mínimo e, hoje, leva a população brasileira
à desesperança ao ver ruírem os seus sonhos e tudo
aquilo que esperava de bom e de melhor. Lamentamos
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profundamente, não tanto pelo Governo, mas por aqueles guerreiros que estão tentando defendê-lo, sabendo
que é importante e possível aumentar o salário, que
o caminho é outro, mas que, apenas por pedido do
Lula, apenas por exigência do Governo, os Senadores
que aqui estão, que seguidamente recebem apelos
dos trabalhares infelizmente terão que dizer amém ao
Governo. Caso contrário, poderão sofrer duras críticas
e até perseguições. Expresso minha solidariedade a
S. Exªs, uma vez que sabemos o que querem. No entanto, sob protesto, sob perseguição, sob coação do
Governo, terão que aprovar aquilo que não queriam.
Nós, da Oposição, nós do PSDB, vamos votar com a
coerência, vamos votar pelos R$275,00.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Leonel Pavan, muito obrigado pelo aparte.
Lembro aos Senadores governistas que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu Governo,
ofereceu reajustes salariais superiores aos dois primeiros reajustes oferecidos pelo Governo Lula – muito superiores, por sinal – chegando, em determinados anos,
a oferecer um reajuste real de 12%, de 8% e 4%. Nessa
contabilidade, o Governo Lula está devendo muito ao
Governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas, apesar
disso, votei, aqui no Senado Federal, contra a proposta de salário mínimo do Governo Fernando Henrique
Cardoso, não obstante o fato de eu ser, à época, também do PSDB, portanto, da base aliada do Governo.
Mesmo assim, votei contra.
Espero esse comportamento também daqueles
que, integrando a base aliada, a exemplo do que faz o
Senador Paulo Paim, por convicção pessoal, ofereça o
seu voto a favor de um salário mínimo melhor.
Concedo o aparte, com satisfação, ao Senador
Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Alvaro Dias, quero, da mesma maneira que o Senador
Leonel Pavan, cumprimentar V. Exª pela intervenção
que faz nesta tarde no Senado Federal. A Emenda
Pavan, que eleva o salário mínimo para R$275,00,
na verdade, está acima da proposta do Governo em
apenas 5%. Portanto, não estamos fazendo um proposta demagógica, como o PT fez, por várias vezes,
no passado. Se o PT estivesse hoje na Oposição,
seguramente estaria propondo R$400,00 para o salário mínimo. E, esse valor, eu não teria condições de
defender, tendo em vista a minha responsabilidade
pública. Defendo os R$275,00, proposta apenas 5%
acima da do Governo propõe. Defendo, sim, inclusive pelo signiﬁcativo acréscimo de arrecadação que o
Governo tem registrado. Entendo que nesse caminho
nós podemos avançar, sim. Não há diﬁculdade. A responsabilidade está preservada, e é um compromisso
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do próprio Presidente da República elevar o salário em
valor real. Portanto, devemos continuar essa discussão
de maneira altiva, como estamos fazendo, cobrando
ação do Governo. Senador Alvaro Dias, eu gostaria de
falar a respeito da situação precária que se encontram
nossas estradas. Eu sabia que as estradas, em Minas
Gerais, estavam ruins; aliás, pude percorrer algumas
delas. Mas, no ﬁm de semana passado, pude trafegar
por uma delas, a rodovia que liga Belo Horizonte ao
Nordeste do Brasil e posso testemunhar que a questão
é de calamidade. Senador, não há como percorrê-la.
Não entendo o porquê disso, já que o Governo tem
dinheiro. O dinheiro existe. Creio que seja até o caso
de se dispensar a licitação, tendo em vista o estado
calamitoso de nossas estradas. No entanto, não se faz
nada! Não há ação. Senador Alvaro Dias, reﬁro-me à
estrada que nos conduz a cidade de Curvelo, terra do
Deputado Virgílio Guimarães, que é do PT. Coitado,
nem sequer pode ir até lá, porque não há condições
de trafego. Já que não se consegue asfaltá-la, que pelo
menos tapem os buracos. Mais uma vez, quero registrar as questões do salário mínimo e de nossas estradas. Confesso a V. Exª que não sei mais o que fazer.
Já procurei o Vice-Presidente da República, quando
estava Presidente; já procurei o Ministro, inclusive por
intermédio de um requerimento convocando S. Exª, e
nada. O problema persiste. Vidas estão sendo retiradas, e o custo dos transportes em todo o Brasil tem
aumentado consideravelmente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, nobre Senador Eduardo Azeredo. V. Exª lembra
bem: o Governo dispõe de recursos – R$4 bilhões,
no ano passado, arrecadados da Cide, foram provisionados. Houve desvio de recursos para pagamento
de pessoal e para obtenção do superávit primário de
4,25%, como exigência do Fundo Monetário Internacional. É claro que os homens do Fundo Monetário
Internacional não percorrem as estradas brasileiras
e não têm nenhuma preocupação com elas. Em relação ao salário mínimo, V. Exª tem realmente razão.
A Oposição pede muito pouco. Se fossemos oferecer
o salário-promessa do Presidente Lula, seriam, hoje,
R$312,00 para alcançar a recuperação do poder de
compra prometido por Sua Excelência durante a campanha eleitoral.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, há mais uma solicitação de aparte. Se V. Exª
me permitir, eu o concederei, com satisfação, ao Líder
da Minoria, o nobre Senador Sérgio Guerra para, em
seguida, concluir o nosso pronunciamento.
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O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Nobre Senador Alvaro Dias, como sempre, mediante seu pronunciamento, V. Exª levanta questionamentos acerca de matérias importantes, tratadas por V. Exª com
precisão. Já se falou aqui sobre a questão do salário
mínimo que, do ponto de vista do Governo e do PT, é
um grave problema. É algo que o Governo não sabe
explicar, que o PT não tem como se defender, que a
Base de Governo não tem como se unir, a não ser
que façam prevalecer argumentos heterodoxos que a
sociedade brasileira, nas condições atuais, não pode
aceitar. Não se pode pensar que a vontade do Congresso Nacional vai ser alterada por um jogo de pressão
ou de favorecimento neste ou em qualquer outro tipo
de matéria. Fica explícita a manifestação do Governo
de que será esse tipo de atuação que precisaremos
enfrentar nesses próximos dias, na votação do salário
mínimo. Para nós, do PSDB, como acredito que para
a Oposição inteira, esses argumentos não vão valer.
Se o Governo pretende aprovar seu projeto, que vá
buscar nos seus aliados os votos que não têm. Não
pense encontrá-los na Oposição, porque não vai encontrá-los. No mais, seguindo a mesma linha do Senador Azeredo em aparte a V. Exª, dentro do mesmo
contexto, reﬁro-me à execução orçamentária desse
primeiro semestre do Governo Lula. Como se diz lá
no Nordeste: pensem numa desordem! Acompanho
esse sistema, tenho experiência com relação a esse
tipo de trabalho, mas nunca vi uma anarquia tão grande! Não há critério, não há lógica, não há prioridade. O
Senador Eduardo Azeredo, com a coragem que tem,
e a boa-fé que o caracteriza, fala de um trecho rodoviário que está absolutamente degradado. Isso pouco
interessa ao Governo. O Governo está liberando os
tostões que está liberando por critérios absolutamente
não responsáveis. Trata-se de políticos no mau sentido, eu diria, populistas, pois não têm nada a ver com
um Governo que anuncia um novo País, que fala de
austeridade, de ajuste ﬁscal, de orçamento de verdade. Nenhuma dessas promessas nada tem a ver com
o que está acontecendo aí. Ministros não respeitam
as decisões do Congresso; emendas favorecem, de
maneira absolutamente desequilibrada, a personalidade do próprio Governo e a Parlamentares que lhe
prestam serviço.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Não há, rigorosamente, critério algum no que está sendo feito
aí. Fico perplexo. Penso que vamos enfrentar uma luta
dura na Oposição a este Governo, que não mede os
meios que utiliza, mas que, nas ruas, os resultados
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já estão surgindo de maneira contundente, principalmente quando a população ouve pronunciamentos
como o de V. Exª e de outros Parlamentares aqui no
Senado Federal.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo e desejando que a votação do salário mínimo nesta Casa seja
a proclamação do respeito à liberdade de convicção
pessoal, que, ao lado da liberdade de opinião e da
liberdade de pensamento, se constituem virtudes sagrada da alma humana. Esperamos a proclamação
do respeito a ela.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Tem V. Exª a palavra, Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, eu gostaria de usar da palavra pela
Liderança do PSDB, logo após a Ordem do Dia. Não
sei se sou o primeiro inscrito, mas gostaria de usar os
20 minutos que a Liderança me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Está assegurada a palavra a V. Exª, como segundo
inscrito.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela Liderança da Minoria,
antes da ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será assegurada a palavra a V. Exª, logo após a fala,
se assim V. Exª concordar, do Senador Eduardo Siqueira
Campos, que usará o tempo de 20 minutos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Paulo Paim, 1º Vice-Presidente
desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, saúdo também os ouvintes da
Rádio Senado FM e em Ondas Curtas, que atingem o
meu querido Estado do Tocantins, e os populares que
nos assistem das galerias desta Casa.
É com grande satisfação que vejo um grupo, não
sei se poderia dizer da terceira idade, mas um grupo
simpático que visita nossas galerias, sob os protestos daqueles que ainda não estão na terceira idade.
As sessões desta Casa que são acompanhadas das
galerias cheias, como neste momento, são sempre
melhores para nós, Parlamentares, pois, além da TV
Senado, podemos ter a participação do povo em nossas sessões.
Neste momento em que discutimos tanto, Senadora Heloísa Helena, a questão da viagem à China,
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busco num provérbio chinês algo para iniciar o meu
pronunciamento. Há quatro coisas que não se recuperam: a pedra depois de atirada, a palavra depois
de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo
depois de passado.
Desejo abordar um tema que, paralelamente à
questão do salário mínimo, movimentou muito a imprensa nacional, a opinião pública e, seguramente, os
integrantes desta Casa.
Quero, Sr. Presidente, abordar a questão dos vereadores, a quem costumamos tratar, em nosso Estado,
como sendo os pára-choques da política nacional. Em
momento algum, principalmente por ter sido prefeito,
faria eu um pronunciamento contra o valoroso trabalho que é exercido pelos vereadores. É o princípio da
democracia no Município.
Entretanto, Sr. Presidente, uma coisa é respeitar
o valor do trabalho do vereador – isso é inquestionável
–, outra é procurarmos compreender e explicar para
a opinião pública nacional o que ocorreu após a interpretação feita pelo TSE, depois de uma decisão do
Supremo Tribunal Federal. Citarei o exemplo de Palmas, a capital do meu Estado. E foi exatamente por
isso que iniciei o meu pronunciamento, dizendo que
não podemos perder a ocasião, ou a oportunidade,
ou o tempo depois de ele ter passado. Pretendo pronunciar-me enquanto esta Casa ainda não deliberou
deﬁnitivamente sobre o assunto.
Senador Sérgio Guerra, Palmas e o Tocantins,
embora tenham nascido antes da aprovação da Lei
de Responsabilidade Fiscal, sempre tiveram um perﬁl
ﬁscal inquestionável, uma folha de pagamento enxuta,
os Poderes que gastam menos neste País. Por isso, o
Tocantins tem capacidade de investimento, razão pela
qual o Estado vai bem.
E o que iria acontecer, Senadora Heloísa Helena?
Após a interpretação feita pelo TSE, Palmas deixaria
de ter quinze vereadores; passaria a ter onze. Ou seja,
depois de colocada em vigência a interpretação dada
pelo Tribunal Superior Eleitoral, Palmas passaria a contar não com quinze mas com onze vereadores.
Sr. Presidente, embora eu conheça cada um dos
Vereadores da minha cidade, da qual fui o primeiro
Prefeito eleito – tenho maior respeito e admiração por
todos eles –, posso atestar que Palmas não vai piorar
ou retroceder. A população de Palmas não sentirá como
perda termos, em vez de quinze, onze vereadores. Ao
contrário, porque o que Palmas está precisando é de
complementar a sua infra-estrutura.
A população da minha capital, com toda certeza,
se tivéssemos um plebiscito e com todo o respeito aos
meus atuais Vereadores, decidiria por onze vereadores
e não por quinze.
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Senadora Heloísa Helena, uma vez que sei que
V. Exª compartilha deste meu pensamento, quero apresentar à opinião pública nacional o que aconteceria com
Palmas. Senador Cristovam Buarque, Palmas, que tem
quinze vereadores hoje, se aplicada a interpretação do
TSE, teria onze. Se aprovarmos o que vem da Câmara, o número de vereadores em Palmas subiria para
dezenove. O que acontece, Senador Sérgio Guerra,
é que mais de cem Municípios do Estado perderão
dois vereadores que ganham salário mínimo. Então,
deixaríamos de ter no interior vereadores que custam
para a população de um a dois salários mínimos e
iríamos tirar das pequenas cidades dois vereadores.
Mas Palmas aumentaria o número de vereadores de
onze para dezenove. Isso faz muita diferença, porque
o vereador de capital recebe uma remuneração que
se aproxima de R$5 mil.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que
não me sinto refém de nenhuma conjuntura política que
me impeça de expressar a minha opinião e não quero
perder nem o tempo, nem a ocasião, nem a oportunidade de dizer que o povo de Palmas respeita os seus
representantes, mas prefere ter 11 vereadores em vez
de 15, para não dizer, Senadora Heloísa Helena, 19.
São 8 cargos a mais com quantos assessores? Com
que custo? E ninguém diz isso. Quer dizer, vamos diminuir dois vereadores nas pequenas cidades, de 9
para 7, que ganham um salário mínimo – isso daria
uma diferença de pouco mais de R$20 mil. No entanto, vamos aumentar só na capital, 8 vereadores, que
ganham R$5 mil – só aí já são R$40 mil –, sem contar
Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, que são cidades em que o número de vereadores seria aumentado, sem que haja necessidade para isso. Preferem
ter médico, ambulância, gabinete odontológico.
E é por isso que estou dizendo sempre, Senadora Heloísa Helena, que este Senado, que aprimorou a reforma da Previdência, sob a condução, dentre
outros Parlamentares, de V. Exª e do próprio Senador
Paulo Paim, acreditando que o Governo, que fez um
compromisso com esta Casa com a PEC Paralela,
teve a prerrogativa de fazer uma revisão naquilo que
tinha feito a Câmara.
Penso, Sr. Presidente, que, se estamos aqui discutindo R$15,00 a mais no salário mínimo – e isso faz
diferença para a população –, como é que me vou posicionar a favor de uma medida que veio da Câmara,
que vai aumentar o número de vereadores de 11 para
19? Não faço, Sr. Presidente. Posso não ter mais apoio
de nenhum vereador. Em nossa capital, sei que não é
isso que vai acontecer, porque os próprios vereadores
– tenho certeza absoluta –, que são representantes
do povo, entendem que a população não quer mais
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vereadores, quer mais ambulâncias, mais postos de
saúde e escolas melhores.
Sr. Presidente, com a mesma tranqüilidade, eu
me pronunciei antecipadamente, dizendo que não votarei favoravelmente ao salário mínimo de R$260,00. O
Governo deve resolver esse problema com a sua base
e não tem nenhuma autoridade, nesse ponto especíﬁco, para cobrar nada do PFL e do PSDB e tampouco
para pedir a um Senador que deixe o plenário. Aﬁnal
de contas, talvez no meio de 560 Deputados, a opinião pública não perceba se 20 ou 30 lá não estiverem,
mas em se tratando de um Senador da República que
foi Governador e Ministro, que tem responsabilidade
e que é conhecido em seu Estado, não imagino como
vai optar por não estar aqui.
Sr. Presidente, preﬁro agir de forma diferente. Eu
viria a esta tribuna com a maior tranqüilidade, se fosse
integrante da base ou se me sentisse convicto dessa
posição, e diria que votarei pelo salário mínimo de
R$260,00. Essa é uma posição, como é a minha, que
virei ao plenário para votar pelo mínimo de R$275,00.
Sr. Presidente, considero não vir ao plenário a pior
das posições, a não ser que seja por uma razão muito justiﬁcada.
Sr. Presidente, inclusive quero me solidarizar com
os Senadores que têm tido seus nomes divulgados na
imprensa, ora informando que seriam convidados para
uma viagem, como se um Senador não tivesse a noção
da responsabilidade do que espera a população. Arrisco
dizer que esta Casa terá 81 Senadores presentes no
plenário e que, presidida com isenção pelo Presidente
José Sarney, decidirá o valor do salário mínimo.
Sr. Presidente, ontem houve o anúncio de que
o Governo teve um excesso de arrecadação de mais
de R$2 bilhões, que certamente não eram esperados.
Sendo assim, já encontrou a fonte para poder oferecer
à população brasileira esses poucos, parcos e míseros
R$15,00 a mais.
Senador Cristovam Buarque, tanto melhor se o
Governo atender à solicitação de V. Exª, que diz que
não se prenderá a valores. Respeito-o demais, porque
V. Exª mantém essa posição há anos e de forma pública. Pergunto a V. Exª: qual é o problema do choque
social, que V. Exª preconiza, com os R$275,00? Há
algum impedimento, uma vez que estão anunciados
mais de R$2 bilhões de excesso de arrecadação? Não
vejo que diﬁculdades o Governo terá.
Esta é uma Casa política. Não vou discutir os números. Entendo que está havendo sempre excesso de
arrecadação. Houve, sim, aumento de carga tributária.
O Governo não pode, sob hipótese nenhuma, jogar a
questão para a Oposição. Senão, Sr. Presidente, seria
deixarmos de fazer uma constatação primeira e óbvia:
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o Governo tem, na base aliada, 47 parlamentares. Tal
número não conta com o PDT, o PFL e o PSDB. Ou
seja, ele tem, na sua base, Senadores de sobra para
aprovar o salário mínimo que quiser.
Alegam que veremos despencar o risco Brasil e
crescer a instabilidade de mercado. O Governo que
se organize com a sua base e aprove a matéria, mas
de forma nenhuma atire esse problema para a Oposição.
Sr. Presidente, estamos fazendo algo diferente.
No dia da votação, não viremos a esta Casa, como
ocorreu na Câmara – e respeito a posição dos Srs.
Deputados –, com um saquinho de fubá na mão ou
com uma fotograﬁa em que os atuais integrantes do
Governo fazem um sinal, mostrando que é muito pouco. O Senado é uma Casa altiva.
Da mesma forma, não preconizo a ausência de
nenhum dos Senadores, a não ser por justiﬁcada razão, por motivo de saúde, por impossibilidade de locomoção. Penso que esta Casa estará repleta e que
faremos um debate no mais alto nível.
Senador Cristovam Buarque, não cobrarei da
base aliada coerência, visto que pediam um salário
mínimo maior no passado. São razões de Estado, entendo perfeitamente. Mas nós, da Oposição, estamos
fazendo algo diferente.
Não sugerimos para o salário mínimo o valor de
R$330,00, como fazia o PT, mesmo sabendo que não
poderia ser dado. Na época em que Fernando Henrique
Cardoso era o Presidente da República, o PT apresentava no plenário propostas que jamais poderiam ser
aceitas por Sua Excelência. Não propusemos R$300,00
ou R$280,00, mas R$275,00. Ninguém poderá, com
base em números, dizer que pode ou que não pode. A
decisão é política. Aliás, é até defensável essa posição
política, mas pelos integrantes da base aliada. Não cobrem isso dos nossos partidos, do PSDB nem do PFL,
porque estamos fazendo algo pragmático.
Quero dizer ainda que uma das propostas defendidas, a de ﬁxar o valor em R$275,00, não é apenas
do PFL. Está ali o autor de uma dessas propostas, o
Senador Leonel Pavan, que subscreveu emenda nesse sentido.
Quando o Governo prometeu a PEC paralela,
Senador Cristovam Buarque, não foram poucos os
parlamentares que disseram que não acreditavam na
promessa. Entre eles, ao lado do Presidente Paulo
Paim, estava V. Exª, Senador Efraim Morais. Desta tribuna, V. Exª cobrou do Governo a aprovação da PEC
paralela; disse que não acreditava que o Governo cumpriria esse compromisso.
Eu, sinceramente, Senador Cristovam Buarque,
uma vez que sei que o Presidente Luiz Inácio Lula da
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Silva ligou para o Senador Paulo Paim, julguei que isso
já estaria aprovado nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio. Nós estamos em junho, Senador
Cristovam Buarque.
Agora, permita-me dizer que, se o Governo ﬁzer
com V. Exª o compromisso desse choque social, tenho
certeza de que grande parte da população interpretará:
já houve a PEC paralela, compromisso que ainda não foi
cumprido. Será que podemos acreditar tranqüilamente,
Senador Cristovam Buarque, que as idéias honestas
e factíveis de V. Exª serão cumpridas? Será que o Governo está com crédito perante este Senado?
Eu temo, Senadora Heloísa Helena, que agora o
jogo se inverta. O Governo prometeu a PEC paralela,
e, de boa-fé, Senador Paulo Paim, V. Exª acreditou. E
quanto àqueles que deixarem de votar nos R$275,00,
esperando por algo conjuntural, difícil de ser aferido,
como o aumento do investimento em saneamento
básico ou a criação de um programa de recuperação
para o salário mínimo? Eu aceito isso tudo, mas com
R$275,00. Não faz diferença, o Governo não ﬁca impedido.
Senador Cristovam Buarque, quero ouvir V. Exª,
até por tê-lo citado. Espero tê-lo feito sempre da maneira mais elogiosa, como tão bem merece V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Em
primeiro lugar, não poderia ser de maneira melhor, mas
esperava isso, vindo de V. Exª. Em segundo, queria
voltar ao tema dos vereadores e dizer, com muita satisfação, que estive ao seu lado, quando votamos aqui
– e éramos poucos – pela manutenção da decisão do
TSE. Estou absolutamente solidário com sua posição
em relação ao número de vereadores. No que se refere
ao assunto do salário mínimo, já que fui citado, mas
não só por isso, quero dizer que não discutirei se é
possível, ou não, dar R$275,00. Estou de acordo; não
que os números não sejam importantes, mas se tira de
um lugar para outro. Mas eu defendo, ainda que fosse
possível dar o choque social –hoje, a Bancada do PT
fechou questão nos R$260,00, condicionados ao pacote, não exatamente como apresentado, porque poderá
haver outros itens, essa foi a condição para o acordo
–, ainda que desse para fazer os dois, eu continuaria
defendendo que seria melhor para o povo pobre juntar
os R$15,00 a mais de cada um e investir em projetos
sociais. Continuo insistindo no aumento do salário do
professor, no emprego dos que estão desempregados
em obras de água e esgoto – mais do que os 500 mil
propostos no nosso choque social. Do ponto de vista
de enfrentamento da situação da pobreza, elevar o
poder aquisitivo em R$15,00 por mês traz um impacto
menor do que aumentar o acesso do trabalhador ou do
desempregado aos serviços públicos. Esses, sim, são
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capazes de elevar a qualidade de vida. Não discutirei
se R$275,00 ou R$300,00, como propõe o Senador
Paulo Paim. O caminho para erradicar a pobreza está
menos no poder de compra e mais no acesso àquilo
que a população pobre precisa.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agradeço a V. Exª o aparte.
Eu gostaria de ouvir o Senador Efraim Morais e
a Senadora Heloísa Helena, a quem, antes, faço um
questionamento: será que a opinião pública acredita
naquilo que um partido fez na Câmara dos Deputados?
Não citarei o nome, porque esse partido não tem representantes nesta Casa. Na Câmara dos Deputados,
aconteceu uma coisa muito engraçada: um partido, para
marcar posição, disse: “Somos contra os R$275,00,
porque queremos R$300,00”. E votou com o Governo,
contra os R$275,00, marcando posição; depois apresentou uma “emendinha”, propondo os R$300,00, com
seus cinco votos apenas. Na verdade, tais deputados
aprovaram os R$260,00 do Governo e votaram contra
os R$275,00, aﬁrmando: “Quero R$300,00”. Senadora
Heloísa Helena, não acredito que esse tipo de teatro
ﬁque bem e, graças a Deus, não vejo isso acontecer no
Senado Federal. Eu acredito no quórum de 81 Senadores. Penso que nenhum Senador voltará para casa,
dizendo: “não fui, desapareci, saí do plenário”. Eu não
acredito nisso. E não me foi feito esse apelo, quero
aproveitar para esclarecer, Senadora Heloísa Helena.
Estive com o Ministro José Dirceu, de forma altiva como
sempre, e não recebi de S. Exª um pedido para não vir
ao plenário. Fez melhor o Ministro José Dirceu: pediu-me
que, com a posição construtiva que sempre tive nesta
Casa, estivesse no plenário e votasse os R$260,00,
por uma questão de estabilidade econômica. Respeito
a opinião de S. Exª. Aliás, Sr. Presidente, quero dizer
que tenho pelo Ministro José Dirceu o mais profundo
respeito e sei que isso é recíproco. S. Exªs não pediriam a nenhum parlamentar que não comparecesse.
Acho que essa não será a estratégia.
Quero ouvir V. Exª, Senadora Heloísa Helena,
ainda dentro do tempo de que disponho, e, em seguida, o Senador Efraim Morais.
A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Senador Eduardo Siqueira Campos, quero compartilhar
a preocupação de V. Exª tanto em relação à questão
da PEC dos Vereadores como, de uma forma muito
especial, à do salário mínimo. Não vou fazer juízo de
valor sobre posição de ninguém. Brinco, digo que a
subjetividade humana é muito complexa. Às vezes,
há gente que faz todo um discurso, e sempre preﬁro pensar na boa intenção da pessoa, porque senão
vou para casa cuidar dos meus ﬁlhos e vou ﬁcar muito angustiada diante de verdadeiras farsas políticas e
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fraudes intelectuais que são montadas para ludibriar
mentes e corações pelo Brasil a fora. Então, o que
espero mesmo é que, primeiro, se vote amanhã o salário mínimo. Tive a oportunidade de conversar com
o Senador Paulo Paim sobre a tramitação da matéria
na Casa – devo frisar que só tratamos da tramitação,
porque senão vão querer expulsar o homem do Partido só porque conversou comigo, e não tem nada a
ver – e espero que ela seja votada amanhã. Mas o
que espero mesmo é que não esteja acontecendo na
Casa o que a imprensa vem apresentando em detalhes: a vulgaridade das negociatas, a banalização da
negociata. Temos que ir para o banheiro vomitar. A
imprensa mostra em detalhes quem conversou com
quem, o que propôs, quanto o Governo tem para liberar de imediato. Isso é uma pouca vergonha. O pior
é que ninguém toma o microfone para dizer que isso
não está acontecendo. É a banalização da vigarice. O
povo brasileiro que lê o jornal diz: “Não digo que essa
democracia representativa não presta? Porque estão
lá conspirando contra o interesse dos pobres!” Digo
uma coisa: sei que R$15,00 não é nada para mim, Senador Eduardo Siqueira Campos, mas, para uma mãe
de família pobre, miserável, R$15,00 é muito. Quero
que haja saneamento básico para que o ﬁlhinho dessa
pobre mãe não brinque na lama, quero que essa mãe
tenha acesso à educação, mas quero que ela tenha
a possibilidade e a autonomia de ter R$15,00 a mais,
sim! A minha proposta é de R$320,00; a do Paim e
a de outros Senadores é de R$300,00. E há mais:
ninguém ouse dizer que a proposta é demagógica e
irresponsável! Ninguém ouse dizer isso! Todo mundo
sabe que não compartilho com a velha máxima de um
ﬁlósofo importantíssimo sobre os chamados temperos
da civilidade, moderação, prudência ou seja mais o que
for. Então, é bom que o debate seja técnico, programático, porque mexe com convicções acumuladas ao
longo das nossas histórias. Vamos fazer esse debate.
E, se alguém disser que é demagogia e irresponsabilidade, vai ouvir o que nunca imaginou ouvir, inclusive
de mim. Espero que o debate seja feito em outro nível. Mas ﬁco, Senador, esperando que alguém pegue
o microfone para dizer que é mentira que o Governo
está guardando bilhões para fazer negociata. Espero
que isso não seja verdade. Alguém tem que dizer que
isso não é verdade, que fulano de tal não conversou
com fulano de tal. Como é que pode? Antes era: eu lhe
pago para votar nos R$260,00. Agora é: eu lhe pago
para não vir ao plenário. Então, vai ﬁcar todo mundo
sob suspeita aqui, quem se ausenta ou quem vota de
um jeito ou de outro. Lideranças importantes da base
do Governo aﬁrmaram que quem estava dizendo que
não aceitava os R$260,00 utilizava desse argumento
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porque estava querendo aumentar o seu preço, ou
seja, estava botando a etiqueta na testa com um preço – um cargo, uma emenda – e agora mudou a etiqueta, aumentando o preço. Essas questões precisam
ﬁcar bem claras aqui. Está ﬁcando feio demais para o
Senado esse detalhamento do que está acontecendo
nos subterrâneos, nos esgotos da política brasileira em
relação à votação. Assim, espero que não aconteça no
plenário o que estão dizendo, em detalhes, na imprensa. Espero que as pessoas que estão sendo citadas
– os conversadores ou os conversados – pelo menos
usem o microfone para desmentir isso. Desculpe-me
por ter-me alongado, Senador Siqueira Campos, mas
o negócio está feio demais!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senadora Heloísa Helena.
Sr. Presidente, vou encerrar o meu discurso, porque já extrapolei o prazo. O Senador Efraim Morais há
de me compreender, porque, guardião do Regimento
que sou, como S. Exª, não pretendo contrariar o Regimento.
Senadora Heloísa Helena, mesmo tendo uma
proposta com um valor superior, V. Exª, que é coerente,
verdadeira, íntegra e corajosa – essas são marcas pessoais de V. Exª –, não deixará, em nenhuma hipótese,
de votar os R$275,00 e de assegurar esses R$15,00.
Compartilho das idéias de V. Exª.
Quero agradecer à imprensa pelo que tem feito
com relação à minha pessoa, ou seja, registrou com
todas as letras que, para que eu não esteja neste plenário, será preciso pedir a Deus Todo-Poderoso. Só
Ele poderá me retirar dessa votação, por sua vontade.
E sei que essa não será a vontade d’Ele. Hei de estar
aqui, durante muito tempo, para, de forma honesta,
clara, antecipada – eu disse isso há semanas –, votar
pelos R$275,00. Estarei presente aqui.
Anuncio, Sr. Presidente, que nosso Partido reaﬁrmou o fechamento de questão para o voto e para a
presença, o que me faz convicto de que haverá doze
votos do PSDB. Que o Governo resolva, com a sua
base, os problemas que tem! Eles não são nossos.
Estaremos ao lado do povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra, por cinco minutos, ao Senador Sérgio Guerra, pela Minoria.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, já ouvimos hoje algumas palavras
muito contundentes. A Senadora Heloísa Helena, com
a franqueza que a caracteriza e com a desenvoltura
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de uma palavra ﬂuente – tem ampla representatividade neste País –, faz um comentário muito duro. As
críticas que promove são rigorosamente radicais. São
críticas que um Governo que se preocupa com a sua
imagem e que tem consciência ética tem a obrigação
de responder e de esclarecer.
Penso que, quando fala, a Senadora Heloísa Helena não deseja que a sua palavra ﬁque sem resposta,
não por uma questão pessoal de aﬁrmação, mas por
uma questão de compromisso com o seu País. Nenhum de nós deseja que as coisas sejam como nós
denunciamos, nem a Senadora Heloísa Helena e nem
muitos dos que já têm falado aqui de maneira contundente sobre uma situação que estranhamente o PT não
defende. É um Partido que construiu uma imagem que
honra a história da democracia no mundo inteiro, cuja
vida faz parte da aﬁrmação do povo nas democracias
da América do Sul e de todos os países novos, emergentes. Por que um partido como esse não fala, não
diz, não se explica?
Não digo isso só porque o Waldomiro não foi ﬁscalizado, porque o PT impediu uma CPI para investigá-lo, numa contradição dramática para o seu passado
e para a sua vida. Não digo isso só por essa razão e
nem só porque o Ministro Humberto Costa ainda não
apareceu aqui, mas porque, meus senhores e minhas
senhoras, não é possível construirmos uma democracia de fato, na qual as instituições tenham valor, se não
houver uma dinâmica, uma contestação de um lado e
uma resposta de outro lado.
O Governo trabalha com o mecanismo da maioria, do rolo compressor, a qualquer preço, e o preço
sobe a cada dia, na medida em que as ruas, a cada
dia, são mais contra o Governo. Tanto maior a oposição das ruas, menos ética é a ação do Governo para
manter a sua maioria. É uma troca vergonhosa essa
que está nas entrelinhas da atual política.
Dos petistas de fato, percebo ou insinceridade ou
silêncio. Poucos são como o Senador Cristovam Buarque, que publica, hoje, matéria na Folha de S.Paulo
na qual elogia, defende e aﬁrma o direito de estabelecer a crítica como forma de colaboração. Escreveu
um artigo duro, duríssimo. Não sei que resposta dará
a esse artigo o Governo do Presidente Lula. Se tivesse governo e se houvesse compromisso, isso teria de
ocorrer imediatamente, hoje à tarde. E não seria essa
uma razão de preocupação para a Oposição e – eu
tenho certeza – para o Senador Cristovam Buarque.
Seria seguramente uma razão para acreditarmos mais
no Brasil, porque haveria uma denúncia de um lado e
um esclarecimento de outro.
Nada de transparência. Cuida-se de manter uma
maioria a qualquer preço, mesmo contra o compro-

JUNHO 2004

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

misso, mesmo contra a promessa, mesmo contra o
conteúdo, não apenas a forma, do PT da vida inteira,
como no caso do salário mínimo. Todos sabemos que o
Senado não quer votar o salário mínimo de R$260,00,
e ninguém duvida que o Governo usará qualquer processo para que não seja aprovado o salário mínimo
de R$275,00.
Há uma ação se desenvolvendo, não se sabe
por intermédio de que Ministro, até porque não há
clareza sobre isso, mas provavelmente está-se desenvolvendo sim.
As denúncias estão aí escancaradas nas páginas
de jornal, e nenhuma indignação, nenhuma preocupação. É como se nada estivesse acontecendo. O Presidente a comemorar nas suas festas ou no seu discurso,
nem sempre consistente, uma fantasia – porque nada
mais é do que uma fantasia o atual Governo: fantasia
nas estradas; fantasia para os operários; fantasia para
os que perderam o seu emprego ou para os que não têm
emprego; fantasia para o Nordeste, porque o Presidente
não está honrando os seus compromissos; fantasia no
Ministério da Educação; fantasia em tudo.
Esse Governo, a rigor, só é honesto e seguro
com um acordo: o do Fundo Monetário Internacional.
Não estou aqui discutindo se ele está certo ou errado. O Governo só honra acordos com o FMI e com os
banqueiros, com mais ninguém.
Esse é o Brasil atual. Não há divagações. O resto
são palavras. Os anúncios espetaculares não correspondem aos fatos. Na minha região, no Nordeste, há
seguramente mais de cinco mil pequenas obras paralisadas. O Governo não paga o Orçamento e, quando
paga, o faz “politicamente”. Nesse Governo não há
prioridades. Ninguém coloca dinheiro em um projeto
em razão de sua relevância ou urgência. Os recursos
são colocados em projetos para fazer o rolo compressor funcionar, para fazer com que o Governo aprove
as metas e os objetivos que diz que assumiu – e não
assumiu com o povo brasileiro, mas assumiu lá fora,
no acordo que pretende honrar. Esse é o Governo da
Bolsa, o Governo de São Paulo, o Governo das oligarquias. O povo não tem nada a ver com ele.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Por
isso, podem ﬁcar certos: os índices que demonstram
a crescente impopularidade desse Governo vão continuar a crescer. Os indicadores de crescimento econômico podem ser melhores, mas haverá perda crescente da legitimidade e da conﬁança da população.
Esse é o fato real.
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Nós, da Oposição, vamos, nas próximas duas
semanas, ﬁscalizar em detalhes as liberações do Orçamento da União para sabermos o que se pretende
fazer com o recurso público, como ele está sendo instrumentalizado e qual o verdadeiro compromisso dessa
“maioria”. E, no Senado, não tem maioria. Aqui, vai valer
a vontade do povo, e aprovaremos os R$275,00.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, por
vinte minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pois não, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar minha inscrição para
falar em nome do PFL, antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A palavra será assegurada a V. Exª logo após o pronunciamento do Senador Marcelo Crivella. O Senador
Arthur Virgilio também fará uso da palavra antes da
Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores que nos assistem pela TV Senado, minha inscrição
neste expediente tem por ﬁm justiﬁcar minha posição
frontalmente contrária ao salário mínimo de R$260,00,
proposto pelo Presidente da República. Coloco minha
opinião e meu voto à disposição dos demais membros
desta Casa que desejam, responsavelmente, fazer o
Executivo rever sua posição e ﬁxar um valor mais justo,
em coordenação com o Congresso Nacional.
Entendo que o Senado tem o dever republicano
de derrotar a medida provisória do salário mínimo nos
termos propostos, para que possamos iniciar, imediatamente, o processo de resgate das condições de vida
de milhões de aposentados e pensionistas, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que se encontram na
base da escala salarial.
Presidente Paulo Paim, é de conhecimento público que meu Partido, o PL, recomendou a aprovação
dessa medida provisória. A justiﬁcativa dada pelo nosso
Presidente, Deputado Valdemar Costa Neto, tem aspectos relevantes. Observou ele que a proposta de salário
mínimo de R$260,00 vem de ninguém menos que o
principal líder operário da História do Brasil, levado à
posição de líder de todos os brasileiros. Portanto, tem
o Presidente, mais do que qualquer outro cidadão, uma
visão abrangente das implicações sociais, econômicas
e políticas da medida.
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Nós, do PL, parceiros do PT, na aliança vitoriosa
de 2002, deveríamos, portanto, respaldar o Executivo,
aprovando os R$260,00.
Não me sinto à vontade para votar contra o Governo que ajudei a eleger e de cuja base de sustentação
faço parte, assim como para contrariar a orientação
política do meu Partido. Se o faço, é por força de uma
longa reﬂexão.
Poderia parecer aos Senhores que se trata apenas da discordância quanto a um valor especíﬁco,
que se resolveria por um ato quase burocrático de se
aumentar R$20,00 ou R$40,00 do piso proposto. Se
fosse isso, não me atreveria a pedir a atenção desta
Casa para este pronunciamento. Peço a atenção de V.
Exªs porque quero abordar o que considero estar na
raiz dessa decisão do Executivo e que tem profundas
repercussões na vida democrática de nosso País e em
nossos fundamentos republicanos.
Parece-nos óbvio que a decisão em pauta não
veio do coração do nosso Presidente. O Presidente
Lula é um homem sensível, de caráter. Jamais recuaria de um compromisso de campanha, como é o de
dobrar o valor do salário mínimo em quatro anos, se
não fosse por razões que considera absolutamente
incontornáveis. Quais são essas razões férreas nas
quais o Presidente encontra um impeditivo insuperável
para dar R$20,00 ou R$40,00 a mais para o salário
mínimo? Quais são essas razões?
Esta Casa sabe perfeitamente que as razões
invocadas – razões que a equipe econômica leva ao
Presidente como fato relevante – são de ordem ﬁscal.
Um aumento maior do salário mínimo, dizem, quebraria
a Previdência Social e quebraria Estados e Municípios,
até porque Estados e Municípios já estão quebrados
desde a draconiana renegociação de suas dívidas e
pelas perdas ﬁscais que lhes têm sido impostas pela
União.
Aparentemente, portanto, estamos diante de uma
questão ﬁscal inarredável.
Quem, porém, deﬁne a exata natureza dessa
questão ﬁscal? Quem deﬁne a situação ﬁscal como
um problema? E se estivermos, todos nós, Executivo,
Legislativo e até Judiciário, submetidos a um processo
de manipulação de contas e de conceitos pela tecnocracia reinante em postos de mando do Tesouro e do
Banco Central, e que recorrentemente usurpa nossas prerrogativas de servidores eleitos do povo para
subverter a democracia e as leis, de forma a atender
aos interesses de um pequeno grupo de rentistas e
banqueiros?
A questão ﬁscal no Brasil, hoje – na verdade, de
dez anos para cá – não constitui um obstáculo recorrentemente invocado apenas para o aumento decente
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do salário mínimo. É um obstáculo na retomada dos
investimentos em infra-estrutura, sobretudo no setor
de transportes, cujos recursos continuam contingenciados, apesar do estado deplorável de nossas rodovias federais.
É um obstáculo também para o aumento necessário nos dispêndios públicos com saúde, educação,
habitação, saneamento, aceleração da reforma agrária e Defesa.
É um obstáculo para a expansão dos gastos com
Ciência e Tecnologia.
É um obstáculo, enﬁm, para o efetivo exercício de
todas as políticas públicas, na medida em que o esforço
singular e absoluto de todo o Governo, encabrestado
pela Fazenda, consiste em fazer superávit primário
para, supostamente, pagar juros da dívida pública.
Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro que nos
assiste pela TV Senado, agora entro na parte essencial deste meu pronunciamento: a questão ﬁscal no
Brasil é uma farsa. A questão ﬁscal no Brasil é uma
farsa, não há crise ﬁscal. Não havia e não há nenhuma
razão econômica ou ﬁnanceira, no campo ﬁscal, para
não dar um aumento adicional de R$20,00 ou R$40,00
ao salário mínimo.
A crise é uma invenção dos neoliberais, que se
apoderaram dos postos da Fazenda e do Banco Central
para destruir deliberadamente o setor público, dentro
da visão ideológica do Estado Mínimo, e colocá-lo a
serviço quase que exclusivamente dos interesses ﬁnanceiros dos rentistas. Vou fazer uma demonstração
inequívoca para V. Exªs dessa minha aﬁrmação, usando os números oﬁciais das contas públicas do primeiro
quadrimestre. Os senhores verão que não há crise ﬁscal no Estado brasileiro. Essa é uma crise inventada,
fabricada, urdida, tramada, preparada cavilosamente e
que prejudica os interesses do nosso povo, sobretudo
os mais humildes.
No primeiro quadrimestre deste ano, os juros
sobre a dívida pública mobiliária atingiram a cifra de
R$41,3 bilhões ou 8% do PIB do período correspondente. Isso é um assalto contra o Estado perpetrado
sob estímulo e proteção do Banco Central, com juros
a 16%.
Como se sabe, o Banco Central tem total liberdade
para ﬁxar a taxa de juros básica, e ele o faz nos níveis
mais generosos do mundo para o capital ﬁnanceiro e
por mais tempo. A taxa atual está em 16% ou cerca de
10% em termos reais. Muitas pessoas imaginam que
essa é uma taxa de remuneração de poupança. Não
é. O dinheiro do over, do open, sobre o qual essa taxa
incide, não ﬁca indisponível. É sacável à vista.
Não há, no mundo, privilégio maior para quem
tem algum dinheiro sobrando ou algum saldo de cai-

JUNHO 2004

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

xa de empresa. É dinheiro rendendo dinheiro, sem
passar pelo circuito produtivo ou de ﬁnanciamento
público efetivo.
Uma taxa de juros um pouco menor criaria, e pode
criar no futuro, margem ﬁscal para o aumento do salário mínimo e de dispêndio público prioritário. Assim,
quando a equipe econômica diz ao Presidente Lula que
não se pode dar um aumento maior ao salário mínimo
porque gerará uma crise ﬁscal, ela o está enganando,
engabelando-o, induzindo-o ao erro, cometendo um
engano de trágicas conseqüências, cujos efeitos certamente não sentirão diretamente, mas recairão sobre
a parcela mais sofrida da nossa gente.
Cortem nos juros, e a margem ﬁscal aparecerá.
Sabemos, porém, Srªs e Srs. Senadores, as razões
pelas quais o Banco Central não quer cortar os juros.
Ele quer nos manter manietados nesses juros estratosféricos, sufocando a economia e o setor público,
porque teme a fuga de capitais especulativos brasileiros se baixá-los.
Entretanto, por que não fazemos controle de
capitais, como vários países asiáticos? Com controle
de capitais, teríamos autonomia na política monetária,
baixaríamos os juros e, entre outras coisas, elevaríamos o salário mínimo e o dispêndio público sem risco
inﬂacionário...
Continuemos, porém, com as contas do quadrimestre. O superávit primário realizado no período foi
de nada menos que R$32,4 bilhões ou 6,35% do PIB.
Portanto, mais de dois pontos acima da já elevadíssima meta anual comprometida com o FMI, de 4,25%.
O déﬁcit nominal – isto é, os juros menos o superávit
primário – caiu para apenas R$8,8 bilhões, 1,7% do
PIB. Isso é quase metade do déﬁcit máximo admitido
na União Européia pelo Tratado de Maastricht, que é
de 3% do PIB – considerado, em si mesmo, como de
natureza extremamente contracionista, sendo apontado por muitos economistas como o principal responsável pela estagnação relativa da União Européia
depois do euro.
Observem, porém, o que aconteceu, no frigir dos
ovos, com as contas públicas do primeiro quadrimestre. O superávit primário por pouco não cobriu toda
a conta de juros. Deixou a descoberto apenas R$8,8
bilhões. Seria, pois, pelo montante de R$8,8 bilhões
que a dívida pública deveria aumentar no período.
Qualquer um que faz conta de somar e diminuir chega
a essa conclusão.
Entretanto, não foi isso o que aconteceu com a
dívida pública mobiliária na prática. Ela aumentou R$39
bilhões, de R$787 bilhões para R$ 825 bilhões.
O que aconteceu então?! O que aconteceu, Srªs
e Srs. Senadores, é que os receptores dos títulos da
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dívida pública não querem receber os juros em dinheiro
de contado. Eles querem mais títulos públicos. É que
eles não têm motivação nem para consumir – estão
com o consumo saturado, são pessoas muito ricas
– nem para investir no setor produtivo – neste caso,
porque o mercado está deprimido pelo desemprego e
pela queda de renda do trabalho. Além disso, dinheiro de contado, recebido como tributo não rende juros
nessa forma. Precisa ser convertido em título público,
que rende juros.
Assim, o dinheiro dos nossos impostos, recolhido pelo Tesouro – no quadrimestre, 32,4 bilhões – é
transferido por este ao Banco Central, contabilmente,
para pagar juros. Contudo, o Banco Central retém esse
dinheiro em caixa e oferece ao receptor dos juros, aos
credores da dívida pública, mais títulos. E esses aceitam de bom grado porque, aﬁnal, não é em qualquer
lugar do mundo que se tem uma aplicação líquida
rendendo 16%!
E o que o Banco Central faz com o dinheiro recolhido no mercado em impostos, aqueles R$32,4
bilhões de superávit? Simplesmente esteriliza, tira de
circulação, destrói. A isso chama de política monetária
“saudável” ou “responsável” para controlar a inﬂação!
Onde está a crise ﬁscal? Pelo que se vê nesses
números, ela não está nem no dispêndio público nem
ﬁnanceiro nem na receita tributária. Está, isso sim, na
forma com o Banco Central e o Tesouro brasileiro operam a política ﬁscal monetária. O Estado, que tem uma
receita tributária de mais de 36% do PIB – segundo
números da Gazeta Mercantil, quase 36,85% – destina
mais de um quinto desse percentual ao pagamento de
juros que, na eventualidade de uma política monetária mais racional, poderia ser reduzido a um terço ou
a um quarto do observado neste e nos últimos anos,
sobretudo de 1995 para cá.
A conclusão de tudo isso é que o superávit primário, que no ano passado alcançou a cifra de 67 bilhões,
é um sacrifício inútil imposto à sociedade brasileira. Se
fosse devolvido à sociedade sob a forma de dispêndio
público em investimentos prioritários, serviços públicos
básicos e, naturalmente, de um aumento decente para
o salário mínimo, daríamos uma arrancada espetacular
na economia sem riscos inﬂacionários. Os investimentos privados retomariam e caminharíamos para uma
situação em que a economia trabalharia em pleno emprego, rumo ao Estado de bem-estar social.
Tudo isso aconteceria sem qualquer risco de volta
da inﬂação, já que todo dispêndio público efetivo estaria
sendo coberto por tributos, enquanto o dispêndio com
juros, tal como aconteceu no primeiro quadrimestre,
seria coberto somente enquanto durasse a alta estagnação da economia, o alto desemprego por aumento
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da dívida mobiliária pública. Essa dívida, por sua vez,
recuaria na implementação de uma política vigorosa
de dispêndio público que levasse a economia a uma
situação de vigor em face do aumento do PIB e da receita tributária, como ocorreu debaixo dos nossos olhos
durante o Governo Clinton nos Estados Unidos.
É em razão desses fundamentos que não posso
votar na proposta do Executivo por um salário mínimo
tão baixo. Não é uma questão de princípio em relação
ao salário mínimo. É uma questão de princípio em relação a todas as políticas públicas.
Estamos sendo governados, no Brasil, por um
modelo matemático – o infame modelo de metas de
inﬂação, que mantém taxas básicas de juros estratosféricas e extrema restrição de crédito – e a equação
do superávit primário. É com esse modelo e com essa
equação que a equipe econômica manipula – sim,
manipula – o Presidente da República e a nós todos,
blindando qualquer discussão parlamentar em questões que envolvem direta ou indiretamente o orçamento público.
Acreditei, ano passado, quando me prometeram
que o Brasil teria R$12 bilhões para investir no primeiro
semestre de 2004, e que, se aprovássemos a reforma
da Previdência, teríamos mais empregos; e que, se
aprovássemos a reforma tributária, o setor produtivo
seria desonerado. Acreditei e me enganei.
Nenhum Ministério cumpriu até agora sequer 70%
do orçamento previsto para o primeiro quadrimestre,
enquanto aumenta o desemprego aberto, o subemprego e as estratégias de sobrevivência dos brasileiros,
muitos no limite da ilegalidade.
Cansei disso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores. Meu mandato vale muito mais do que um modelo e
do que uma equação neoliberal socialmente perversa
e que atrasa este País.
Por isso, neste instante, da tribuna desta Casa,
o Senado Federal, quero dizer bem alto o que está
sufocado na garganta desta nossa gente, deste povo
brasileiro sofrido e valente: Senhor Presidente da República, R$260 para o salário mínimo, não!!!
Muito obrigado a V. Exa, Sr. Presidente, e a todo
o povo brasileiro que nos assiste pela TV Senado.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Permite-me V.
Exª um aparte, Senador Marcelo Crivella?
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Pois
não, Senador Efraim Morais.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Marcelo Crivella, quero parabenizar V. Exª pelo brilhante
pronunciamento e, ainda mais, pela brilhante conclusão. V. Exª tem sido um dos Parlamentares que tem
dado apoio ao Governo, mas na hora de tomar uma
decisão, na hora de ﬁcar ao lado do trabalhador, não
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hesita em seguir esse caminho. E a aﬁrmação que
faz, neste momento, qual seja, que votará contra os
R$260,00 é uma prova de quem tem compromisso com
o povo brasileiro e com o trabalhador. E tenho convicção de que, como V. Exª, vários outros Parlamentares
tomarão essa posição, porque toda a mídia brasileira,
toda a sociedade brasileira está com os olhos voltados,
nesta semana, para este Plenário, para a decisão que
será tomada pelas Srªs e Srs. Senadores. Tenho certeza, então, de que a partir daí esta Casa será mais
respeitada e ﬁcará com mais crédito perante a opinião
pública. Digo isso porque, independente de rolo compressor para aprovar um salário de R$260,00 e mesmo contra a vontade do Governo, sei que, como V. Exª,
outros Senadores e Senadoras da Base do Governo,
que não se dobram a esse tipo de pressão, dirão “não”
a um salário de R$260,00 – isso, no entanto, não signiﬁca dizer não ao Governo – e “sim” ao trabalhador e
à sociedade brasileira, pois todos queremos um salário mínimo mais justo. Parabenizo V. Exª pelo brilhante
pronunciamento.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Muito
obrigado, Senador Efraim Morais.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Marcelo Crivella, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Pois
não, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Marcelo Crivella, V. Exª coloca, com muita clareza,
tudo aquilo que vem estudando. E embora a sua postura
normalmente seja favorável ao Governo, hoje não o é.
Mas V. Exª expõe as razões pelas quais considera difícil
votar nos R$260,00. Quero expressar o respeito que
tenho à opinião de V. Exª, mas avalio que é importante
que tanto V. Exª como cada uma das Srªs e dos Srs.
Senadores reﬂitam em profundidade a decisão que vamos tomar. É relevante se averiguar que quando houve
um aumento signiﬁcativo no salário mínimo, em 1995,
de R$70,00 para R$100,00 – um aumento superior a
42% –, o que se veriﬁcou foi que o Governo, pouco a
pouco, não conseguiu mantê-lo, o que diﬁcultou a sua
trajetória de conceder aumentos reais progressivamente mais elevados, o que é o propósito do Presidente
Lula, presentemente. Esse é um dado que deve ser
levado em conta. É fato que, naquele ano, o nível de
emprego e de atividade econômica até que se manteve positivo, mas, posteriormente, houve diﬁculdades
crescentes para a economia. Por outro lado, é muito
importante veriﬁcar que, nos anos posteriores e graças
a decisões do Congresso Nacional relativamente à expansão dos direitos de pessoas recebendo pensões ao
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nível do salário mínimo, à Lei Orgânica da Assistência
Social, da forma como se expandiu, à aprovação do
Estatuto do Idoso e outros, houve um aumento muito
signiﬁcativo do número de pessoas que passaram a
receber o salário mínimo como forma de sua aposentadoria ou por direitos os mais diversos deﬁnidos em
lei. Isso resultou em um aumento muito signiﬁcativo de
beneﬁciários da Previdência e dos demais programas
sociais, o que torna bastante difícil, hoje, a decisão
de se aumentar para além dos R$260,00. Como esse
diálogo vai prosseguir, quero apenas aqui, com todo
o companheirismo, convidá-lo a aprofundar a reﬂexão
que todos teremos que fazer sobre a difícil decisão
que temos a tomar. De minha parte, votarei de acordo com o propósito do Presidente Lula, sabendo que
Sua Excelência gostaria de estar deﬁnindo um valor
bem maior. Vou respeitar aquilo que foi deﬁnido pelo
Presidente, pela equipe econômica, respeitando sua
posição, Senador Marcelo Crivella, mas convidando-o
a aprofundar sua reﬂexão.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Muito
obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Ouço o aparte do Senador Arthur Virgílio, nosso
Líder do PSDB.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Marcelo Crivella, V. Exª dá uma bela resposta às especulações a seu respeito, ou seja, alguns maus exemplos levam a que, sem nenhuma má-fé, jornalistas e
comentaristas tirem ilações em cima da pessoa errada. Quando V. Exª disse que ﬁcaria com o salário
mínimo de R$ 275,00, ﬁz, nas minhas contas, de maneira inarredável, o seu nome entre aqueles que não
arredariam o pé da posição. V. Exª dá hoje uma bela
resposta. V. Exª está entre aqueles que votou a PEC
da Previdência enganado pelo Governo com a tal PEC
paralela. Eu e V. Exª estamos entre aqueles, nós dois,
que votamos a reforma tributária porque aqui a consertamos, e o Governo sabendo muito bem que deixaria
que ela fosse estraçalhada na tramitação seguinte.
Ou seja, o Governo, hoje, está sem autoridade moral
para propor qualquer coisa, nada para frente. A lógica dessa política econômica não comporta – e eu a
tenho como respeitável – promessas do tipo variação
do PIB. Se o Presidente Lula em um ano der 1,2% de
ganho real sobre o mínimo; no outro, 1,7%, precisará
mais do que se reeleger, precisará governar o Brasil
durante 57 anos, com a inﬂação no nível em que está
– e desejo vida longa ao Presidente, mas não no Governo –, para cumprir a sua promessa de campanha
e dobrar o valor do salário mínimo. V. Exª, portanto, é
a prova clara de que não há hipótese de os R$ 260,00
passarem neste Senado; não há hipótese. O Governo
que se prepare, e penso que se votar o quanto antes
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talvez seja melhor até para o próprio Governo. E se o
Presidente achar que deve vetar, que vete. Por aqui
pode acontecer quase tudo, até quem sabe um boi voar,
mas não passa a importância de R$260,00, porque a
tese vitoriosa, não é nem a ideal para cada um de nós,
mas aquela possível, aquela que se consensualizou:
R$275,00. Parabéns a V. Exª pela bela e contundente
resposta que oferece a todos aqueles que acham que
as palavras são empenhadas para não ser cumpridas;
V. Exª mostra que cumprirá a sua. Parabéns!
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Muito
obrigado, Senador Arthur Virgílio.
Ouço o Senador Agripino Maia, nosso Líder do
PFL.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Marcelo Crivella, já tive oportunidade de dizer a V. Exª que
sou seu assíduo telespectador às sete e meia da noite, antes do jornal do Boris Casoy, que é um noticiário
independente, quando V. Exª faz uma prece e dirige,
diariamente, uma mensagem ao povo brasileiro, com
ar contrito e sincero. Já disse a V. Exª que gosto muito tanto da música – muito bem cantada – como da
mensagem. E V. Exª não poderia ter outra atitude que
não fosse a reaﬁrmação do compromisso com a mais
justa forma de redistribuição de renda. Não é fazendo
caridade ou habituando as pessoas a receber um prato
de comida ou um botijão de gás – claro que isso é bom
– que resolveremos o problema, mas estimulando a
dignidade com uma retribuição à altura do trabalho do
operário, do pai de família, da mãe de família. Estamos
irmanados na luta por um reajuste maior do que a inﬂação, dentro das reais possibilidades do País, sem
cometer irresponsabilidades, sem promover a ingovernabilidade. Queremos um reajuste do salário mínimo
dentro de padrões que levem dignidade e apontem
para um compromisso do Congresso Nacional com o
trabalhador. Estamos aqui fazendo história, apontando
compromisso. E o compromisso do Congresso não é
atingir a meta de superávit primário ou a meta de inﬂação, mas a questão social, que exige retribuição salarial, se quisermos ser justos, como V. Exª é nas suas
mensagens das sete e meia da noite. Ontem, Senador
Marcelo Crivella, rapidamente, apontei aqui pelo menos quatro alternativas de que o Governo poderia dispor para fazer face ao pequeno aumento de R$260,00
para R$275,00. A economia do País está crescendo,
há mais vendas e, portanto, mais arrecadação. O Governo ousa – V. Exª é Governo – cobrar mais impostos
com a não correção da tabela do Imposto de Renda,
com a CSL, com a Coﬁns. Que o Governo ouse dar
R$15,00 a mais contando com o aumento de arrecadação. Que o Governo conceda um aumento diferenciado para fazer justiça ao trabalhador, que teve garfado
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um mês de seu reajuste, que era para ser em 1º de
abril e está prometido para 1º de maio. Que o Governo
use esse dinheiro para dar os R$15,00 a mais. O que
o Governo deixou de gastar com a não aplicação da
PEC paralela deveria ser usado no reajuste proposto
pelo Senador Marcelo Crivella. Outra alternativa seria
usar os R$2,8 bilhões de excesso de arrecadação da
Coﬁns, do Imposto de Renda e da CSLL, para garantir
os R$275,00 a que o Senador Crivella está se referindo. Senador Marcelo Crivella, se o Governo quiser,
tem pano para as mangas à vontade. Não dá se não
quiser e, se não quiser, que assuma esse ônus, que
não será nem de V. Exª nem meu.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – V. Exª,
então, coloca a posição do PFL, que, certamente, votará por um salário mínimo mais justo.
Todos consideramos um exagero os 4,25% do
PIB, e o Senador Roberto Saturnino, como Relator do
PPA, foi demitido, porque esperava que esse índice
caísse a 0,5%. Eu e o Senador Edison Lobão ouvimos
da Senadora Kirchner*, na Argentina, que aquele país
faz um superávit de 3% e está pensando em renegociar
em níveis mais baixos. Pois, no primeiro quadrimestre
deste ano, na economia brasileira, ﬁzemos um superávit de 6,75%, como se esse País estivesse no auge
da prosperidade do ciclo econômico e não com altos
índices de desemprego, subemprego e marginalidade
e milhões de brasileiros nas estratégias de sobrevivência, à margem da criminalidade!
Peço a atenção do Plenário para ouvirmos o aparte do nosso mestre, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Marcelo Crivella, apenas para dizer a V. Exª que, ao contrário de muitos brasileiros, não acho que o FMI seja
um mal, mas sim um bem para as nações que a ele
recorrem. Mas nem o FMI pediu um superávit tão elevado quanto este que nós estamos construindo aqui
no Brasil. Por que não utilizá-lo, então, para a questão social de profundidade como esta que V. Exª trata
neste momento?
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – V. Exª
sempre fala pouco e diz muito!
Com essas palavras, encerro o meu pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência vai convocar os Sena-
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dores inscritos para breves comunicações, desde já
concedendo a palavra ao primeiro orador, por permuta
com a Senadora Heloisa Helena, o nobre 1º Vice-Presidente desta Casa, Senador Paulo Paim.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/PSB – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a palavra pela liderança do PSB, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª está inscrito.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Presidente, certamente está consignada a minha inscrição
para falar como Líder antes da Ordem do Dia.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, estou inscrito para falar como Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É o
mesmo assunto. Os dois estamos inscritos para falar
antes da Ordem do Dia como Líderes, S. Exª pelo PFL,
eu pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A Presidência, certamente com a
compreensão dos Líderes, concederá a palavra inicialmente àqueles Senadores que chegaram ao Plenário
a uma hora da tarde para se inscreverem para uma
comunicação inadiável.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dúvida, V. Exª tem toda a razão. Queria apenas me
certiﬁcar se, de fato, havia sido feita a minha inscrição
e a do Líder Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência assegurará a V. Exª e ao
Senador Heráclito Fortes a palavra, principalmente V.
Exªs, expoentes desta Casa.
Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para que não ﬁque nenhuma dúvida, informo ao Plenário, neste dia em que estamos debatendo
o salário mínimo, que a Bancada do Partido dos Trabalhadores, reunida hoje pela manhã, fechou questão
sobre a matéria.
E, com muita franqueza, da mesma forma que
informei à Bancada, repito desta tribuna que não tem
como eu votar a favor de R$260,00. Votarei contra os
R$260,00 e virei à tribuna, no dia da votação, defender um salário mínimo maior, com a preocupação da
exclusão, conforme está na medida, do reajuste dos
aposentados e pensionistas: o salário mínimo ganha
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8,53% e os aposentados terão um reajuste de somente 4,6%.
Sr. Presidente, não vou, no dia de hoje, mais
uma vez argumentar o que tenho feito todos os dias;
só estou reaﬁrmando o meu voto.
Digo ao Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, que me convidou para uma reunião hoje, às 15
horas e 30 minutos, que não tinha como eu lá comparecer, porque recebi a informação de que a questão
era fechada nos R$260,00. Não adianta participar de
uma reunião onde não há a mínima possibilidade de
alterar esse número e não vejo condição alguma de
acompanhar a votação.
Tenho o maior respeito por todos os Senadores.
Estou convicto, Senador Eduardo Siqueira Campos,
de que, se a votação for amanhã, teremos aqui efetivamente, como V. Exª colocou, 81 Senadores, e cada
um votará com a sua consciência e assumirá a sua
responsabilidade perante a história.
O que eu disse à Bancada direi aqui: respeito
quem pensa diferente, quem vota diferente, mas ﬁcarei com a minha história, com a caminhada que, num
passado recente, fez com que eu ﬁzesse greve de fome
no plenário da Câmara dos Deputados, vigília no Salão
Verde acompanhado de idosos, aposentados e pensionistas e acampasse, como Deputado, em frente à
casa de um Presidente. Eu não poderia, agora, mudar
de opinião ou de posição.
Estarei aqui, com certeza absoluta, para votar
com a minha consciência. E repito aqui: respeito a
posição de todos! Mas é impossível que, num único
momento, eu negue a história de muitas vidas. Tenho
54 anos, Senador Sibá Machado, e sempre estive na
luta pela elevação do salário mínimo. Acredito que ainda é possível construirmos um entendimento em torno
de outro patamar do salário mínimo.
Senador Tião Viana, sei que V. Exª, até hoje, embora não fale, está muito machucado com a história
da PEC paralela. Com todo o respeito a quem pensa
diferente, quanto à PEC paralela, convencemos até
mesmo os que eram contra a se retirarem do plenário,
para que, simbolicamente, a matéria fosse aprovada
por unanimidade. E assim foi, mas, até hoje, a PEC
paralela não foi votada. Confesso que tive a maior fé
do mundo – e V. Exª também a teve – de que o acordo
seria cumprido.
Dirijo-me ao Senador Cristovam Buarque, que
ainda falará hoje da tribuna, para dizer-lhe que, com
todo respeito e carinho que tenho por S. Exª, não é
possível deixarmos de votar naquilo em que acreditamos. Cremos ser possível um salário mínimo maior
do que R$260,00 e não podemos ﬁcar amparados, de
forma capenga, em uma carta de intenção de que, no
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futuro, algo diferente poderá ocorrer. Trabalhamos em
nossas campanhas eleitorais e chegamos aqui com o
compromisso de apresentar e votar projetos advogados nos palanques.
E este é o momento da verdade, o momento do
voto.
A minha posição, que quero enfatizar, é que é
preferível que cada um venha aqui e vote com a sua
consciência, a favor ou contra. Isso é democrático e
muito bom. O triste seria os Senadores não estarem
aqui e não assumirem suas responsabilidades.
Por isso, o apelo que faço é somente este, Sr.
Presidente: que estejamos aqui amanhã, para cada
um votar de acordo com a sua consciência.
Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que ﬁquei muito
preocupado que, por uma decisão da Justiça, provavelmente, venham a cortar o valor referente a um salário
mínimo da aposentadoria dos portadores de deﬁciência
e dos idosos com mais de 65 anos. Aí, sim, é preciso
ousar, adotar uma ação de governo, dizer que já existe
previsão orçamentária, para que não deixemos cortar um salário mínimo da aposentadoria das pessoas
portadoras de deﬁciência comprovadamente carentes
e dos idosos com mais de 65 anos. Está comprovado
que eles não têm como sobreviver. Tirar um salário
mínimo dessas pessoas é inaceitável!
Por isso, vou falar com o nosso ex-Colega, Ministro da Previdência, Amir Lando, para que não dê
guarida a essa proposta, para que não embarque
nessa canoa e que não permita que alguns milhões
de companheiros idosos percam um salário mínimo,
que mal dá para comprar os remédios e a comida do
dia-a-dia. E a decisão atinge ainda as pessoas portadoras de deﬁciência.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que tenho ouvido muitas análises sobre o reajuste do salário mínimo.
Amanhã, estou inscrito para falar na Hora do Expediente, quando farei uma retrospectiva do salário mínimo
nos últimos 10 anos, apresentando dados oﬁciais ano
a ano. Fui Relator três vezes, e, por três vezes, chegamos aos US$100.00.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Tem V. Exª a palavra pela ordem,
Senadora Ana Júlia Carepa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição
pela Liderança do PT antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª ﬁca inscrita. Se não utilizar da

74

18234

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

palavra para uma comunicação inadiável, falará pela
Liderança do seu Partido.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
pela Liderança do PFL. Em seguida, falará a Senadora
Heloísa Helena e o Líder Arthur Virgílio.
A Presidência envidará esforços para que todos
façam uso da palavra ainda antes da Ordem do Dia.
V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito constrangedor
para mim, Senador do Piauí, ocupar esta tribuna para
repercutir em nível nacional os últimos fatos ocorridos
no meu Estado.
Por solicitação do Governador Wellington Dias,
eleito pelo PT, as tropas federais do Exército assumiram as ruas de Teresina em substituição às tropas da
gloriosa Polícia Militar do Estado em greve.
Vejam, senhoras e senhores, a que ponto chegamos. Quem pede tropa nas ruas não é simplesmente o
Governador do PT, mas um sindicalista por formação,
que, em toda sua carreira, comandou movimentos grevistas em busca de reivindicações. Quem comanda o
Governo do Estado do Piauí é um homem que teve toda
sua formação voltada para o diálogo e, acima de tudo,
para a defesa da sua classe. De maneira precipitada,
esse mesmo cidadão convoca tropas federais, que se
deslocaram para Teresina usando aviões da Força Aérea. Aqui quero fazer um parêntese: os militares que
estão em Teresina estão prestando seu dever, servindo
à Pátria, convocados que foram pelas autoridades superiores. Estão cumprindo a convocação feita e estão,
portanto, cumprindo o seu dever.
O lamentável, Senador Mão Santa, é que, antes
de procurar um diálogo ou pelo menos de aguardar a
decisão da Justiça, que ontem mesmo colocou a greve
em estado de ilegalidade, o Sr. Governador precipita-se
e coloca as tropas nas ruas, faltando-lhe a paciência
natural e a tolerância para conversar e dialogar.
As principais ruas de Teresina – é bom que se
frise – estavam, ontem, recheadas de militares com
equipamento de guerra, mas os bairros da periferia, onde há um maior índice de marginalidade, onde
ocorrem em maior número os assaltos e a violência,
infelizmente, estavam totalmente acéfalos. Teresina
tem a seu favor uma população pacata e ordeira. Não
fora isso, teria havido acontecimentos de proporções
incalculáveis e imprevisíveis.
É lamentável que o Partido dos Trabalhadores
proceda dessa maneira, sem conversar com os policiais
civis e militares, usando do instrumento da arrogância
e da prepotência.
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Senadores Mão Santa e Pedro Simon, há um registro positivo a ser feito: pela primeira vez, o Governador do Piauí pede alguma coisa ao Governo Federal e é
atendido imediatamente, sem as promessas de outras
situações. Foram enviadas as tropas a Teresina, numa
demonstração de solidariedade imediata.
Para que V. Exª tenha uma noção do que ocorria
ontem em Teresina, Senador Geraldo Mesquita Júnior
– V. Exª que é um homem amante das leis –, até o aeroporto, na área de embarque de passageiros, que é
de responsabilidade da Infraero, estava tomado por
policiais do Exército. O Senador Mão Santa, que como
eu embarcava ontem para Brasília, testemunhou esse
triste episódio. Filas intermináveis atrasavam os embarques normais em cerca de uma hora, uma hora e
meia por vôo. É triste, é lamentável esse episódio, mas
marca exatamente – e infelizmente digo isto com muita tristeza – o caos administrativo que impera no meu
Estado. Faço, até por dever de justiça, um reparo: o
Governador é um homem bom, não é uma má pessoa,
não é um homem que possa se dizer que está envolvido com corrupção; é um homem de bons princípios.
O que lhe falta é autoridade. É vítima da hierarquia
partidária, que já fez com que vários administradores
por este Brasil afora, eleitos pelo PT, passassem por
maus pedaços, como foi o caso de Luiza Fontenelle,
em Fortaleza, e de Luiza Erundina, em São Paulo,
para ﬁcar nesses dois exemplos, que foram totalmente
deformadas nas suas administrações, na maneira de
administrar, exatamente por uma hierarquia partidária
que corrói a autoridade do governante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço aqui
lamentavelmente este registro. Gostaria de estar nesta
tribuna anunciando verbas, recursos, melhorias, benefícios que o PT nacional estivesse mandando para o
Governador, seu correligionário, do Piauí. Mas, infelizmente, isso não acontece. O Piauí não merece passar
pelo caos administrativo por que está passando – em
parte, por culpa do Governo estadual, mas em parte
também, e principalmente, por culpa da total indiferença
do Governo Federal com seu aliado piauiense.
Faço, pois, este registro, esperando que a solução,
já praticamente encontrada pela Justiça, faça com que
essas tropas retornem às suas bases e o Piauí volte a
viver momentos de calma, de tranqüilidade.
É evidente, Sr. Presidente, para ﬁnalizar, que
se uma pesquisa é feita e se pergunta à população o
que acha da presença das tropas, a população, atônita, insegura, vai dizer que a presença das tropas é
positiva. Seria positiva em outras circunstâncias, mas
não chancelada por um Governador que teve na sua
formação, como ponto alto, exatamente o combate à
falta de diálogo e, em outros tempos, o comando, nos
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sindicatos que dirigiu, de greves, defendendo os interesses da sua classe.
Era esse o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º VicePresidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada sucessivamente, pelos Sr. Papaléo
Paes e Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado, Senador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José
Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pedi a palavra pela ordem para apresentar
um requerimento nos seguintes termos:
Nos termos do disposto no art. 167, c/c
o art. 214, Inciso III, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja incluída na Ordem do Dia a Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, que “Introduz
modiﬁcações na estrutura do Poder Judiciário”, em vista de a matéria estar pronta para
constar da Ordem do Dia.
A justiﬁcativa, Sr. Presidente, é a seguinte: a Reforma do Judiciário está tramitando aqui no Congresso
há doze anos (dez anos na Câmara e dois anos no
Senado). No dia 6 de abril – inclusive V. Exª esteve lá
–, aprovamos o parecer na CCJ. Posteriormente, no
dia 7 de maio, o parecer foi lido no plenário. Depois,
foi aberto um prazo para apresentação de destaques.
Esse prazo começou no dia 12 de maio e terminou no
dia 27 de maio. Foram apresentados 165 destaques.
A emenda está pronta para ser votada.
Veriﬁcamos que há outras emendas constitucionais que, certamente, não têm a mesma prioridade
que a reforma do Judiciário, por sua importância, pelos
assuntos de que trata, e que passam na frente. Se V.
Exª olhar a Ordem do Dia de hoje, que está trancada
por essa medida provisória – uma das inúmeras –,
Senadora Heloísa Helena, observará que ainda teremos duas emendas constitucionais que não tramitam
aqui nem há 15 dias. É o caso da chamada PEC dos
Vereadores e da PEC da Cide.
Então, por uma questão de respeito a mim, como
Relator, e a todas as instituições que chamamos para
falar sobre a questão nesta Casa, em respeito à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que a
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aprovou, entendo que não podemos aprovar essas duas
emendas antes de votar a emenda do Poder Judiciário. Não sei por que há desinteresse do Governo do
Presidente Lula em relação a essa emenda. Sua Excelência precisa priorizá-la. Hoje em dia, o discurso da
Senadora Ideli Salvatti e de outros Líderes do Governo
indica uma série de projetos que são prioritários e ainda
estão nas Comissões. É o caso do projeto que trata da
biossegurança e do projeto da falência, que já está no
plenário. Ninguém cita a reforma do Judiciário.
É necessário que façamos este apelo à Mesa,
por meio desse requerimento, para que a reforma
do Judiciário seja votada na primeira oportunidade,
quando for aberta a pauta. Na realidade, já há um
acordo para votar. Ela foi aprovada praticamente por
unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e já pode ser votada. Votaremos também os
destaques de quatro a cinco pontos, que ainda precisam ser votados.
Era esse o meu requerimento, que já foi entregue
à Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Mesa já está com o requerimento de V. Exª em
mãos e dará o encaminhamento regimental para atender o solicitado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
V. Exª falará pela Liderança?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico à Casa que estou requerendo a ida dos Srs.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do
BNDES e ex-Ministro das Comunicações, Fernando
Cardim de Carvalho, professor titular do Instituto de
Economia da UFRJ, e Eduardo Nunes, Presidente do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE,
para prestarem esclarecimentos a respeito dos números relativos à evolução do PIB do último trimestre do
ano passado para o primeiro deste ano.
Em síntese, Sr. Presidente, mudaram a metodologia e, pela nova metodologia – que não alterará
o resultado do ﬁm do ano, mas cria uma euforia falsa
no início deste –, o crescimento do PIB teria sido de
1,6%. O Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, eu próprio e o Dr. Cardim entendemos que o crescimento foi
de apenas 0,5% e que isso cheira a algo manipulado,
algo ruim para o País.
Da mesma maneira, estou requerendo informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
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da República a respeito de ter ou não ter o Governo
cedido cartões de crédito a 38 servidores do Palácio
do Planalto para gastos inominados. Pergunto: há veracidade na informação? Segundo, quais são os servidores contemplados com esses cartões de crédito?
Terceiro, o que se pode entender por “gastos com
peculiaridades da Presidência”? Finalmente, quais os
valores gastos individualmente pelos servidores para
que cheguemos ao total, Sr. Presidente?
São esses, entre outros, os requerimentos que
apresentei à Casa com vistas a exercer o meu papel
de Líder de um partido de oposição nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
a Senadora Heloísa Helena.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pela ordem, Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, apresentei requerimento para
falar pela Liderança do PT após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Após a Ordem do Dia, V. Exª está inscrito em sexto
lugar, pelo Bloco, Senador Sibá Machado.
Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tivemos
oportunidade, nessas últimas semanas, de fazer vários
debates na Casa sobre o salário mínimo, do mesmo
modo que acompanhar pela imprensa o debate. Existem
determinados pontos que são alarmantes. Muitos de
nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso hoje, os
que ﬁzeram pronunciamentos e os que apartearam.
A imprensa divulga em detalhes o balcão de
negócios sujos de quem está comprando e de quem
pode ser comprado, ora para votar os R$260,00, ora
para deixar de ao plenário vir.
Depois, há um outro debate, a velha cantilena
enfadonha e mentirosa que combatíamos com veemência quando éramos da Oposição, sobre o rombo
da Previdência, tão falado pelo Governo Fernando Henrique e repetido agora pelo Governo Lula. A novidade
agora é que o importante é investir em outras áreas
de políticas públicas e sociais, para evitar o aumento
do salário mínimo. Ou seja, cada dia uma nova desculpa é apresentada, até para dar tempo de as estruturas aqui agirem de forma vexatória, banalizando a
vigarice política, como há muito tempo eu não via. E
é evidente que mesmo assim – diz o Senador Arthur
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Virgílio, e eu acredito eu – não vai ter jeito. E espero
que ninguém adie.
Há pessoas divulgando no jornal que depende
do Presidente Sarney colocar a matéria na Ordem do
Dia. E o Presidente Sarney – todos sabem que não
temos relações de identidade política – segundo o que
temos acompanhado na Casa, tem cumprido a metodologia estabelecida para medida provisória. Portanto, não depende dele, pois sempre cumpriu o acordo.
Se quiserem discutir e votar amanhã, discute-se e se
vota. O prazo máximo é quinta-feira, a não ser que o
Governo se exponha, diga para a opinião pública que
está com medo de perder e encaminhe um requerimento mudando a data da discussão ou da votação,
o que quiser.
A outra desculpa, Sr. Presidente, muito dita, é
de que a aprovação de um mínimo maior quebraria as
prefeituras. Agora, essa é a novidade. Evidentemente,
nós sabemos que quem quebra prefeitura é político
ladrão, esteja ele no Senado, no Congresso, nos Executivos, no Palácio do Planalto ou na menor Prefeitura
do País. Sabemos que quem quebra Prefeitura é político ladrão. Ainda bem que a maioria dos políticos não
são ladrões, porque, senão, o País estaria quebrado.
Então, efetivamente não o são. Qual é a desculpa, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores?
Recorri às frias estatísticas oﬁciais, Senador
Rodolpho Tourinho. Fui recordar os meus tempos de
Professora de Universidade, Senador José Sarney,
de Estatística. Claro que tive a oportunidade de ver,
graças a Deus, além de trotskista cristã, além das estatísticas oﬁciais, histórias de vidas que são destruídas e apresentadas como se frias estatísticas oﬁciais
fossem. Então, o que fui buscar? A Relação Anual de
Informações Sociais que todo o mundo que atua na
área de Estatística conhece: a RAIS – registro administrativo que faz todo o detalhadamente do estoque,
da movimentação, dos tipos de vínculos empregatícios
e, portanto, mostra o impacto do salário mínimo entre
servidores públicos federais, estaduais e municipais.
Aqui estão os dados estatísticos para desmentir mais
uma das desculpas que estão sendo apresentadas e
mostrar o que, de fato, vai quebrar.
Senador Geraldo Mesquita, para V. Exª ter uma
idéia, a participação total de todos os empregados federais, estaduais e municipais é de cerca de 7% no
Brasil todo. Entretanto, o impacto disto nas folhas é de
menos de 0,5%. Alguém pode dizer que os servidores públicos federais e estaduais puxam para cima. É
verdade. Então, vamos trabalhar apenas com os servidores públicos municipais espalhados pelo Brasil.
O que identiﬁcamos? A proporção de servidores que
ganham um salário mínimo na região Sul é de 1%; na
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região Sudeste, 2%. E qual é a região mais penalizada por ser também a região mais pobre, e claro, pelo
impacto da irresponsabilidade e insensibilidade das
oligarquias regionais? É a Região Nordeste, a minha
Região querida. É verdade que lá 37% dos servidores
ganham a remuneração igual ou menor do que o mínimo. Existem nove Estados nordestinos cuja proporção é ainda maior, Senador Romeu Tuma: é de 40%.
Mas o que não dizem é outra coisa. É verdade que,
no conjunto dos servidores municipais, o impacto em
nove Estados nordestinos é de 40%. Mas o que eles
não dizem, porque querem mentir, é quanto isso representa ﬁnanceiramente na folha de salários. Sabe
quanto é, Senador Geraldo Mesquita? Somente 3%.
Portanto, quem estiver por aí dizendo que esse aumento do salário mínimo vai quebrar prefeitura está
mentindo, porque quem quebra prefeitura é prefeito
irresponsável, corrupto, ladrãozinho, e sei que não é
o caso da maioria dos prefeitos deste País. Portanto,
embora em nove Estados nordestinos, 41% dos servidores municipais recebam até um salário, o impacto
disso na folha de pagamento é de apenas 3%.
Portanto, é possível, sim, aumentar o salário
mínimo. E para nós do Nordeste mais ainda, porque
o aumento do salário mínimo recebido pelo aposentado rural, pelo deﬁciente e pelos beneﬁciados na Lei
Orgânica da Assistência Social tem um impacto na
dinamização da economia local. Todos os Senadores
nordestinos que aqui estão – exceção feita ao Senador Eduardo Azeredo, mas aqui estão os Senadores
Efraim Morais e Mão Santa, que têm um pedacinho
do Nordeste – sabem o quanto o recebimento do salário mínimo tem um impacto maior na dinamização
da economia local, mais ainda do que o repasse do
Fundo de Participação dos Municípios.
Assim, espero mesmo que esta Casa não passe pelo vexame de dizer que há Senador que coloca
uma etiqueta na testa, dizendo qual é o seu preço. Infelizmente, lideranças importantes do Governo ﬁcam
o tempo todo dizendo que há parlamentares que são
propriedades de outro parlamentar ou o preço que
está sendo cobrado. Aliás, os Líderes do Governo
têm a ousadia de dizer que quem está reclamando, é
porque está cobrando mais, está querendo aumentar
o seu preço na negociação.
Tenho certeza de que este Senado, que sempre
foi visto como uma Casa mais conservadora, mais
atrasada, e que até deveria ser extinta – e quem defende o unicameralismo defende isso também –, vai
mostrar altivez e independência política, e possibilitar
os R$15,00 a mais no salário mínimo. É verdade que
eu preferia R$320,00, o Senador Paulo Paim e a Senadora Roseana Sarney preferiam R$300,00. Muitos aqui
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preferiam mais, mas R$15,00 a mais na mão de uma
mãe de família é muito dinheiro, o que não acontece
na mão de um Senador. Sabemos que nas mãos de
uma família pobre é. Sabem quanto é um litro de leite?
Poucos sabem. Sabem quanto é um quilo de carne de
terceira? Poucos sabem. Nós sabemos.
Então, espero que mesmo aqueles que não passaram pela triste experiência de identiﬁcar o que é o
resultado de R$1,00 ou R$2,00 a mais na sua casa
tenham a sensibilidade necessária de possibilitar o aumento do salário mínimo, porque R$15,00 a mais na
mão de uma mãe de família pobre é muito, e espero
que realmente o Congresso cumpra a sua obrigação,
especialmente o Senado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu gostaria de dizer aos Srs. Senadores que o alerta
vermelho está com defeito, e estou acionando a campainha para avisar que o tempo acabou.
De forma que concedo a palavra à Senadora Ana
Júlia Carepa, por cessão do Senador Arthur Virgílio,
que, em seguida, falará como Líder do PSDB.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou falando
por permuta, pois estava depois dele.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, público
que nos assiste aqui, Srªs e Srs. telespectadores, estou ocupando hoje a tribuna porque amanhã quero
registrar que a Senadora Lúcia Vânia, Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, colocará em pauta um
projeto que tem um grande mérito social. Trata-se de
um compromisso assumido por mim, que desejo executar, o que aliás é uma característica minha: eu cumpro compromissos, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Eu cumpro compromissos de campanha.
Todos sabem que sou de um Estado minerador,
o Estado do Pará, a maior província mineral do mundo. Os royalties devidos ao minério, tecnicamente, hoje
são conhecidos pela lei como Compensação Financeira sobre Extração Mineral. A lei, que existe há mais
de dez anos no País, sem dúvida alguma, precisa de
revisão. Criamos uma subcomissão, a qual eu presido
e da qual o Senador Rodolpho Tourinho é Vice-Presidente e da qual fazem parte os Senadores Eduardo
Azeredo, Aelton Freitas, Luiz Octávio e outros. Nós a
criamos para discutir o assunto.
Entretanto, um projeto de lei, por seu mérito social, foi enviado à Comissão de Assuntos Sociais. É
um dos projetos que distribuem renda.
É importante ter em mente que o aparecimento
dos bens minerais não envolve nenhum esforço humano. Envolve uma dádiva da natureza. Bens minerais
não são de ninguém especiﬁcamente; são de toda a
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sociedade. Conforme determina a Constituição, bens
minerais brasileiros pertencem a toda população por
intermédio da União. Sendo assim, é a legislação federal que determina como devem ser cobrados esses
recursos. Em quase todos os países do mundo onde
existe exploração mineral, cobra-se um adicional.
O que signiﬁca esse adicional? Por que cobrar
adicional pela exploração de um bem mineral?
Exatamente porque se trata de um recurso que a
natureza – ou que Deus, como eu particularmente acredito – colocou ali. Trata-se de um presente da natureza
para aquele local. Portanto, o fruto dessa exploração
não deve ir apenas para a única empresa que tem a
concessão da exploração do bem. Na verdade, parte
do lucro deve ser dividida com a sociedade.
O que se paga neste País atualmente, Senadora
Lúcia Vânia, de compensação ﬁnanceira sobre o bem
mineral, um recurso natural não renovável? Um bem
que provém da agricultura é plantado e colhido e pode
ser novamente obtido com o replantio. A área de onde
se extrai madeira pode ser reﬂorestada e se pode ter
esse bem novamente. O minério não; quando extraído
todo, acaba a exploração mineral na área.
O que fazer com uma cidade, por exemplo, como
Canaã dos Carajás no Estado do Pará? Iniciada a exploração do cobre, a população da cidade quadruplicou
em aproximadamente dois anos. E não recebeu nenhum
centavo de royalty. Daqui a trinta anos, acabará a exploração do cobre. O que fazer com essa cidade?
Evidentemente, além de infra-estrutura e atendimento à sociedade, os recursos devem ser investidos em atividades que gerem empregos de forma
duradoura e sustentável, para que a cidade, depois
da extinção do minério, não se transforme em uma
cidade fantasma.
Na verdade, venho pedir aos meus Pares que,
amanhã, na Comissão de Assuntos Sociais, votemos
favoravelmente ao projeto. O relatório foi brilhantemente elaborado pelo Senador Sibá Machado, que realizou
ajustes e sugeriu várias audiências públicas. A Subcomissão Temporária da Comissão de Assuntos Econômicas
do Senado realizou dezenas de audiências públicas no
Senado. Ouviu os empresários, o DNPM, o Ministério de
Minas e Energia e também a sociedade nos locais onde
há exploração mineral. Fomos ao Pará e a Minas Gerais,
para ouvir a população e conhecer suas necessidades.
O projeto corrige uma injustiça, torna mais justa
a exploração desse bem não-renovável.
Há a idéia – que não está no projeto, obviamente
–, por parte da maior parte dos membros da comissão,
da criação de um controle social sobre esses recursos, assim como existe, Senador Sibá Machado, por
exemplo, o controle social sobre recursos da saúde e
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da educação. Que se crie também esse controle social
para os recursos da CFEM, dos royalties do minério!
Portanto, daremos um passo importante amanhã.
Ainda temos oportunidade – é óbvio – de aperfeiçoar
o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos – e
tenho certeza que vamos fazê-lo. Mas é necessário que
nós o aprovemos. Ele já foi aperfeiçoado pelo Senador
Sibá Machado, a quem gostaria de dar um aparte se
fosse possível, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O tempo de V. Exª já está esgotado.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Para concluir, quero agradecer a V. Exª, Senador Sibá Machado, e pedir votos, para que possamos
aprovar amanhã esse projeto que beneﬁcia Municípios,
cuja população muitas vezes não tem poder de pressão diante de uma grande empresa para exigir recursos públicos que possam se traduzir em atendimento
à saúde ou em política habitacional. Mas a aprovação
do projeto pode e deve traduzir-se numa política de
geração de empregos de forma sustentável.
Quero dizer aqui que um único País no mundo
inteiro, entre os países mineradores, não cobra royalties, embora já comece a discutir a possibilidade da
cobrança. É o Chile, Senador José Sarney. Mas ali naquele país a mineração é estatal. A África do Sul não
cobra royalties, mas desde 2002 o Congresso discute
a cobrança sobre seus minérios.
O nosso projeto não encarece as exportações
deste País, até porque o projeto é absolutamente aﬁnado com parâmetros internacionais. É muito fácil vir
aqui apresentar um projeto de isenção de impostos,
para que as pessoas, empresas ou setores da sociedade não paguem tributos. Difícil, Senador Geraldo
Mesquita, é apresentar um projeto onde, na verdade,
se faça o inverso: cobra-se de quem mais tem para direcionar para quem menos tem. Esse é o espírito do
nosso projeto. A propósito, agradeço a Senadora Lúcia Vânia pela referência que fez sobre o mérito social
do projeto. Nós o aprovaremos amanhã, mas não de
forma terminativa. O projeto será enviado à Comissão
de Assuntos Econômicos, onde serão feitos aperfeiçoamentos necessários e importantes.
Sinto-me orgulhosa de, além de cumprir um compromisso, possibilitar que um Estado como o Pará e
Municípios como Canaã dos Carajás, Paraopebas,
Paragominas, Oriximiná, além de outros tantos em
Minas Gerais possam receber mais recursos – e seus
Prefeitos já tantas vezes vieram aqui nos dizer o quanto precisam de recursos. Governadores também, Sr.
Presidente, já vieram aqui nos dizer que precisam
muito de recursos.
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Portanto, é uma grande oportunidade essa que
teremos. Estaremos contribuindo para o País, distribuindo uma parte muito pequena do lucro de um bem
nacional. Aliás, diga-se de passagem, cobraremos
royalties sobre o lucro líquido, não sobre o lucro bruto, dos minérios. E são bens que devem ser compartilhados por todos porque nos foi dado pela natureza.
Obrigada, Sr. Presidente pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, V. Exª é o próximo orador,
mas peço-lhe a permissão para anunciarmos a Ordem
do Dia, porque a pauta está trancada. Em seguida, vou
conceder-lhe a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, agradeço-lhe.
Durante o discurso da Sra. Ana Júlia Carepa, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa– à Ordem do Dia.
Não chegou à Presidência informação sobre acordo de lideranças para apreciação da matéria constante
do item 1 da pauta.
Nos termos constitucionais, ﬁcam sobrestadas
as deliberações legislativas.
É a seguinte a pauta sobrestada:
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre
o salário mínimo, a partir de 1º de maio de
2004, e dá outras providências.
Relator revisor: Senador César Borges.
A apreciação da matéria ﬁca sobrestada, em virtude da falta de acordo entre as Lideranças.
São os seguintes os itens sobrestados:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,
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que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2003)
Projeto de Lei do Senado nº 246, de
2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que estabelece condições para o
registro, funcionamento e ﬁscalização das organizações não-governamentais e dá outras
providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
4
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 557, de 2004, da Senadora Heloísa
Helena e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 336, inciso III, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2003, que dispõe
sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica,e dá outras
providências.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55-A, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2001 (nº 574/2002, na Câmara dos Deputados), que modiﬁca a redação
do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constituição
Federal para dispor sobre o limite de despesas
e a composição das Câmaras de Vereadores
e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 502, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, com votos contrários, em separado, do
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Senador Antero Paes de Barros, e vencido, do
Senador Jefferson Péres.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2004
(Desmembrada da Proposta de Emenda à
Constituição nº 228/2004, oriunda da
PEC nº 41/2003, na Câmara dos Deputados
e nº 74-A/2003, no Senado Federal)
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 2004 (nº 228/2004, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências (distribuição
a Estados e ao Distrito Federal do produto da
arrecadação da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE).
Parecer favorável, sob nº 460, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia, porque hoje é a
primeira sessão. De acordo com a praxe da Casa,
teremos duas sessões posteriores para submeter as
matérias à votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer
que, na quinta-feira, meu Partido, o PFL, estará absolutamente pronto para votar o salário mínimo. Faço
um apelo pela manutenção da tradição do acordo que
existe entre os Partidos desta Casa para que, exauridas
as três sessões de busca de entendimento, se iniciem
os processos de discussão e votação.
A proposta do PFL é que, na quinta-feira, pela
manhã ou à tarde, conforme designação de V. Exª,
votemos o salário mínimo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o 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, tem inteira razão o Líder do PFL...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a
palavra o Senador Arthur Virgílio, como Líder, pelo
PSDB.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tem inteira razão o Líder do PFL, Senador José Agripino, quando diz que a Oposição – PFL,
PSDB e PDT –, dissidente do Governo na questão do
salário mínimo, está pronta para votar a medida provisória na quinta-feira. É hora, para usar uma expressão
bem popular, de ver quem é que tem café no bule. Nós,
portanto, aqui estaremos. Não há convenção partidária
que nos afaste do dever. Não há festejo junino que nos
tire a noção da responsabilidade.
Aproveito para aqui comunicar a decisão tomada
pela Bancada do PSDB, dividida em dois itens. Primeiro item: o PSDB fecha a questão contra o salário
mínimo de R$260,00 e a favor da emenda do próprio
PSDB no valor de R$275,00. O PSDB fecha questão
também quanto à presença dos seus senadores. Isso
signiﬁca que 12 senadores votarão contra o salário
mínimo proposto pelo Governo e a favor do salário
mínimo de R$275,00. Ouvimos hoje a manifestação
do Senador Marcelo Crivella, ouvimos ontem a manifestação do Senador Papaléo Paes, ouvimos hoje a
declaração do Senador Antonio Carlos Valadares. O
Governo sabe que está na iminência de colher uma
derrota contundente no Senado Federal. Não vou aqui
especular sobre números. Direi apenas que os caminhos transcorrerão com a normalidade dos rios de
idade velha, uma normalidade mais normal que seja
possível existir no mundo.
O Governo acena com política para o mínimo daqui para frente, Senadora Heloísa Helena. E sabemos
que, pela lógica da política econômica que aí está – e
tenho tratado com todo o respeito a equipe econômica
deste governo –, não cabe, Sr. Presidente, mas não
cabe de jeito algum, assumirem compromissos com
base na evolução futura do PIB, até porque não são
capazes de prever quanto crescerá positivamente o
PIB, levando em conta as instruções internacionais,
levando em conta as deﬁciências que o Governo apresenta no plano interno.
Do mesmo modo, aqui nesta Casa, não citarei os
nomes, houve quem votasse, no episódio da reforma
da Previdência, a favor da tese do Governo, acreditando que viria a seguir a tal PEC paralela, que não veio,
que se esfarelou na Câmara dos Deputados. Houve
quem votasse, e eu entre eles, a reforma tributária,
acreditando que haveria um acordo com o Governo, e
novamente, por meio de uma tal PEC paralela, o aperfeiçoamento da proposta da Câmara dos Deputados
no sentido de modernizarmos, de fato, o sistema de
arrecadação no País. O Governo não cumpriu nem
uma palavra nem a outra. Agora, diz que vai enfeitar
o bolo com propostas sociais. Pergunto: será possível
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que, para cumprir com o seu dever de elaborar políticas
públicas, sociais, responsáveis, o Governo tem o direito
de exigir um salário mínimo menor do que aquele que
pode conceder ao trabalhador de baixa renda? É essa
a pergunta que jogo à análise e ao coração de cada
Senador. Desta vez, Senador Paulo Paim, que acredito piamente que V. Exª foi enganado pelo Governo no
episódio da PEC paralela, desta vez não acreditarei
mais que alguém seja enganado pelo Governo outra
vez. Cesteiro que faz um cesto faz um cento. Não é
possível ser enganado pelo mesmo malandro, na mesma esquina, no mesmo mês, dando queixa ao mesmo delegado, que termina perdendo completamente
o respeito por aquele otário tão contumaz, por aquele
otário tão insistente. Se foi enganado na PEC paralela,
se foi enganado na PEC da reforma tributária, agora
vai cair em canto de sereia?
O Governo Lula deu 1,2% de ganho real para o
mínimo no primeiro ano. No segundo ano, propõe 1,7%
de ganho real. Seriam necessários 57 anos de Governo,
estabilizadas as condições atuais da economia, para
dobrar o valor real de compra do salário mínimo.
Mas estou aqui falando, Sr. Presidente, de falta
de credibilidade. Criou-se uma euforia no País. A mídia
foi acionada pelo Governo com base no que seria um
crescimento do PIB de 1,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre do ano passado.
Isso não é nada. Isso está abaixo da média mundial.
Isso não emprega ninguém. Isso não resolve problema
algum. Isso tudo quase de deve ao desenvolvimento
do setor exportador.
Sr. Presidente, houve um equívoco, como falei
após a Ordem do Dia. Tenho direito a mais 15 minutos.
Estou convocando para comparecer a esta Casa
o Presidente do IBGE, Dr. Eduardo Nunes; o Dr. Luiz
Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do BNDES
e ex-Ministro das Comunicações; o Professor Cardim,
da UFRJ, para aqui debatermos algo que me parece
grave, ou seja, o IBGE mudou a metodologia com que
calculava o PIB e, por causa disso, houve o registro
de 1,6% a mais.
Pela metodologia antiga, o crescimento foi mais
insigniﬁcante ainda, foi de 0,5% apenas. Alguém diz
assim: mas isso, até o ﬁnal do ano, será desmascarado.
E digo que é verdade, respondo que é verdade,
sim, porque não muda, ao cabo de 12 meses, Senador José Agripino, mas criou a ilusão, para criar uma
falsa euforia, criando de novo um certo estelionato
político de que o Brasil estaria prestes a entrar num
certo espetáculo do crescimento. É mentira em cima
de mentira! Não há espetáculo de crescimento algum,
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não há nenhuma garantia de que isso não seja um vôo
de galinha, não há nenhuma perspectiva de se dizer
que esse crescimento se sustenta no tempo e no espaço, tão dependente que ele é das injunções internacionais, tão dependente que é da falta de lucidez
microeconômica do Governo, tão dependente que ele
é da falta de ação administrativa. Esse Governo não
opera, esse Governo não trabalha, esse Governo não
cumpre a sua parte na hora de governar o País, e isso
atrapalha, sim, o crescimento econômico!
Pergunto: dá para falar em credibilidade, dá para
prometer alguma coisa aos Senhores Senadores, um
Governo que mexe na metodologia de cálculo do PIB
para ganhar manchete favorável no jornal e espaço
político para continuar engordando a nação, para continuar ilaqueando a boa-fé da Nação? É uma pergunta,
Sr. Presidente. Há mais. Dá para acreditar, Senador
Papaléo Paes, em um Governo que faz gastos obscuros, secretos, ilimitadamente com cartões de crédito?
Há cartões de crédito cedidos a 38 servidores. No que
estarão gastando? Dá para acreditar nisso? Dá para
acreditar que se perde na intriga? Parece muito menos
um exemplar oriundo da democracia brasileira e muito
mais um governo de intrigantes da corte dos Médicis,
em Florença. Não se suportam. É difícil achar alguém
no Governo que goste do outro. É difícil achar alguém
no Governo que tenha, efetivamente, apreço por seu
colega. Um derruba o outro, um trama pelo fracasso
do outro. Um diz querer que o outro vá mal na votação.
Estamos vendo, nessa votação, uma luta muito clara
entre o Ministro Aldo Rebelo – uma pessoa que considero muito admirável, apreciável como homem público
– e José Dirceu. S. Exª, às claras, trama para retomar o
lugar que entende ser dele e perdeu por não ter dado
explicações morais convincentes, corretas, sobre o
escandaloso quarto andar do Palácio do Planalto. Foi
um episódio que envolveu, além de bicheiros, Waldomiro Diniz, contravenções. Trata-se de um Governo de
“não sei quem gosta de quem”.
Na revista Veja há quatro páginas e meia – e trata-se de uma revista séria – sobre como a Abin estaria
espionando a Prefeita Marta Suplicy e o Ministro José
Dirceu. Primeiro, queria dizer que considero um despautério que a Abin gaste dinheiro espionando essas
pessoas. Elas são ruins de trabalho mesmo, fazem
tolices à luz do dia. Não precisa espioná-los em nada.
Mas a verdade é que acusam dois jornalistas e parece
que todos ﬁngem que não sabem quem são eles, um
de 46 anos e o outro de 44 anos, sei lá, os jornalistas
Ricardo Amaral e Alon Feuerwerker, que trabalha com
o Ministro Aldo Rebelo. Tratam como se isso não fosse
uma democracia, como se tivesse baixado uma cortina
de silêncio sobre nós, como se, de repente, fosse pe-
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caminoso falarmos a verdade, darmos os nomes aos
bois, às coisas, às situações. Dá para acreditar em um
governo que, toda semana, envolve-se em um novo
escândalo nas revistas que circulam e, diariamente,
nos jornais que atingem a opinião pública do País? O
resultado é que vemos um governo dando impressão
de acefalia, vivendo da estatística do PIB mexido, vivendo de uma agenda positiva que ele próprio impede
seja votada com as medidas provisórias que atravancam a cada momento, de maneira absurda, a pauta
de trabalho do Senado Federal. Não dá para nenhum
Senador em sã consciência dizer para a esposa, marido, ﬁlho: estou votando contra o salário mínimo de
R$275,00 e a favor de R$260,00 porque o Governo
prometeu isso, aquilo, a, b, c ou d. O Governo não vai
cumprir e o Senador sabe isso.
Senadora Heloísa Helena, queria dizer de um
sentimento pessoal, muito meu: eu respeitarei muito mais, daqui para frente, um Senador ou Senadora
que tenha dito que não votaria R$260,00 e que chegue hoje à tribuna e diga que vai votar com o Governo
por qualquer razão, mas que fale de frente, que fale
frontalmente. Não diga que está sendo embalado pelo
canto da carochinha das falsas promessas de se contornar com benesses sociais o mínimo de fome que
está sendo legado pelo Presidente Lula ao eleitores
mais afeiçoados a ele.
Eu preﬁro que os Senadores digam às claras:
estou votando porque tenho um projeto; estou votando
porque acredito no Lula; estou votando porque acredito que isso vai dar certo; estou votando porque não
é possível conceder mais. Mas, por favor, não quero
perder o respeito pelos colegas. Posso perder o respeito pelo Governo, e já tenho muito pouco respeito
por esse Governo, mas não quero perder o respeito
pelo colegas. Se vierem com aquela história furada,
aquela conversa de esquina de que não iriam votar,
que o mínimo não é bom, mas que o Governo prometeu que a partir de não sei quando fará isso, aquilo e
aquilo outro no campo social.
É dever do Governo trabalhar o campo social; é
dever do Governo dar o melhor salário mínimo possível; é dever do Governo cumprir com o seu dever e é
dever do Senador falar a verdade perante a Nação. É
dever do Senador falar a verdade; é dever do Senador
assumir o seu compromisso de votar um salário mínimo
menor, se ele achar que isso é bom para o Brasil. Eu
discordo mas respeito. Mas não respeitarei se algum
Senador ou Senadora ﬁngir que ainda cai na cantilena
de um Governo que tem prometido reiteradas vezes a
este Parlamento e não cumpre.
Além do mais, é insultuoso para nós, de verdade,
lermos nos jornais que vão liberar não sei quantos bi-
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lhões em emendas e que os Senadores votarão a favor
do mínimo proposto pelo Governo. Alguém pode votar
a favor do salário mínimo do Governo se entender que
sem ele não se tem ajuste ﬁscal, Senador Cristovam
Buarque. Pode votar se entender que seria esse o caminho para amanhã se dar um salário mínimo maior.
Agora, dizer que se vai votar e se aceitar como se o
Senado fosse um curral ou uma boiada a ser tangida
pelos interesses de quem hoje comanda este País é
insultar o Senado e o Poder Legislativo; é rebaixar a
nossa auto-estima. Eu não posso concordar com isso.
Então, eu não acredito que algum Senador aqui vá votar por causa de emenda.
O Governo vem praticando imoralidades sucessivas, manipulando verbas do Orçamento como se fossem da dotação eleitoral do Partido dos Trabalhadores.
O prefeito tal é contra, o prefeito tal é a favor; o governador tal é bonzinho, o governador tal, não; fulano tem
aspirações. Essa mediocridade chega a ser corrupta. É
uma mediocridade corrupta, porque quem mexe dessa
forma com o dinheiro que é de todos, com o Orçamento, está praticando corrupção indireta, sim!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós vamos
para a batalha do salário mínimo. E disse muito bem
o Líder Senador José Agripino que nós não vamos
abrir exceção. A praxe são três dias para votar. Hoje é
o primeiro dia, amanhã é o segundo dia e depois de
amanhã, quinta-feira, estaremos prontos para votar o
salário mínimo.
Nós entendemos que não há por que procrastinar,
adiar, deixar para depois. Temos matérias relevantes
e o próprio Governo fala da agenda positiva, Senador
Antonio Carlos. Nós precisamos votar o salário mínimo, cada um assumindo o seu dever.
Como a vida dá essas voltas todas, eu fui Líder
de Governo e me vi em situação difícil numa hora em
que entendia o Governo que eu representava que não
se podia dar um aumento maior do que “não sei quanto”; nada parecido com 1,7% de ganho real. Fui para a
tribuna, olhei de frente para os meus Pares e declarei
a minha posição. Pouco tempo depois, eu me expus
a uma eleição. Eu era Deputado e me expus ao julgamento do povo do Amazonas como candidato majoritário por entender que seria uma indignidade da minha
parte ter sido líder, ter sido o Ministro de um Governo e
depois não me expor em uma eleição majoritária, escondendo-me atrás de um mandato de um Deputado
e fugindo ao julgamento global do meu povo. Eu quis
o julgamento global do meu povo e nunca soneguei
nenhuma posição minha.
É preciso que o Governo venha e se manifeste,
Senador Alvaro Dias. É preciso que o Governo venha
e marque a sua posição; é preciso que o Governo ve-
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nha e demonstre coragem; é preciso que o Governo
venha e pare com subterfúgios; não insulte o Congresso
com essa história de verba; não insulte o Congresso
com essa história de cooptação. Nós vamos ter mais
de 46 votos a favor do salário mínimo de R$ 275,00. E
o PSDB, que está alheio às intrigas palacianas e não
tem por que se meter nelas, que não tem vocação para
Maquiavel de província, assessorando os Médicis de
província também, está aqui para cumprir o seu dever,
que é dizer que se pode, sim, dar um mínimo maior do
que o de R$260,00.
Concederei em breve o aparte ao Senador Alvaro Dias.
Tenho ouvido aqui muitas pessoas dizerem: eu
vou votar a favor dos R$ 275,00 porque a arrecadação
subiu. Não é por isso que voto, não. Algumas pessoas dizem: porque não há déﬁcit da Previdência. Não é
essa a minha idéia. Eu voto porque nós fomos buscar
fontes permanentes e não atípicas; fomos buscar fontes duradouras, conﬁáveis. Eu voto porque isso é assimilável pelos Prefeitos que governam com seriedade
os seus Municípios. Os Prefeitos que não governam
com seriedade os seus Municípios podem baixar para
R$50,00 o salário mínimo, porque vão atrasar o salário de R$50,00. Quem trabalha com seriedade ajusta
as suas despesas à sua receita e poupa dinheiro saudável para um investimento na melhoria de vida dos
seus munícipes.
Concedo com muita honra aparte ao Senador
Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur
Virgílio, a indignação do discurso de V. Exª é também de
todos nós do PSDB e certamente de muitos brasileiros.
Diante do que se constata, produz-se um capitalismo
singular no Brasil, em que se penaliza o trabalho e se
premia o capital. Isso é surpreendente por se tratar de
um Presidente da República que emergiu do sindicalismo, na luta em favor de um salário melhor para os
trabalhadores. Além de o Governo Lula ter produzido
a maior queda de renda do trabalhador da década,
produz também o crescimento do número de milionários no nosso País. O crescimento dos milionários é
da ordem de 6%, no primeiro ano do Governo Lula,
segundo estudo elaborado pelo banco norte-americano
de investimento Merrill Lynch. Senador Arthur Virgílio,
o Governo promove, no primeiro ano de mandato, o
crescimento do número de milionários no País – assim considerados aqueles com mais de um milhão de
dólares – e produz a maior queda de renda de trabalhadores da década. Não é justo que se aumente um
pouco mais esse valor ridículo do salário mínimo?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tem
razão V. Exª, Senador Alvaro Dias. O Presidente da
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República, pressionado pelos metalúrgicos, disse que
mexeria na tabela do Imposto de Renda, e não cumpre.
E, se mexesse, como ﬁcaria Sua Excelência perante
o trabalhador que recebe salário mínimo?
Estou muito tranqüilo quanto ao papel que aqui
estamos a cumprir. O Presidente Lula pode, sim, fazer
melhor do que está fazendo em seu Governo; pode, sim,
fazer uma realocação de gastos, uma repriorização;
pode, sim, colocar a máquina para trabalhar; pode, sim,
fazer muito pela formalização da economia; pode, sim,
fazer muito para que tenhamos uma economia efetivamente saudável e preparada para vôos sustentados.
Porém, dizer que R$260,00 é o valor máximo e que
R$275,00 é irresponsabilidade? Só mesmo se eu me
lembrar da tradição de irresponsabilidade do Partido
de Sua Excelência.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Já concluo, Sr. Presidente.
Era o Partido que dizia que, com vontade política, fazia tudo.
Então, eu dizia: “Cadê os seus números?” E respondiam: “Com vontade política se resolve tudo”. E eu
perguntava: “Mas cadê os seus números?” Não tinham
números nunca. Quando eu era Líder do Governo
Fernando Henrique, certa vez, ao ﬁnal de um debate
com um dirigente muito importante do PT, eu disse:
“Fulano, dá pelo menos o teu telefone para os telespectadores; dá o número do teu CPF, senão, eles vão
pensar que você não fala de número nenhum! Não é
possível uma pessoa falar que quer chegar ao poder
e não transmitir nem o número de um telefone para as
pessoas que estão aí fora!”
Estamos aqui trabalhando, com conseqüência
e como se Governo fôssemos, um aumento que não
é tão signiﬁcativo, acrescendo R$15,00 aos míseros
R$260,00 concedidos ao trabalhador. Enfrentaremos,
portanto, as patrulhas; e vamos enfrentá-las tecnicamente. Há quem diga que estamos com demagogia.
Vamos discutir.
Entretanto, Sr. Presidente, é verdade que alheamos as nossas forças e que estamos prontos para
travar o bom combate. Quinta-feira, o Governo tem um
encontro marcado conosco; quinta-feira, mediremos
forças; quinta-feira, veremos qual valor de salário mínimo prevalecerá: aquele pelo qual a Nação anseia, tão
pequeno ainda, de R$275,00, ou aquele de R$260,00,
ditatorial e autoritário, do Presidente Lula.
Vamos marcar para quinta-feira esse encontro.
E que o Governo não recue! Que o Governo não fuja!
Que o Governo venha com a sua base! Que o Governo aprenda a comandar e a liderar a sua base, pois
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a Oposição está unida e fechada em torno da defesa
dos interesses do trabalhador, que não colide com os
interesses do ajuste ﬁscal, da Previdência Social, das
prefeituras, porque o aumento que queremos é responsável, é possível e pode perfeitamente ser concedido
pelo Presidente da República.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa, pelo
PMDB. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais,
pela Minoria.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente,
agradeço ao Senador Sérgio Guerra, Líder da Minoria
nesta Casa, pelo tempo que me foi concedido.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está
agora nas mãos do Senado Federal a responsabilidade moral, política e social de deﬁnição do novo salário
mínimo deste País.
Sabemos que os valores em pauta – seja o de
R$260,00 proposto pelo Governo, sejam as demais
quantias sugeridas por Parlamentares da Oposição,
até mesmo o de US$100.00 defendido sempre pelos
Senadores Paulo Paim, Antonio Carlos Magalhães e
Heloísa Helena e por tantos outros Parlamentares –
não atendem às reais exigências de sobrevivência do
trabalhador brasileiro. Para isso, o salário mínimo teria
de ser aproximadamente sete vezes maior do que o
proposto, e sabemos que isso ainda não é possível.
Sabemos que a responsabilidade por essa distorção histórica não é exclusiva do Governo Lula e que
deve ser compartilhada pelas elites dirigentes do País.
Conforme cobrou e demonstrou há dias o Presidente
Nacional da OAB, Dr. Roberto Busato, o Brasil convive
há anos com essa inconstitucionalidade como se fosse
a coisa mais natural do mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, versa o
item IV do art. 7º da Constituição do nosso País:
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
IV – salário mínimo, ﬁxado em lei, nacionalmente uniﬁcado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua
família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer ﬁm.
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Sabemos que não há solução imediata à vista.
Segundo o Dieese – ressalte-se, Senador Juvêncio da
Fonseca, que essa foi sempre a linha adotada pelo PT,
que hoje não concorda mais com as pesquisas dessa
entidade – o salário mínimo, para tornar-se constitucional, isto é, para permitir o custeio daqueles quesitos
que a Constituição relaciona e que acabei de mencionar, deveria estar em torno de R$1,5 mil.
Evidentemente não há como se chegar a essa
cifra num toque de mágica ou mesmo numa única geração, mas é claro que é preciso, pelo menos, sinalizar que há disposição política para chegar-se um dia
àquele patamar. O Presidente Lula, quando candidato,
assumiu o compromisso de dobrar o valor do salário
mínimo em seus quatro anos de mandato. Mesmo que
o ﬁzesse, estaria apenas dando um passo tímido para
a correção de uma anomalia histórica.
A Constituição diz que o salário mínimo deve
prover o sustento do trabalhador e de sua família. Se
ele não atende sequer o do trabalhador, que dirá o de
sua família? Os que procuram atenuar essa distorção
argumentam que ninguém vive de salário mínimo e
que ele hoje é apenas um indexador, vinculado à Previdência.
Não é verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Quem diz isso não conhece a realidade trabalhista do interior do Brasil, sobretudo do Norte e do
Nordeste. O salário mínimo não é mero indexador. É
a remuneração de milhões de trabalhadores rurais e
de trabalhadores urbanos de pequenos Municípios do
interior do País, inclusive de trabalhadores qualiﬁcados,
como professoras e professores.
Independentemente dessa discussão, existe aí
uma anomalia jurídica que precisa ser corrigida para
que nossa Constituição não seja desmoralizada e vista
como letra morta. Ou se muda o salário mínimo, ou se
muda o conceito dele estabelecido pela Constituição.
O que não pode é continuar a Carta Magna do País
– sua referência jurídica maior – sendo descumprida
com a maior sem-cerimônia, e todos nós, que fazemos parte da elite dirigente do País, ﬁngindo que isso
não existe.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero perfeitamente pertinente e grave a
aﬁrmação do Presidente da OAB, Dr. Roberto Busato,
de que o Brasil é um País inconstitucional. O Governo
não gostou da aﬁrmação, feita na semana retrasada,
no discurso de posse do novo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, mas não
está em condições de desmenti-la. Tudo o que contraria o determinado pela Constituição, como é óbvio,
é inconstitucional, e o salário mínimo no Brasil, mais
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do que qualquer outra coisa, infringe a vontade do legislador originário.
Faço essas considerações para que sejam objeto
de reﬂexão desta Casa, nesta semana que precede
a votação da medida provisória do salário mínimo, já
aprovada pela Câmara graças ao rolo compressor
do Palácio do Planalto. Nesta Casa, felizmente, esse
rolo compressor não tem tido a mesma eﬁcácia: há
um equilíbrio maior de forças entre Governo, Oposição e aqueles que são independentes, dependendo
da votação.
Pesquisa do Correio Braziliense feita na primeira semana de junho e publicada na edição do dia
7 passado constata que, se a votação fosse naquela
ocasião, o Governo seria amplamente derrotado. O
Correio perguntou a 69 dos 81 Senadores, 85,18%
do total de Senadores, se votariam pelo salário mínimo de R$260,00. Aﬁrmaram que não 42 Senadores,
inclusive eu. Fui consultado e tenho uma posição muito clara: votarei contra o Governo, votarei a favor dos
trabalhadores, votarei pelos R$275,00. Do universo de
Senadores desta Casa, 52,85% votarão contra o Governo. Não creio que esse número tenha se alterado,
apesar de o Governo ter posto em ação nesta Casa o
seu rolo compressor.
Parece-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o rolo compressor está sem combustível para
mudar a posição dos Srs. Senadores. Todos nós, todos
os brasileiros, a sociedade brasileira, principalmente
os trabalhadores, estaremos atentos para saber a posição das Srªs e dos Srs. Senadores neste Plenário,
porque aqui poderemos dizer ao Brasil que o Senado
Federal está em condições de representar o povo, está
em condições de não se dobrar à vontade do Executivo, e que o Senado Federal, por seus Senadores e
Senadoras, saberão dizer sim ao trabalhador brasileiro,
mostrando uma direção para o Governo Lula, mostrando o caminho para que o Governo Lula possa, com
o apoio dos Parlamentares, com o apoio dos Deputados e Senadores, discutir como melhorar a vida do
cidadão deste País, como melhorar a remuneração do
trabalhador brasileiro.
O meu Partido, o PFL, optou por um aumento
maior que o proposto pelo Governo, mas perfeitamente
compatível com as condições do Erário e – diga-se a
verdade – ainda bem longe do que deve ser o salário
mínimo constitucional: R$275,00.
Nesta Casa, vários Senadores, de vários Partidos, têm posições diferenciadas com relação ao valor
do mínimo. Permitam-me citar o Senador Paulo Paim,
do PT, a Senadora Heloísa Helena, do P-SOL...
A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – É
Sol, só Sol: Socialismo e Liberdade.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sim, Senadora, do P-SOL. Cito também o Senador Antonio Carlos Magalhães, que sempre e historicamente defende
o salário mínimo de US$100.00, o que seria mais de
R$300,00, e tantos outros companheiros que desejavam que esta Casa aprovasse esse valor.
Defendo uma ampliação do valor proposto pelo
Governo, não para contrariá-lo, mas por alguns fatores objetivos: primeiro, o valor do Governo é baixo
demais; segundo, é preciso sinalizar no sentido do
compromisso eleitoral do Presidente Lula de dobrar o
valor do mínimo; terceiro, precisamos reﬂetir e tomar
providências a respeito do abismo conceitual entre o
que diz a Constituição e o que é de fato o salário mínimo; quarto, precisamos de uma política para o salário mínimo.
Se a vinculação à Previdência impede a valorização do mínimo, o que cabe fazer? Deixar que ﬁque
como está? Questionar o caráter danoso dessa vinculação? Creio que o Senado precisa aproveitar esta
oportunidade para discutir a fundo essa matéria, de
forma que não se limite simplesmente a apreciar o valor
proposto e meramente aprová-lo ou rejeitá-lo.
Sr. Presidente, estamos diante de uma oportunidade histórica de tirar esse tema do limbo de contradições
e incertezas em que foi posto. O eleitorado brasileiro,
sem dúvida, está decepcionado com o Governo do PT.
Ao longo de mais de duas décadas em que foi Oposição, Lula e seus companheiros convenceram a opinião
pública de que possuíam a chave da redenção social
e que esta começava com um salário mínimo digno e
de acordo com a determinação constitucional.
Leio, a propósito – e o subscrevo –, trecho de entrevista do nobre Senador Tasso Jereissati ao jornal O
Estado de S. Paulo, de domingo dia 7 passado.
Disse o Senador Tasso Jereissati:
Eu imaginava que [o Governo do PT]
seria um grupo de pessoas que, por sua tradição, história e formação, estivesse muito
aﬁado na área social e apresentasse um projeto muito claro, deﬁnido e concreto. Mas nada
disso aconteceu. Essa foi, sem dúvida, a má
surpresa.
Disse ainda o Senador Jereissati:
Não havia projeto. Aliás, não havia projeto
claro de governo. O que há é a área econômica funcionando em cima de um projeto de
macroeconomia, circunstancial. Não há projeto
de médio e longo prazos – e muito menos um
projeto social. Somada à ausência de projeto, veio à tona a enorme inexperiência de Governo e a paralisia da máquina administrativa
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que vinham funcionando. Outra decepção é o
aparelhamento do Governo e a politização de
todos os setores do Estado. Estão inteiramente
politizados, fazendo com que se abram ﬂancos
para a corrupção, já que os critérios de competência e probidade não são respeitados. A
politização é um atraso, um retrocesso. Nem
os mais antigos coronéis tinham a coragem
de fazer o que o PT está fazendo.
Sr. Presidente, repito: subscrevo as palavras do
eminente colega e ex-Governador do Ceará Tasso Jereissati, que sabe bem do que fala, já que lhe coube,
em seu Estado, o papel histórico de modernizá-lo, enfrentando forças políticas retrógradas que agiram em
nível local, como age hoje o PT em nível federal.
Voltemos, Sr. Presidente, ao salário mínimo. É
hora de cobrar do Governo não apenas um valor maior,
condizente com os seus compromissos históricos, mas
uma política para o salário mínimo, já que pretende
– e se pretende mesmo – o Governo Lula dobrá-lo em
seus anos restantes de mandato – apenas dois anos
e pouco, para o bem deste País.
Conforme compromisso eleitoral, tinha o Senhor
Lula que dobrar o salário mínimo, mas, infelizmente,
não há uma direção nesse sentido. Mas não tenho
certeza, Sr. Presidente, de que o salário proposto pelo
Presidente Lula será derrotado nesta Casa, seja no
dia de amanhã, seja na quinta-feira, seja na próxima
semana, seja em qualquer momento. O rolo compressor, a máquina do Governo, mais que azeitada – tenho
convicção –, não mudará o voto das Srªs e dos Srs.
Senadores desta Casa.
Sr. Presidente, são essas as reﬂexões que gostaria de deixar às Srªs e Srs. Senadores e à opinião
pública do nosso País, reﬂexões que considero fundamentais se quisermos realmente estabelecer neste
País uma política de inclusão social e de redução das
disparidades econômicas.
O Brasil é hoje um dos países mais desiguais
e injustos do Planeta. Inclui-se entre as dez maiores
economias. Mas, quando se trata de aferir indicadores sociais, ﬁgura ao lado das nações mais pobres e
atrasadas do mundo. O salário mínimo tornou-se emblemático nesse contexto. Se o Paraguai e a Bolívia
podem pagar salário mínimo maior que o nosso, então
perdem o sentido as argumentações dos tecnocratas
da área econômica. Falta-nos vontade política de mudar e sobra-nos retórica de palanque.
Sr. Presidente, queria também fazer registro sobre matérias de jornais de hoje, como o Jornal da
Paraíba.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Efraim
Morais, faltam 44 segundos para eu ter o privilégio de
participar do seu pronunciamento.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo
o aparte ao Senador Mão Santa e, em seguida, ao Senador Leonel Pavan, no espaço do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O tempo já se está esgotando.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Peço aos
Srs. Senadores a compreensão de serem rápidos com
seus apartes, para que possa atendê-los e atender
regimentalmente ao Sr. Presidente.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador, só queria
lembrar um fato ao PT. Na Venezuela, onde fui recentemente, o salário mínimo do grande líder da esquerda,
Chávez*, foi de US$156.00. Esse negócio de dizer que
R$15,00 não é nada é relativo. Só se entra no ônibus se
se pagar a passagem com aquele real. Traria para cá minha vivência de médico. Perguntaria ao Presidente Lula
se Sua Excelência já teve dor de barriga. Um frasco de
Elixir Paregórico custa menos de R$2,00, mas, sem esse
dinheiro, os ﬁlhos e as ﬁlhas do salário-mínimo, dos trabalhadores brasileiros não terão alívio para sua dor.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço
a V. Exª o aparte.
Concedo o aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Nobre Senador Efraim Morais, na verdade, além de endossar todo
o seu pronunciamento, a sua visão, hoje ouvi inúmeros
Senadores ligados à base do Governo. Um dos pronunciamentos que me deixou realmente impressionado foi feito pelo Senador Marcelo Crivella, que trouxe
números. S. Exª é da base do Governo, do Partido do
Vice-Presidente da República. S. Exª mencionava que
faltava vontade política por parte do Governo. Disse
ainda S. Exª que estavam enganando, engabelando os
trabalhadores, que estava havendo injustiça com os
trabalhadores do Brasil. Vindo esse pronunciamento
de um Senador do PFL ou do PSDB, poder-se-ia dizer
que era da Oposição, mas quando alguém da base
do Governo coloca em dúvida o projeto do Presidente Lula, o projeto do PT, tudo o que estamos dizendo
nesta Casa há muito tempo é fortalecido. Sabemos
quanto os trabalhadores estão sofrendo. Sabemos,
pois estamos percorrendo os Estados e Municípios,
que os próprios empresários estão pedindo um salário
melhor, porque, certamente, com R$260,00, o consumo
será irrisório, o desemprego vai aumentar. Se aumentarmos o salário um pouco mais, pelo menos haverá
maior consumo e mais emprego. Sabemos disso e há
muito tempo estamos alertando esta Casa para esse
fato. A base da Oposição aumenta quando alguém da
base do Governo vem conosco dizer que o projeto do
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Governo de R$260,00 é um crime contra a classe trabalhadora. Sou autor da emenda de R$275,00, meu
querido amigo Senador.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Espero que
os demais Senadores desta Casa não olhem apenas
se a emenda é do PSDB ou de um Partido da Oposição, mas olhem principalmente para o anseio da
comunidade, da população brasileira, que espera do
Governo Lula pelo menos um pouquinho de atenção
e de respeito com aqueles que o elegeram.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Meu caro
Senador Leonel Pavan, agradeço a V. Exª e ao Senador Mão Santa o aparte.
Sr. Presidente, manchetes de jornais do País e
de sites realmente mostram uma situação que deixa
a classe política na parede. Por exemplo, matéria do
Jornal da Paraíba, do meu Estado, traz o título: “Governistas ameaçam atrasar a aprovação”.
Noticia o jornal O Estado de S. Paulo: “Governo
pode adiar votação do mínimo para ganhar votos”.
Já o Jornal de Brasília publica:“Empenho do
Governo máximo para o mínimo”.
Na Folha OnLine: “Governo cogita adiar a votação do mínimo no Senado”.
Esses são alguns dos muitos comentários.
A Senadora Ideli Salvatti, Líder do Partido, utiliza
o seguinte argumento: “O Governo está preparando
um troco para a Oposição”.
Trata-se de atrasar a votação da Emenda dos
Vereadores, como se apenas a Oposição tivesse Vereadores. Não; existem Vereadores do PT, do PMDB,
do PSDB, do PFL, enﬁm, de todos os Partidos.
Quero deixar claro que isso em nada muda o entendimento da Oposição de votar a favor do aumento
do salário mínimo para R$275,00.
Sr. Presidente, também trago para conhecimento da Casa a maior preocupação do Governo estampada nesta manchete: “Deputados não querem vetar
aumento do novo mínimo”.
Os Deputados Federais que aprovaram, pressionados pelo rolo compressor, o valor de R$260,00 para
o mínimo, agora aﬁrmam que, aprovada no Senado,
retornando à Câmara dos Deputados, o Governo também será derrotado naquela Casa.
Sr. Presidente, como disse o Líder Senador José
Agripino, o PFL está pronto e preparado para votar,
mais uma vez, com o trabalhador brasileiro. Esperamos que o Governo Lula, depois ter derrotado o valor do mínimo nesta Casa, pelo amor de Deus, não
negue o passado e vete essa matéria. Se tal ocorrer,
o ﬁm do seu Governo será antecipado, acabará an-
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tes mesmo de o PT e o Governo comerem a canjica
deste ano.
Durante o discurso do Sr. Efraim Morais,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior,
pela Liderança do PSB.
V. Exª dispõe de até vinte minutos.
Senador, como o alerta vermelho está queimado,
aciono a campainha para que o Senador seja alertado
quanto ao término de seu tempo.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/PSB – AC. Pela Liderança do PSB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna movido por um sentimento de júbilo
compartilhado com os Senadores Sibá Machado e
Tião Viana e com toda a população do meu querido
Estado, o Acre.
Há quarenta e dois anos, o Acre passou de Território Federal a Estado da Federação brasileira. Esse
acontecimento se deu graças à iniciativa parlamentar
e legislativa do ex-Senador José Guiomar dos Santos,
que apresentou a proposta, acolhida pelo Congresso
Nacional, de transformar o ex-território em Estado.
Não fosse o movimento popular do povo acreano, a autonomia administrativa, econômica, política
e ﬁnanceira daquele bonito ex-território da Amazônia
brasileira não teria sido conquistada. A exemplo do
movimento revolucionário que, em um ato de guerra, delimitou o espaço hoje ocupado pelo Estado no
início do século passado, outro movimento surgiu em
nosso querido Estado na década de 60: o Movimento
dos Autonomistas.
Aqui saúdo as centenas, os milhares de homens
e mulheres que, em campanha bonita e memorável,
cobraram do Congresso Nacional e do Governo brasileiro a mudança da condição que por ﬁm conquistamos.
Presto essa homenagem lembrando aqui o jornalista
Elson Martins, o mais apaixonado dos autonomistas
acreanos, mais ainda do que o meu velho e honrado
pai, ex-Senador e ex-Governador, Geraldo Mesquita,
também militante naquelas ﬁleiras, naquele exército de
autonomistas. São tantos os militantes que preﬁro saudá-los lembrando o saudoso jornalista Elson Martins, o
mais apaixonado dos autonomistas, que teve enorme
responsabilidade no processo de mudança do nosso
querido ex-território em Estado da Federação.
Há 42 anos, embora um jovem de 13 anos, vivenciei o gostoso clima transformador de que algo positivo iria acontecer, pois meu pai era político atuante no

88

18248

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Estado. Desse tempo, o Acre cresceu, evoluiu. O Estado vem desenvolvendo ações no campo econômico,
político e social, levando os acreanos a um processo
de desenvolvimento contínuo e sustentável, para que
possamos nos orgulhar cada vez mais de fazer parte
da Federação, mostrando que ali também, naquele
longínquo Estado, as coisas acontecem, seu povo
participa do processo produtivo e tem a felicidade de,
juntos, realizar o destino traçado para aquela terra tão
querida, o Acre.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
aqui quero me congratular com os meus conterrâneos. Mesmo estando distante, quero festejar esta importante data. Sei que o Governador Jorge Viana está
promovendo uma grande festa, certamente durante
toda a semana, para a população do nosso Estado,
comemorando esta data memorável, que une todos
os acreanos no desejo de um desenvolvimento com
inclusão social, de tornar o Estado dos nossos sonhos
em uma terra produtiva e desenvolvida, com a participação de todos nesse processo, nessa caminhada
comum a todos.
Portanto, as minhas felicitações ao povo acreano.
Estejam certos de que estamos aqui, os Senadores
acreanos, festejando com vocês essa data tão importante para o nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Tião Viana,
pela Liderança do Bloco. (Pausa.)
S. Exª ﬁca na repescagem juntamente com o
Senador Hélio Costa.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um acalorado
debate sobre política de valorização maior do salário
mínimo seria o tema principal por mim abordado hoje,
mas, diante do pronunciamento do Senador Geraldo
Mesquita, também vou dedicar os 20 minutos a mim
concedidos para ler um texto que recebi da Universidade Federal do Acre a respeito de tão importante
data. Se me restar tempo, vou-me pronunciar também
sobre o salário mínimo.
Sr. Presidente, observei que o tempo a mim destinado está marcado em 10 minutos. Na verdade, disponho de 20 minutos, os quais pretendo usar integralmente.
Passo à leitura do texto:
Da autonomia da política e da autonomia
das mulheres e homens do Acre
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Hoje, completa 42 anos da elevação do
Estado do Acre a Estado. É sobre isso e um
pouco mais da história do Acre que, embora
seja uma das histórias regionais mais interessantes, é, infelizmente, pouco conhecida
no Brasil.
A autonomia do Acre, ou melhor, a sua
busca, nasceu no seio do movimento de incorporação das terras do sudoeste amazônico ao
Brasil, a partir da Questão Acreana, que, em
novembro de 1903, teve seu desfecho com o
Tratado de Petrópolis.
As disputas entre os dois principais centros do comércio da borracha, Manaus e Belém, fez com que o Governo Federal instituísse
o sistema de Território Federal. O Acre foi o
primeiro. Oﬁcialmente, o Governo central argumentava a necessidade de ressarcimento
dos prejuízos da anexação do território, tanto
à Bolívia como na construção da ferrovia Madeira-Mamoré.
Nessas condições, muitos dos indicados
para o Governo do Território do Acre desconheciam completamente a realidade da ﬂoresta, dos núcleos urbanos nascentes, de uma
sociedade que se constituía junto aos rios e
igarapés e, neles, as pélas descendo rumo
aos mercados internacionais [pélas são as
borrachas defumadas]. Assim, de uma luta
de dentro, com a participação importante de
seringueiros pela incorporação das terras para
o Brasil, é de fora e de maneira autoritária que
foi sendo constituída parte importante dos “donos do poder” no Acre.
Contudo, por dentro ou por fora da “elite”
política e econômica que se formava no Acre,
em vários lugares do território, as insatisfações
frente ao poder exercido por não-acreanos
ultrapassou o âmbito do discurso e deﬂagrou
movimentos de resistência. Em Cruzeiro do
Sul, em 1910. Em Sena Madureira, em 1913.
Em 1918, em Rio Branco.
Nos primeiros anos da década de 30, com
o Governo de Getúlio Vargas, o movimento
autonomista se fortalece. Mas, em 1934, com
a nova Constituição, o Acre apenas conquista
o direito a dois Deputados Federais, permanecendo o mesmo critério para a indicação
de governadores.
O sonho da autonomia, vezes mais, vezes
menos, reapareceria no cenário político. Em
grande medida embalado por grupos “elitistas”
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do Acre, sempre em oposição de outros grupos
de poder, o movimento autonomista toma novo
impulso nos anos 50, com o então Governador
José Guiomard dos Santos. O projeto chega
ao Congresso Nacional em 1957.
Assim, a autonomia administrativo-política do Acre, aprovada em 15 de junho de
1962, foi a culminância de um processo tenso
e conﬂituoso entre os principais grupos políticos acreanos. De um lado, José Guiomard dos
Santos, do PSD, e do outro, Oscar Passos, do
PTB. O primeiro defendia o projeto autonomista; o segundo, em oposição, argumentava que
o Território do Acre tinha uma economia fraca,
o que tornava inviável a autonomia. Venceu
José Guiomard dos Santos, que, ironicamente,
perdeu a eleição que elegeu o primeiro Governador do Acre, também em 1962, para o
candidato do PTB, José Augusto de Araújo.
A elevação do Acre à categoria de Estado, portanto, esteve longe de representar um
projeto e um anseio unânimes. A autonomia,
assim, deve ser compreendida como parte
de interesses que, naquele dado momento e
pela correlação de forças, fez vencer o projeto
autonomista.
O primeiro Governador do Acre eleito,
em 1962, teve curta duração, um pouco mais
de um ano. Com o Golpe Militar de 1964, José
Augusto de Araújo foi obrigado a renunciar,
sendo nomeado o Capitão Edgard Pereira de
Cerqueira Filho, até 1966. Era o primeiro golpe
contra a autonomia do Acre, que, a partir de
Brasília, via reproduzir nas terras acreanas a
nomeação de governantes como ocorrera de
forma semelhante em 1920 e em 1962.
Esses pontos da história política do Acre,
rapidamente dispostos, dão mostras expressivas de persistência de “elites” políticas e econômicas que, desde 1904, foram se constituindo
longe do poder central. É também indiscutível
que o movimento autonomista, mesmo que
permeando o movimento político durante 58
anos, entre 1904 e 1962, foi um sucesso.
Contudo, neste momento e deste lugar,
é necessário e importante falar de uma outra
autonomia, ainda inconclusa, que nasceu bem
antes de 1903 e se estende para além de 1962.
Uma autonomia que transcende o caráter político e econômico das “elites” e abarca a dimensão social, cultural, identitária e dos modos de
vida da maior parte das gentes do Acre.
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Autonomia também é a detenção do direito de escolha. O direito de escolha se aproxima
da liberdade. Da liberdade deﬁne-se o presente
e o futuro. Também o passado. A construção
da própria história e, assim, do próprio lugar,
tem na inversão da lógica dominante a possibilidade de reinterpretação do “movimento
autonomista” dado pelas e pelos de baixo, que
no tempo e no território acreanos, buscaram
e ainda buscam a autonomia.
A história oﬁcial consagra importante
capítulo às “correrias” contra as índias e os
índios, em especial, a partir de meados do
século XIX, com a expansão extrativista dada
pela necessidade de borracha para atender o
mercado industrial externo. As “correrias” matavam e expulsavam. Mas, inversamente, as
índias e os índios também “corriam”. Fugiam.
Era, uma ou de outra forma, a “correria” pela
vida e que, por mais de 150 anos, fez e faz
emergir, em cada pedaço de chão indígena,
como entre os Poyanawa, em Mâncio Lima, ou
Kashinawá, em Feijó, a busca pela autonomia
que se transmuda em auto-determinação dos
povos indígenas.
Essa autonomia, deliberadamente ou
não, foi esquecida pelos homens do movimento
autonomista. Mas, para além da autonomia de
1962, o movimento indígena, nos diversos e
múltiplos contextos indígenas acreanos, transcende os seus territórios e especializa-se em
um movimento nacional e até internacional.
Outra autonomia, gestada no seio do
movimento migratório de nordestinos para os
rios e seringais do médio e alto Juruá, ou do
Purus ou do Acre, dentre outros, foi a perspectiva e a motivação postas para os próprios seringueiros, os arigós, os brabos. Em busca do
“ouro branco”, do látex, milhares de homens,
solteiros ou casados, fugindo do desemprego,
do latifúndio e das secas no Nordeste, ﬁncaram-se nas estradas de seringa em busca de
autonomia, com a perspectiva de saldar as
contas com o patrão – ou coronel – e, acumulando uns trocados, retornar para a terra natal.
A autonomia, portanto, era um anseio no Nordeste que se colocava também na Amazônia.
A maioria era de homens rurais, camponeses,
vinham para os seringais não para ﬁcar, mas
como condição provisória.
A autonomia seringueira, contudo, não foi
protagonizada nem na propalada “revolução”
acreana, nem no movimento autonomista em
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1962. Em suas particularidades dadas pelas
fases de “auge” e “decadência” da atividade
extrativista, os seringueiros seguiram sua sina
de endividamento, mas não sem a resistência
característica dos sujeitos rijos do Nordeste e
da Amazônia. Os negócios com os regatões,
a plantação de roçados, a caça, a pesca, a
migração, o desenvolvimento de um modo
de vida da e sobre a ﬂoresta, foram meios incontestes de resistência frente aos mandos e
desmandos dos seringalistas.
Constituído esse modo de vida e a estreita relação entre as gentes e as coisas da
ﬂoresta, os seringueiros, com seus ﬁlhos e esposas, desenvolveram, nas décadas de setenta
e oitenta, um dos mais expressivos movimentos de resistência contra a perda de seu chão,
de sua identidade e de seu modo de vida. Os
“empates”. O movimento seringueiro, em relação estreita com o movimento sindical rural
– mas também urbano – da época, constitui-se
como um movimento de construção de uma
territorialidade dada pela posse e pelo direito à
terra seringueira, não mais seringalista e muito
menos agropecuarista dada pela expansão do
capital do centro-sul do Brasil.
Os “empates”, curiosamente, também se deram
como contraponto a projetos de parte da “elite” política
e econômica do Acre, como o expressado pelo Governador Francisco Vanderlei Dantas, na primeira metade
da década de setenta, quando divulgava a idéia de que
“o Acre é o Nordeste sem seca e o Sul sem geadas”.
Portanto, uma terra propícia para plantar, cultivar e
colher. Ou para plantar o pasto, criar o gado bovino e
vender a carne: “produzir no Acre, exportar pelo Pacíﬁco”, como também assevera o Governador.
O movimento seringueiro teve, nos embates, a expressão prática da resistência e,
nas reservas extrativistas, com a herança de
vivos e de mortos, dentre eles Wilson Pinheiro
e Chico Mendes, a luta tanto pela permanência
e preservação da ﬂoresta, como também pela
destruição do poder seringalista e pela produção de uma territorialidade e de um lugar de
autonomia, de participação e de construção
coletiva da própria existência.
A autonomia seringueira também é expressão da autonomia camponesa, do trabalho
familiar e do não submetimento nem à lógica
seringalista, nem à lógica pecuarista, ambas
reprodutoras de um dos pilares da estrutura
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concentracionista de renda e de poder no Brasil: o latifúndio.
Mas também fora dos projetos das reservas extrativistas, ribeirinhas e ribeirinhos,
camponesas e camponeses – colonheiras e
colonheiros – distribuídos pelas margens dos
rios e igarapés, pelo interior das matas e pelos
diversos projetos de assentamento, desde as
colônias agrícolas aos mais recentes projetos
de colonização, lutaram e lutam pela autonomia, mesmo que relativa, sobre a terra, sobre
a produção, a comercialização e a renda.
Vale lembrar que a lógica camponesa
não se assenta sobre a mesma lógica capitalista, mas na perspectiva de que a produção
de farinha ou de feijão e banana possibilite à
família camponesa a aquisição de produtos no
mercado, podendo reproduzir, no rural ou na
ﬂoresta, o jeito de ser ribeirinho e camponês.
Portanto, a autonomia camponesa não é dada
por decreto, por lei ou medida provisória, mas
pela labuta diária de mulheres e homens que
se fazem acreanas e acreanos agricultores e
extrativistas.
Contudo, desde a perda da hegemonia
da produção da borracha em 1912-1913 da
Amazônia para a Ásia, principalmente com
o processo avassalador de expansão agropecuária a partir dos anos setenta, que se
territorializava, não sem resistência, sobre a
parte expressiva do leste acreano, milhares de
famílias migraram da ﬂoresta para as cidades,
em especial para a capital Rio Branco.
Assim, foi construída e está ainda em
curso, no Acre, desde os ribeirinhos, seringueiros, passando pelos moradores dos bairros da
Lagoa de Cruzeiro do Sul, da Praia de Tarauacá, do Samaúma de Brasiléia, ou do Bairro da
Paz de Rio Branco, a luta, silenciosa ou não,
pela autonomia das gentes que, nos dias e nas
noites, têm diﬁculdades em reconhecer, nos
homens das “elites”, os seus representantes
na luta pela autonomia...
Se no início apontamos mais de duas
dezenas de nomes ligados à história política
acreana, é no mínimo necessário fazer referência, mesmo que rápida, a outras e outros
sujeitos que ﬁzeram e fazem, de suas vidas,
expressões na e da busca de autonomia: as
crianças dos seringais de ontem e das periferias de hoje; as mulheres seringueiras e as
mulheres na luta contra a dominação calcada
no machismo; os “soldados” e as “soldadas” da
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borracha de ontem e os trabalhadores informais
do mercado do colono de hoje; enﬁm, todas
e todos que, de seus jeitos, fazem-se mais livres e mais autônomos no movimento mesmo
do viver, do trabalho e da esperança, porque
também esperança é um ato de espera. Uma
espera não oﬁcializada, não dada pela lei que
criou o nosso Estado, não dada pelo ano, pela
data ou pelo político isoladamente, mas pela
vitalidade de mulheres e homens que fazem
da vida, na ﬂoresta ou fora dela, um gesto de
autonomia. E isto não é pouco.
Vivam os 42 anos do Acre autônomo!
Mas viva, especialmente, a autonomia feita
esperança das mulheres e homens do Acre,
desde bem antes de 1962 e também bem depois dele.
Era o que tinha a dizer.
Parabenizo o Governador Jorge Viana pela tão
brilhante festa que, desde ontem, conta com a presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr.
Nelson Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Mesa se alia a V. Exª em homenagem à independência do Acre.
Gostaria de esclarecer aos Sr. Senadores que o
orador não extrapolou seu tempo. O Senador Geraldo Mesquita falou por dez minutos, mas o cronômetro

Quarta-feira 16

91

18251

continuou. E o vermelho é ainda contagem do tempo
a que ele tinha direito. É um vermelho simpático, em
homenagem ao Partido de S. Exª.
Com a palavra o Senador Hélio Costa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente, havia solicitado a V. Exª pela ordem
para fazer um apelo à Mesa e aos Líderes para que
possamos votar, logo após desobstruída a pauta, o
projeto que regulamenta o funcionamento das ONGs,
que é originário da CPI das ONGs.
Gostaria também de pedir que seja dado como
lido uma notícia que dá conta do desvio de R$1 milhão
por uma ONG chamada Proteção Ambiental Cacoalense (Paca), no Estado de Rondônia. Essa ONG foi
investigada pela CPI e, agora, estamos tendo a comprovação pela própria Funasa do desvio de R$1 milhão
do dinheiro que era para assistir aos índios.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa, como
Líder do PMDB.
V. Exª dispõe de 20 minutos. Em seguida, falará
o Senador Tião Viana.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os acreanos têm muito o que comemorar
nos 42 anos em que passaram de Território para Estado. Vejo isso nas palavras do Senador Sibá Machado,
do Senador Geraldo Mesquita e, evidentemente, nas
palavras do Senador Tião Viana e do Governador Jorge
Viana. Enquanto isso, nós mineiros, lamentavelmente,
lembramos o 40º aniversário, na segunda semana de
junho, da cassação do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. É uma data que lamentamos historicamente,
mas temos de relembrá-la. O ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, na época Senador pelo Estado de Goiás,
representava as esperanças de milhões de brasileiros
e, certamente, dos mineiros, que acreditavam no seu
programa de governo. Juscelino pretendia candidatarse à Presidência da República em 1965 para continuar
sua meta de progresso e de desenvolvimento, como
fez nos cinco anos em que governou o País.
Na verdade, Sr. Presidente, Juscelino não foi
apenas um político extraordinário, de rara habilidade e
de raro descortino. Foi, sobretudo, o estadista que, ao
modernizar o País, ao remover as estruturas arcaicas
de nossa organização social, soube desbravar novos
caminhos e contagiar o povo com o seu otimismo,
com sua persistência e com seu entusiasmo. Ao lado
dessas qualidades, tinha a capacidade de conviver
fraternalmente com correligionários e com adversários
políticos, sem descuidar-se de suas mais arraigadas
convicções. Assim, é natural que sua cassação e, alguns anos mais tarde, sua morte fossem lamentadas
por brasileiros de todos os quadrantes, por homens
públicos de todos os matizes ideológicos, por toda a
sociedade, por todos aqueles que se lembram do Presidente Juscelino Kubitschek, por todos aqueles que
viram o progresso chegar aos mais longínquos pontos
do território nacional por meio da mão desse mineiro
que cumpriu uma trajetória extraordinária, brilhante,
na política brasileira.
Juscelino foi Deputado federal, chefe de gabinete do Governador, Prefeito da capital mineira, Governador de Minas, Presidente da República e Senador
pelo Estado de Goiás.
Com Juscelino, o País ganhou 18 mil quilômetros de novas rodovias, além de usinas hidrelétricas
como Furnas e Três Marias. O economista Francisco
Luiz Lopreato, ouvido pelo jornal Correio Brazilien-
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se na comemoração do centenário de nascimento de
Juscelino, foi enfático ao dizer:
O investimento no setor de infra-estrutura
foi fundamental, pois o Brasil, naquela época,
carecia muito de obras no setor energético para
se tornar um país industrializado.
Por sua vez, a pesquisadora Alzira Abreu, da
Fundação Getúlio Vargas, ouvida pelo mesmo periódico, Correio Braziliense, salientou que “apesar de
tomar dinheiro emprestado no exterior, Juscelino não
era entreguista. Ele sempre manteve a soberania do
País nas maiores empresas, embora tenha aberto as
portas também para as indústrias estrangeiras.
A Juscelino e também a Celso Furtado, devemos
ainda a criação do Conselho de Desenvolvimento do
Nordeste, o embrião da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. Como se vê, o Governo
de Juscelino, além de integrar os brasileiros, procurou
corrigir as graves distorções do desenvolvimento.
Em 1961, já com Jânio Quadros no poder, Juscelino se elegeria pelo Estado de Goiás. Com o advento
do golpe militar de 1964, Juscelino apóia a pretensão
de Castelo Branco a concorrer às eleições presidenciais, acreditando, como a maioria dos civis e quiçá dos
militares, que o regime militar teria curta duração. No
dia 09 de abril, como se sabe, os comandantes militares promulgariam o Ato Institucional nº 1 (AI 1), que
estabelecia a eleição do novo Presidente da República pelo Congresso Nacional e que dava ao Chefe do
Executivo o poder de cassar mandatos parlamentares
e suspender direitos políticos.
A certeza de que seria cassado motivou um pronunciamento do grande estadista na tribuna desta
egrégia Casa, no dia 3 de junho de 1964. Dias depois,
com a conﬁrmação daquele ato de truculência e arbitrariedade, que suspendia os direitos políticos do exPresidente por dez anos, o PSD decidiu retirar-se do
bloco de apoio ao Presidente Castelo Branco.
A cassação de Juscelino é uma demonstração
inequívoca de que o Brasil nem sempre reverencia os
benfeitores, os grandes homens públicos, os grandes
ídolos. Oﬁcialmente, não se alegou qualquer motivo
para cassar o mandato do grande estadista Juscelino Kubitschek, mas analistas e historiadores têm por
certo que a liderança e a popularidade de Juscelino
representavam um risco para a perpetuação de seus
adversários no poder.
Se esse ato brutal nos privou de uma liderança
política inconteste, ao menos nos propiciaria como contraponto conhecer outros aspectos da personalidade
de Juscelino Kubitschek, como a sua serenidade, a sua
humildade, a sua identiﬁcação com os anseios popu-
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lares. Ele ainda superaria divergências pessoais para
formar, com Carlos Lacerda e João Goulart, a Frente
Ampla, de oposição ao regime militar. O movimento seria proscrito pelo Governo militar e Juscelino, preso logo
após a decretação do AI-5, passaria pela humilhação
de ser mantido incomunicável por vários diais.
O povo, entretanto, deu-lhe a absolvição que
lhe foi negada pelos governantes militares. Quando
de sua morte, em trágico acidente na Via Dutra, em
22 de agosto de 1976, quando ia de São Paulo para o
Rio de Janeiro, o Brasil viveu uma intensa comoção.
As homenagens póstumas que então lhe foram prestadas no Rio e em Brasília, em seu sepultamento, foram
demonstrações incontestáveis do carinho e do reconhecimento que a população tinha por ele.
No transcurso dos 40 anos de cassação do mandato do Senador e ex-Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira, nós queremos mais uma vez reverenciar a
memória desse grande estadista mineiro, verdadeiro
guardião das causas populares e, ao mesmo tempo,
tirar lições preciosas, Sr. Presidente, da necessidade
de lutarmos pela manutenção da ordem democrática,
capaz de preservar os valores mais altos da nacionalidade.
Sr. Presidente, não li inteiramente o discurso
preparado para relembrar esta data, mas gostaria que
fosse publicado na íntegra.
Concedo o aparte ao ilustre Senador Eduardo
Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Hélio Costa, cumprimento V. Exª pela oportunidade do
discurso em que relembra o grande mineiro Juscelino Kubitschek, que foi, sem dúvida alguma, o maior
Presidente da República que o Brasil já teve. Como V.
Exª lembrou, S. Exª tinha a humildade como uma de
suas principais qualidades. Convivi com o Presidente
Juscelino, pois meu pai trabalhou com S. Exª, quando
era Governador, de quem era grande amigo. O Presidente Juscelino, no PSD e, depois, na Frente Ampla,
buscava sempre a volta da democracia no Brasil. No
ano passado, neste plenário, quando comemorávamos o aniversário de Brasília, relembrei todos os fatos
importantes da vida dele. Sem dúvida alguma, esta é
uma data que nós não comemoramos, mas lembramos, com muita tristeza, a data em que Juscelino foi
injustamente cassado e banido da política brasileira
naquele momento.
Meus cumprimentos pela oportunidade de seu
discurso.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito
obrigado, Senador Eduardo Azeredo. Incorporo suas
palavras ao meu pronunciamento, lembrando que nós,
mineiros, que damos tantos nomes extraordinários
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à política nacional, nestes 40 anos da cassação do
mandato de Juscelino Kubitschek, quando o sonho de
retornar ao poder terminou com uma penada durante
o regime militar, lamentamos o ocorrido. Ficamos imaginando o que não teria sido o Brasil se tivéssemos
tido a oportunidade de mais cinco anos de progresso,
de mais cinco anos de Juscelino à frente dos destinos
desta grande Nação. Certamente, Senador Tião Viana,
teríamos tido a oportunidade de navegar um pouco
mais no progresso, um pouco mais na criatividade, na
capacidade extraordinária de sensibilizar as pessoas
que Juscelino tinha, com seu carisma excepcional.
Tive a oportunidade de conviver com o ex-Presidente durante o seu exílio voluntário em Nova York,
para onde foi e onde viveu durante vários anos, fugindo à perseguição incessante que sofria quando estava
no Brasil. Por muitas vezes, emocionei-me de ver, em
lugares públicos, em uma cidade como Nova York, o
ex-Presidente da República ser reconhecido pela população, quando as pessoas se referiam a ele como
o grande Presidente Juscelino, que estava naquele
momento vivendo nos Estados Unidos porque não
podia retornar ao seu País, pois este se encontrava
sob regime militar insano.
Portanto, Sr. Presidente, conforme solicitei a V.
Exª, passo às suas mãos, na íntegra, o discurso que
proﬁro, lembrando a cassação do mandato de Senador
do grande mineiro que foi o ex-Presidente Juscelino
Kubitschek.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR HÉLIO COSTA
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há 40 anos, com um rude golpe na democracia e nas esperanças de milhões de brasileiros, o
regime militar cassava o mandato do ex-Presidente da
República Juscelino Kubitschek, então Senador pelo
Estado de Goiás. Não se cassava, ali, apenas mais
um mandato político, entre tantos que foram cassados
pelo poder discricionário. Cassava-se, para infortúnio
do povo brasileiro, uma das maiores vocações da política nacional, um dos maiores talentos na arte de governar e uma das maiores esperanças de se recolocar
o Brasil, num curto prazo, no caminho do progresso e
do desenvolvimento econômico e social.
Juscelino não foi apenas um político extraordinário, de rara habilidade e de raro descortino. Foi,
sobretudo, o Estadista que, ao modernizar o País, ao
remover as estruturas arcaicas da nossa organização
social, soube desbravar novos caminhos e contagiar o
povo com seu otimismo, sua persistência e seu entu-
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siasmo. Ao lado dessas qualidades, tinha a capacidade de conviver fraternalmente com correligionários e
adversários políticos, sem descurar de suas próprias
e mais arraigadas convicções.
Assim, é natural que sua cassação e, alguns
anos mais tarde, sua morte fossem lamentadas por
brasileiros de todos os quadrantes, por homens públicos de todos os matizes ideológicos. Não é de admirar
que o saudoso Teotônio Vilela, que por tantos anos
honrou com sua presença esta Casa Legislativa, assim se tenha referido a Juscelino, dias após a morte
do estadista:
“Nada me dói pelas discordâncias antigas
com o então Presidente da República; e nada
me impede, hoje, de orgulhar-me do seu porte
histórico de estadista e de cidadão brasileiro
exemplar da nossa raça. Não exemplar por
ser um puro, um santo, um mito ou um gênio;
não, a sua exemplaridade vem exatamente
da condição de ser um homem comum que
se fez grande aproveitando em largo estilo as
qualidades dominantes do povo, sem perder,
no governo, as características e as aspirações
do homem brasileiro”.
A importância de Juscelino Kubitschek de Oliveira
para o País, Sr. Presidente, é sobejamente conhecida.
Entretanto, para os mais jovens, a perfeita compreensão de sua relevância na vida nacional requer um
pequeno retrospecto de sua vida e sua obra, o que
fazemos resumidamente.
Nascido em Diamantina, Minas Gerais, em 12 de
setembro de 1902, ﬁlho de um caixeiro-viajante e de
uma professora primária, Juscelino ﬁcou órfão do pai
com apenas três anos de idade. Formando-se pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, vai para a França, onde se especializa em urologia. De volta ao Brasil,
em 1931, ingressa na Polícia Militar, onde alcança o
posto de Coronel-Médico e faz amizade com Benedito
Valadares, futuro Governador do Estado. Podemos dizer
que começa, aqui, sua vida política. No mesmo ano,
casa-se com D. Sarah Luiza Gomes de Lemos.
Nos anos seguintes, alguns fatos mudariam deﬁnitivamente sua trajetória de vida. Com a súbita morte
de Olegário Maciel, em 1933, Benedito Valadares, de
quem se tornara amigo, seria nomeado por Getúlio
Vargas interventor federal em Minas. Convidado por
Valadares, Juscelino tornou-se Chefe do Gabinete Civil,
dando início à sua vida pública. Ainda por inﬂuência de
Valadares, Juscelino se ﬁliaria ao Partido Progressista
e disputaria as eleições, em 1934, para exercer seu
primeiro mandato parlamentar, como o Deputado Federal mais votado no Estado. Perdendo seu mandato
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com a instituição do Estado Novo, em 1937, retornou
ao exercício da Medicina.
Em 1940, nomeado Prefeito de Belo Horizonte,
pôde reunir suas qualidades inatas de político hábil e
de administrador competente. É interessante observar, Sr. Presidente, que, convidado para assumir a
Prefeitura por Benedito Valadares, Juscelino recusou
o cargo, pois não pretendia afastar-se da atividade
proﬁssional. Entretanto, nomeado dois meses depois
sem nova consulta, considerou o fato consumado e
tomou posse.
Na Prefeitura, executou numerosas obras de
infra-estrutura, expandindo as redes de esgoto e de
abastecimento de água, além de remodelar a cidade, com a abertura de ruas e avenidas e a criação de
bairros como Sion e Cidade Jardim. O conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado então por um jovem
arquiteto – ninguém menos que Oscar Niemeyer, hoje
mundialmente consagrado –, seria um marco de sua
administração.
Com a deposição de Getúlio Vargas e o ﬁm do
Estado Novo, em 1945, Juscelino deixa a Prefeitura. No mesmo ano, elege-se Deputado Constituinte
e abandona a atividade médica, que ainda exercia,
para dedicar-se integralmente à vida política. O Hospital Militar e a Santa Casa de Misericórdia, de Belo
Horizonte, perderam um proﬁssional competente e
dedicado; Minas e o Brasil ganharam um estadista
que iria modernizar a administração pública e imprimir
novo ritmo à política econômica. Datam dessa época,
de suas viagens ao exterior e de seus contatos com
representantes de outros povos, suas observações
quanto à necessidade de se adotarem novos modelos
de administração pública.
Indicado pelo Partido Social Democrático, o PSD,
elegeu-se, em 1950, Governador do Estado de Minas
Gerais, onde alcançaria uma projeção nacional capaz de alçá-lo à Presidência da República, na eleição
seguinte.
Em Minas, adotou um programa de governo baseado no binômio “Energia e Transporte”. Com a abertura de três mil quilômetros de estradas, construção
de usinas hidrelétricas, implantação de usina siderúrgica, entre outras obras marcantes, Juscelino tirou
Minas de uma condição agropastoril para lançá-la à
industrialização.
Seu Governo, em Minas, representou um trampolim para a Presidência da República. Ainda candidato,
assume o compromisso de transferir a Capital da República para o interior do País, sonho de muitos brasileiros
desde a época do Império. Ao mesmo tempo, anuncia
o Programa de Metas, com o qual pretendia fazer o
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Brasil avançar “50 anos em 5” e do qual a construção
de Brasília era a chamada meta-síntese.
De fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a construção de Brasília é a obra indissoluvelmente
associada ao Governo de Juscelino Kubitschek, muito
embora ele tenha executado um vasto leque de obras
e realizado numerosas transformações na economia
nacional. Em que pese a campanha “Marcha para o
Oeste”, empreendida por Getúlio, o Brasil, até a posse
de Juscelino, era voltado para o mar. Ignorava o sertão, o hinterland. Nesse aspecto, como o Marquês
de Pombal, como o Barão de Mauá, como o Marechal
Rondon e tantos outros, Juscelino exerceu um papel
importante, misto de desbravador e de colonizador do
nosso território.
A mudança da Capital para o interior se impunha.
Era um compromisso histórico que perdurava havia já
vários governos e várias gerações. Para cumprir sua
promessa, Juscelino precisou pôr à prova toda sua
determinação e toda sua coragem, construindo Brasília em apenas três anos e dez meses. Imagine-se,
agora, se a Capital da República fosse ainda o Rio de
Janeiro – uma cidade belíssima que abriga um povo
alegre e hospitaleiro, mas espremida entre as serras e
o mar, onde a locomoção das pessoas e o transporte
de bens requer túneis e elevados em número sempre
crescente.
Imagine-se, também, o que seria do Planalto
Central, da Região Amazônica e de todo o interior
brasileiro se Brasília não tivesse sido construída. A
nova Capital, Sr. Presidente, incorporou efetivamente
ao Brasil vastas porções do seu território que haviam
sido abandonadas; integrou brasileiros que eram estranhos à população brasileira; expandiu a fronteira
agrícola e deu maior proteção às fronteiras; viabilizou
a exploração agrícola do cerrado, que se revelaria um
verdadeiro celeiro.
Antes de citar algumas realizações de Juscelino no seu mandato presidencial, impõem-se algumas
ponderações. Juscelino enfrentou diﬁculdades antes
mesmo de tomar posse. Seus adversários políticos,
inconformados com a vontade das urnas, tentaram
impedir a proclamação do resultado, sob a alegação
de que ele não obtivera maioria absoluta dos votos.
Tendo o inconformismo gerado a pregação aberta da
necessidade de um golpe militar, o então Ministro da
Guerra, General Henrique Teixeira Lott, pôs os tanques
nas ruas e deﬂagrou o chamado “golpe da legalidade”, de forma a garantir a normalidade e o respeito à
Constituição.
Empossado em 31 de janeiro de 1956, Juscelino
imediatamente solicitou ao Congresso a abolição do
Estado de Sítio. A seguir, ele aboliu também a censu-
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ra à imprensa, numa clara demonstração de que seu
mandato seria exercido na mais absoluta normalidade democrática. Essa atitude, Sr. Presidente, é por si
bastante eloqüente do caráter de Juscelino Kubitschek.
Contudo sua grandeza não pára aí. Logo no início de
seu Governo, oﬁciais da Aeronáutica se rebelaram e
tomaram a base aérea de Jacareacanga, no Pará. Numa
demonstração do seu espírito não apenas democrático, mas também tolerante e conciliador, Juscelino,
sufocada a sublevação, propõe anistia para todos os
que tivessem participado de movimentos civis ou militares no período de 10 de novembro do ano anterior
a 19 de março daquele ano.
Tendo embora iniciado sua carreira política pelas
mãos de Benedito Valadares, um dos homens mais
próximos de Getúlio e um dos próceres do Estado
Novo, Juscelino jamais traiu sua índole democrática e
seu respeito pelas opiniões divergentes.
No plano administrativo, imprimiu um cunho modernizador e desenvolvimentista. O Plano Nacional de
Desenvolvimento, conhecido como “Programa de Metas” ou “Plano de Metas”, criou as bases para o crescimento e para a diversiﬁcação da economia. Das 31
metas propostas em sua campanha, cumpriu a maioria
antes mesmo de ﬁndar seu mandato. Encontrou um
País agrário e acanhado e, ao ﬁnal de sua administração, deixou ao sucessor um Brasil industrializado,
com grandes realizações na área de siderurgia, de
geração de eletricidade, de produção de automóveis.
Estimulou as indústrias estrangeiras a se instalarem
em nosso território, mas adotou medidas de proteção
para o empresariado nacional.
Com Juscelino, o País ganhou 18 mil quilômetros de novas rodovias, além de usinas hidrelétricas
como Furnas e Três Marias. O economista Francisco
Luiz Lopreato, ouvido pelo jornal Correio Braziliense na comemoração do centenário de nascimento de
Juscelino, foi enfático: “O investimento no setor de
infra-estrutura foi fundamental, pois o Brasil naquela
época carecia muito de obras no setor energético para
se tornar um país industrializado”.
Por sua vez, a pesquisadora Alzira Abreu, da Fundação Getúlio Vargas, ouvida pelo mesmo periódico,
salientou que “apesar de tomar dinheiro emprestado
no exterior, Juscelino não era entreguista. Ele sempre
manteve a soberania do País nas maiores empresas,
embora tenha aberto as portas também para as indústrias estrangeiras”.
A Juscelino, e também a Celso Furtado, devemos
ainda a criação do Conselho de Desenvolvimento do
Nordeste, o embrião da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. Como se vê, o Governo
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de Juscelino, além de integrar os brasileiros, procurou
corrigir as graves distorções de desenvolvimento.
Em 1961, já com Jânio Quadros no poder, Juscelino se elegeria Senador pelo Estado de Goiás. Com
o advento do golpe militar de 1964, Juscelino apóia a
pretensão de Castelo Branco a concorrer às eleições
presidenciais, acreditando, como a maioria dos civis
e quiçá dos militares, que o regime militar teria curta
duração. No dia 9 de abril, como se sabe, os comandantes militares promulgariam o Ato Institucional nº 1
(AI 1), que estabelecia a eleição do novo Presidente
da República pelo Congresso Nacional e que dava ao
Chefe do Executivo o poder de cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos.
A certeza de que seria cassado motivou um pronunciamento do grande estadista na tribuna desta
egrégia Casa, no dia 3 de junho de 1964. Dias depois,
com a conﬁrmação daquele ato de truculência e arbitrariedade, que suspendia os direitos políticos do exPresidente por dez anos, o PSD decidiu retirar-se do
bloco de apoio ao Presidente Castelo Branco.
A cassação de Juscelino é uma demonstração
inequívoca de que o Brasil nem sempre reverencia os
benfeitores, os grandes homens públicos, os grandes
ídolos. Oﬁcialmente, não se alegou qualquer motivo
para cassar o mandato do grande estadista, mas analistas e historiadores têm por certo que a liderança e
a popularidade de Juscelino representavam um risco
para a perpetuação de seus adversários no poder.
Se esse ato brutal nos privou de uma liderança
política inconteste, pelo menos nos propiciaria, como
contraponto, conhecer outros aspectos da personalidade de Juscelino, como sua serenidade, sua humildade
e sua identiﬁcação com os anseios populares. Ele ainda superaria divergências pessoais para formar, com
Carlos Lacerda e João Goulart, a Frente Ampla, de
oposição ao regime militar. O movimento seria proscrito pelo Governo militar, e Juscelino, preso após a
decretação do AI 5, passaria pela humilhação de ser
mantido incomunicável por alguns dias.
O povo, entretanto, deu-lhe a absolvição que lhe
foi negada pelos comandantes militares. Quando de
sua morte, em trágico acidente ocorrido na Via Dutra,
em 22 de agosto de 1976, quando ia de São Paulo
para o Rio de Janeiro, o Brasil viveu uma intensa comoção. As homenagens póstumas que então lhe foram
prestadas no Rio e em Brasília, no seu sepultamento,
foram demonstrações incontestáveis do carinho e do
reconhecimento que a população tinha por ele.
No transcurso dos 40 anos de cassação de Juscelino Kubitschek de Oliveira, queremos mais uma
vez reverenciar a memória desse grande estadista,
verdadeiro guardião das causas populares, e, ao mes-
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mo tempo, tirar lições preciosas sobre a necessidade
de lutarmos pela manutenção da ordem democrática,
capaz de preservar os valores mais altos da nacionalidade.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Pergunto ao Senador Tião Viana de quanto tempo necessita para sua fala.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Necessito
apenas de cinco minutos, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a generosidade do Senador Romeu Tuma. Faço
questão de defender o cumprimento do Regimento e
entendo que nós estamos no limite da hora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas associar-me à manifestação feita pelos Senadores
Geraldo Mesquita e Sibá Machado, lembrando os 42
anos de autonomia do Estado do Acre. Essa data tem
um signiﬁcado muito especial para nós, parlamentares,
agentes públicos e cidadãos acreanos, que têm uma
auto-estima muito grande e acreditam que precisamos
sobreviver e pensar o futuro do Acre.
É evidente que não poderia deixar de mencionar
o discurso feito há pouco pelo Senador Hélio Costa,
lembrando um personagem inesquecível da História
republicana, que é Juscelino Kubitschek. Os 40 anos
de sua cassação estão no pólo oposto da notícia auspiciosa da comemoração do Estado do Acre. Tiraram
os direitos políticos de um visionário, de um homem
que viu o País 50 anos à frente e que ousou fazer o
Brasil voltar-se para o seu interior, para o seu coração. Juscelino estendeu a realidade do Brasil – cujo
território como um todo constitui ambiente propício ao
grande futuro que lhe é reservado – para o CentroOeste brasileiro.
Há poucas semanas, referi-me a Juscelino Kubitschek, lembrando que ele interiorizou também o curso
de Medicina no Brasil, criando o primeiro deles lá em
Uberaba. Sua visão era tão adiantada que ele também
imaginava médicos caminhando para o interior do País.
A visão de Juscelino, de 50 anos atrás, constitui um
desaﬁo que ainda está posto à nossa sociedade.
Tenho certeza de que é hora de o Presidente da
República atual desbravar nossas terras, fazer a revolução do Nordeste e da Amazônia, para termos de fato
um Brasil segundo o sonho de toda a sociedade e de
toda a Nação. Tenho convicção de que o Presidente
Lula tem essa sensibilidade.
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Sr. Presidente, tenho uma notícia breve e muito oportuna. Ao lembrar os 42 anos de autonomia do
Acre, quero dizer ao Plenário do Senado Federal que,
há cinco anos, quando Jorge Viana, do Partido dos
Trabalhadores, assumiu o Governo do Estado – em
uma ampla composição democrática com os diversos
partidos que fazem parte da governabilidade – havia
centenas de meninos de rua no Acre. Eram crianças
que viviam às margens das ruas, sem uma identidade
de lar, de família, de escola, de absolutamente qualquer rede de proteção social.
A notícia boa a dizer ao Plenário do Senado Federal é que hoje, em cinco anos de Governo, de acordo com o último cálculo feito pela Secretaria do BemEstar Social, pela Secretaria do Trabalho e do Menor,
existem apenas vinte crianças de rua no Estado do
Acre. Isso porque há um monitoramento, um trabalho
marcante do Governo do Estado. Foi feito um cadastro
das crianças, que foram levadas até o seu domicílio.
Lá se identiﬁcou o perﬁl psicológico e social do seu
pai, da sua mãe, dos seus irmãos, com o objetivo de
se abrir uma oportunidade de integração social para
essas crianças.
Hoje, as centenas de crianças que viviam na
rua, os meninos de rua do Estado do Acre, convivem
no seu lar com os seus pais, estão asseguradas na
escola e têm acompanhamento social e psicológico.
É motivo de orgulho para o nosso Governo dar uma
notícia como essa ao Brasil, ou seja, de que se avizinha para todos nós o momento em que poderemos
aﬁrmar que o Estado do Acre não tem uma criança
de rua sequer.
Fico profundamente orgulhoso em dar essa notícia ao Senado Federal, porque sei do esforço feito
pelo Governador Jorge Viana em implantar o chamado
processo de inclusão social, o programa de Governo
com vínculo direto com as responsabilidades sociais,
que deve fazer parte das ações de todos os governantes. É um momento auspicioso.
Vejo o Senador Cristovam Buarque honrandome com a possibilidade de um aparte. Sem dúvida alguma, S. Exª foi um dos maiores incentivadores e um
dos maiores referenciais teóricos e práticos que utilizamos no Acre, por intermédio do Governador Jorge
Viana. Em uma longa amizade, em um longo aprendizado com a vida pública de Cristovam Buarque, o
Governador conseguiu levar programas sociais como
o Adjunto da Solidariedade, que reúne uma concepção de renda e atividade integradora para crianças,
adultos, idosos, os que são de fato marginalizados na
nossa sociedade.
Imaginem o quanto é signiﬁcativa para nós a
notícia que será dada ao Brasil, em poucas semanas,
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de que não temos mais nenhuma criança nas ruas no
Estado do Acre. O Governo consegue prestar homenagem e solidariedade a todas essas crianças e daqui a
poucas semanas poderemos fazer esse anúncio nesses 42 anos de autonomia do Estado do Acre.
Concedo o aparte ao amigo e Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco PT – DF) – Senador Tião Viana, aproveito a oportunidade para manifestar o meu respeito e admiração pelo Governador Jorge Viana. Estive presente quando ele lançou o Programa
Adjunto da Solidariedade, e foi um dos momentos de
grande emoção na minha vida pública. Lembro-me do
discurso da Senadora Marina Silva, hoje nossa Ministra,
e o que vejo V. Exª dizer apenas conﬁrma o que naquela
época eu esperava, pela ﬁrmeza do Governador, pela
competência dele e da sua equipe. Fico feliz por ter
ajudado nisso, pelo exemplo no Distrito Federal e por
ter conversado tanto com ele. Minha admiração pelo
povo do Acre e pelo trabalho do Governador. Nós, do
Governo Federal, poderíamos ser os indutores desse
projeto para o País. O Programa Adjunto da Solidariedade poderia ser para o Brasil inteiro, e o Presidente
Lula poderia ser a pessoa a liderá-lo.
Acabamos de negociar um acordo em relação
ao salário mínimo, que inclui como um dos itens fundamentais o compromisso do Governo de marcar o
prazo para resolver os problemas do trabalho infantil e
da prostituição infantil no Brasil. Isso vale mais do que
R$15, R$20 ou R$30 a mais no salário mínimo, para
o trabalhador e para a dignidade do Brasil. Parabéns
ao Acre e ao Governador Jorge Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao eminente Senador Cristovam Buarque, que, sem
dúvida, foi o grande motivador, a grande fonte de inspiração para esse projeto social do Governo Jorge
Viana.
Eu darei ainda uma notícia melhor, que penso
já ser do seu conhecimento. No Estado, também universalizamos a todas as comunidades o acesso ao
ensino médio, o que é um avanço extraordinário, em
um período de cinco anos apenas de Governo. Então,
é justo que se diga isso em uma fase de autonomia,
em apenas 42 anos de gestão pública.
A música que nos une e nos motiva lá, quando
falamos em programas, diz respeito a cidades: “É na
sua e na minha cidade que se começa a ser feliz”. É
na cidade que se pode medir a dimensão humana de
um governo e a responsabilidade social e ética de um
governante.
Nosso Estado, com apenas 600 mil habitantes,
é suﬁciente para ser uma bela amostragem para o
País.
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Encerro, lembrando uma poesia de um menino
de rua recitada num encontro nacional em Curitiba,
na comemoração do 40º Aniversário da Declaração
Universal dos Direitos da Criança. Para que o Brasil
possa reﬂetir sobre a importância de adotarmos políticas sociais efetivas, passo a ler o que diz o autor de
nome Rogério:
“Para vocês vida bela
Para nós favela
Para vocês o carro do ano
Para nós resto de pano
Para vocês luxo
Para nós lixo
Para vocês escola
Para nós esmola
Para vocês ir a lua
Para nós morrer na rua
Para vocês coca-cola
Para nós cheirar cola
Para vocês avião
Para nós camburão
Para vocês academia
Para nós delegacia
Para vocês piscina
Para nós chacina
Para vocês compaixão
Para nós organização
Para vocês imobiliária
Para nós reforma agrária
Para vocês tá bom, felicidade
Para nós... igualdade.”
É a homenagem ao menino de rua que fez essa
poesia. Seguramente sentimo-nos profundamente orgulhosos em anunciar no Plenário do Senado Federal que, em poucas semanas, no Estado do Acre, não
haverá nem mais um menino na rua, porque todos
estarão integrados às suas famílias, com escola e a
dignidade de receber alimentação básica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL SP)
– Senador Tião Viana, eu pediria que V. Exª fosse portador de um abraço ao Governador Jorge Viana pelos
42 anos e pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo na direção Governo.
Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª esta
inscrito. Pergunto quanto tempo V. Exª precisa para
seu pronunciamento, a ﬁm de que eu possa prorrogar
a sessão e ter o prazer de ouvi-lo ainda hoje.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Penso que de cinco a sete minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL SP)
– O tempo que V. Exª considerar conveniente, porque
sempre a sua palavra é importante para o Plenário.
Concedo a palavra V. Exª pela Liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assisti hoje, no Município de Luís Eduardo Magalhães, a um agrishow de
causar inveja a qualquer Estado do Brasil.
O Município de Luís Eduardo Magalhães ﬁca na
região mais próspera da Bahia e em uma das mais
prósperas do Brasil. O número de empresas, de fábricas e de terras agricultáveis nessa região dá satisfação
e honra a memória de seu patrono.
Estive no Município acompanhando o Governador
Paulo Souto e vivendo momentos de grande alegria.
Do ponto de vista econômico, a região é tão importante
que lá estavam o Presidente do Banco do Nordeste,
Diretores do Banco do Brasil e toda a Diretoria do Bradesco, inclusive seu Presidente, Sr. Márcio Cypriano.
Dessa forma, vê-se o progresso da região que não é
tão conhecida dos brasileiros, mas que precisa ser.
Lá vivem baianos, mas sobretudo brasileiros de outros Estados com empreendimentos notáveis, dignos
realmente do Município que mais se desenvolve na
Bahia e talvez no Brasil.
Criado há quatro anos, hoje é o 15º Município
em renda no Estado da Bahia – Estado que tem 417
Municípios. A população de Luís Eduardo Magalhães,
que era de cinco mil habitantes, hoje é de 45 mil habitantes. É um progresso que nunca se viu! E, como é
exemplo, penso que seria útil para a nossa Comissão
de Agricultura ver como se desenvolve a agroindústria
nesse Município.
O Governo do Estado ajuda na infra-estrutura,
mas o Prefeito Oziel Oliveira e a Deputada Jusmari
Oliveira são artíﬁces dessa grande façanha do Oeste
baiano.
Tenho certeza que outras ﬁguras ilustres ainda
irão para esse agrishow. Mas digo a V. Exª, com certo
orgulho, que nem São Paulo, nem mesmo Ribeirão
Preto, realiza um agrishow como o que está sendo
realizado no Município de Luís Eduardo.
V. Exª pode ver a minha satisfação, a minha emoção! O Município que tem o nome desse grande político
que foi meu ﬁlho está hoje entre os Municípios mais
importantes do Brasil na produção do algodão, da soja
ou do milho em toda a sua expansão geográﬁca. O
número de máquinas no Município é alguma coisa de
notável, enche os olhos de qualquer brasileiro.
Creio que, dentro de pouco tempo, será um município internacionalmente conhecido, pois sua expansão
já vai para os demais municípios que o circundam. Na

JUNHO 2004

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sexta-feira, tenho certeza de que irá ao show o Presidente do Banco do Brasil; mais ainda, irá o Ministro
Roberto Rodrigues. S. Exª está naquelas minhas seis
ou sete exceções: os bons Ministros do Governo. Estou certo de que o Ministro da Agricultura, inteligente
e competente como o é, vendo aquele progresso, fará
do município um exemplo para os demais municípios
do Brasil. E isso Sr. Presidente, digo a V. Exª, que é um
homem que trabalha, que luta e que defende o seu Estado de São Paulo, Estado que dá orgulho a todos os
brasileiros e não apenas aos baianos, até porque não
é um município baiano, mas do Brasil, dada a diversidade de empresários, dos mais variados Estados do
País. Quero dizer a V. Exª que empreendimentos como
este devem ser multiplicados no País. O Presidente da
República deve tomar, por intermédio de seu Ministro
da Agricultura, ciência do êxito dessa agricultura, dessa indústria, desse desenvolvimento
Ainda existem em muitas áreas do País terras ótimas, agricultáveis. E que não se pense que o Nordeste
irá desenvolver-se apenas com o turismo! O turismo
é sem dúvida uma fonte de renda do Nordeste, mas a
agroindústria nas áreas agricultáveis evidentemente
pode dar um desenvolvimento intenso ao Brasil.
Temos que acreditar no País, mas para isso a
administração do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que
teve um respaldo eleitoral excelente, tem que sentir
que precisa modiﬁcar algumas peças do seu Governo,
sem o que jamais alcançará o êxito que, tenho certeza,
deseja para todos os brasileiros.
É assim que se vai melhorar a vida dos brasileiros.
É assim que vamos ter, dentro em pouco tempo, mais
emprego no campo. Em vez de incharmos as cidades
e ﬁcarmos cheios de favelas, inclusive em São Paulo,
podemos aproveitar esses homens em indústrias e
áreas agricultáveis em todo o País.
Falo, portanto a V. Ex.ª com muita emoção, porque
o Município Luís Eduardo Magalhães está honrando
a memória do seu patrono. Hoje me emocionei muito
quando vi – e a cada dia me emociono mais quando
vou lá – a grandeza dos empreendimentos da região
oeste da Bahia, diria da região oeste do Brasil. Portanto, Sr. Presidente, creio que os Prefeitos, os parlamentares daquela região estão de parabéns pelo
desenvolvimento desse município, um exemplo, não
só para a Bahia, mas para todo o País.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Antonio Carlos Magalhães, provavelmente,
para nós que acreditamos na espiritualidade, o patrono desse município deve ter conversado com Deus e
ajudado nesse crescimento tão rápido.
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Gostaria de cumprimentá-lo também pelo orgulho
com que V. Exª fala das coisas da Bahia e agradecer
por citar que lá estavam alguns paulistas também cooperando com os baianos numa irmandade tão importante para o País.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Tem a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
hoje, esteve presente no gabinete do Ministro da Educação uma comissão de parlamentares do Rio Grande
do Norte para solicitar a transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró– ESAM na Universidade
Rural do Semi-Árido do Rio Grande do Norte.
Trata-se de um processo que, tramitando desde
a gestão do então Ministro Cristovam Buarque, agora segue para a pasta do Planejamento. Acredito que
essa transformação seria a realização de um grande
sonho de toda uma região voltada para a fruticultura,
para o desenvolvimento, a exemplo do que falava aqui
há pouco o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Faço esse registro também, Sr. Presidente, porque não pude ir a essa audiência, pois estava numa
reunião de um grupo de trabalho que discutia a questão
do salário mínimo, reunião que durou a tarde toda.
Peço desculpas a V. Exª e agradeço pela compreensão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com muita honra ouvimos V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Srs. Senadores Augusto Botelho e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e o § 2º do art. 210, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, na história geral das comunicações
no Brasil, creio que não cometo qualquer excesso ao
conceder uma posição de singularíssima relevância ao
Correio Aéreo Nacional, o CAN, que, desde o longínquo 12 de junho de 1931, tem levado medicamentos,
materiais de construção, alimentos, informação, cultura
e, enﬁm, assistência para as pequenas comunidades
escondidas no interior de nosso formidável País.
Há exatos 73 anos, no comando de um Curtiss
Fledgling K-263 – um biplano destinado a missões de
treinamento, com autonomia de pouco mais de cinco
horas e velocidade de cruzeiro de 97 quilômetros por
hora –, os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson

100

18260

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Freire Lavanère Wanderley realizaram o vôo inaugural do Correio Aéreo Militar, transformado em Correio
Aéreo Nacional, dez anos mais tarde, em 1941. A rota
inaugural cobria o trecho Rio de Janeiro – São Paulo,
com o transporte de malotes dos correios e telégrafos.
Em 1935, o CAN, que então já operava linhas cobrindo praticamente todo o litoral brasileiro, começou a
expansão de suas rotas para a Amazônia.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, faço esses registros históricos preliminares, para destacar
e enfatizar para todos os brasileiros a importância, a
verdadeira relevância do CAN, ontem como hoje, no
processo de desenvolvimento social e econômico nacional. País de dimensões continentais, como aprendemos já na escola fundamental, o Brasil, na metade
do século passado, tinha ainda maior urgência nos
procedimentos de integração de seu vasto território,
dando início efetivo àquilo que na atualidade se convencionou chamar de “inclusão” das comunidades
estacionadas nos mais remotos pontos de nossa rica
e plural geograﬁa.
Coube a um dos mais eminentes brasileiros do
Século XX, o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, na histórica posição de um dos pioneiros do CAN, a missão
de conferir o dinamismo indispensável para que, ainda
nos primórdios do Ministério da Aeronáutica, fossem
superados os ponderáveis obstáculos à frente de um
projeto da envergadura do Correio Aéreo Nacional.
Assim, com indisfarçável orgulho, recordamos
que durante a 2ª Guerra Mundial, por ocasião do racionamento de combustível e da interrupção do serviço
regular de cabotagem das linhas de navegação marítima no Brasil, o CAN assumiu a responsabilidade de
estabelecer as comunicações com as nossas regiões
mais distantes. À época, suas aeronaves riscavam os
céus do Brasil, enfrentando, com a bravura e o desprendimento próprios do militar brasileiro, as mais
adversas condições meteorológicas e a inimaginável
precariedade das pistas de pouso.
Ao longo de mais de sete décadas de atividades,
o CAN foi uma presença especialmente marcante na
Amazônia, onde os habitantes ribeirinhos aguardavam
ansiosos a chegada dos antigos Catalinas, hidroaviões que requerem tão-somente alguns metros de água
para pousar, trazendo notícias, encomendas e artigos
de primeira necessidade como alimentos e remédios.
Ao longo de muitos anos, para esses brasileiros e para
os pelotões de fronteira do Exército, o CAN era nada
mais, nada menos do que um outro nome do Brasil,
uma presença constante capaz de assegurar-lhes um
mínimo de assistência continuada.
É importante observar, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, que nesses 73 anos que medeiam a sua
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criação e os dias correntes, o Correio Aéreo Nacional
teve momentos difíceis e adversos, mas soube enfrentálos sem perder a garra e a capacidade de renovação,
jamais se distanciando de seus objetivos maiores, isto
é, integração e assistência. E, felizmente, devo reconhecer, o atual Governo teve a capacidade de entender
perfeitamente a relevância do CAN, garantindo apoio
ao Correio Aéreo e viabilizando o incremento de rotas
e missões, que conferem nova dimensão à sua malha
de cobertura e atuação.
Neste ano, por exemplo, no mês de abril, o CAN
deu início a uma de suas novas rotas na Amazônia.
Tendo como ponto de partida Manaus, o Correio 2721
alcança as cidades de Rio Branco, Manuel Urbano,
Feijó, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do
Sul, todas no Estado do Acre, e assegura assistência
médica, odontológica e ambulatorial às populações
carentes da região. Um mês depois, em maio, foi inaugurada uma segunda rota cobrindo outros quatro municípios acreanos. Além disso, até o ﬁnal deste semestre
deverá entrar em operação ainda outra linha do CAN,
a chamada “Rota do Vale do Juruá”.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quando
o Correio Aéreo Nacional comemora seu septuagésimo terceiro aniversário, com feições de um revigorado
prestador de serviços aos brasileiros, o voto que nos
cabe formular é o de que esse ímpeto mereça sempre
o irrestrito apoio institucional, por parte dos órgãos federais e estaduais, e o de que se estenda a sua rede
de atuação, com a abertura de novas rotas na Região
Norte. Dessa forma, estaremos minorando o sacrifício
e o sofrimento de milhares de brasileiros que vivem
afastados dos grandes conglomerados urbanos e,
exatamente por isso, merecem a especial atenção do
Estado brasileiro, para ocuparem com dignidade os
pontos mais longínquos e inóspitos de nosso território,
onde oferecem a força de seu trabalho.
Ao encerrar este pronunciamento, quero congratular-me com todos os militares e civis, direta ou
indiretamente envolvidos com as atividades do Correio Aéreo Nacional. Reconheço e agradeço a ação
eminentemente humanitária que desenvolvem dentro
do CAN, esta notável instituição brasileira, motivo de
orgulho para todos nós. Esses proﬁssionais realizam
um trabalho que proporciona uma vida melhor para
milhares de cidadãos, homens, mulheres e crianças,
habitantes desse mundo naturalmente encantado que
é o Norte do Brasil.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, não há dúvidas de que um dos principais
desaﬁos do Governo Lula é o de orientar o País rumo
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ao pleno desenvolvimento econômico e social. Para
isso, não é bastante fazer crescer a economia; é preciso promover, também, a inclusão social.
Nesse contexto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – assume um
papel-chave. Órgão vinculado ao Ministério da Indústria
e Comércio Exterior, o então BNDE surgiu em 1952
como autarquia federal e é, nos dias de hoje, empresa
pública federal com personalidade jurídica de direito
privado e patrimônio próprio.
Através das décadas, com o signiﬁcativo aumento
de suas linhas de crédito, podemos aﬁrmar com segurança que o BNDES se tornou o principal agente do
desenvolvimento do País, com a imensa responsabilidade de fazer convergir seus investimentos para a
redução das desigualdades brasileiras.
É por esses motivos que julgo oportuno compartilhar com V. Exªs alguns aspectos do “Desempenho do
BNDES em 2003”, publicação que chegou às minhas
mãos há poucos dias.
A análise mais detida dos dados nos permite
veriﬁcar se a alocação dos recursos públicos vem
cumprindo com a estratégia do Governo Federal de
promover o crescimento da economia com a redução das desigualdades sociais e regionais. Ela nos
permite, também, investigar se os ﬁnanciamentos do
Banco têm sido empregados no sentido de superar os
gargalos estruturais que têm impedido o desenvolvimento do País.
Pois bem, os desembolsos realizados pelo BNDES, em 2003, foram da ordem de R$35,1 bilhões.
Desse total, as operações para micro, pequenas e
médias empresas representaram um montante de
R$10 bilhões, o que signiﬁca um desembolso 21,7%
superior ao do ano de 2002.
Esse é um dado importantíssimo. Lembro-me bem
de uma reportagem da revista Veja de algumas semanas atrás, intitulada “A vida sem crédito”, que mostra
de forma cabal as quase intransponíveis diﬁculdades
para a obtenção de crédito por parte dos micro, pequenos e médios empresários.
No Brasil, a proporção de crédito em relação ao
PIB é muito baixa, da ordem de 25%. Para efeitos comparativos, nos Estados Unidos a proporção de crédito
em relação ao PIB gira em torno de 60%, e na Europa
supera os 100%.
Essa desvantagem do empresariado brasileiro é
agravada exponencialmente no caso das micro, pequenas e médias empresas. Segundo pesquisa realizada
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP), o dinheiro
dos bancos é quase uma miragem para um grupo que
representa 99% das 4,6 milhões de empresas brasi-
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leiras, que abrigam 67% das pessoas ocupadas em
atividade privada e que respondem por nada menos
que 20% do PIB.
É essa lacuna que o BNDES vem buscando suprir
ou, ao menos, reduzir. É exemplo disso o lançamento
de um novo programa de apoio ao micro-empreendedor, que institui juro máximo de 2% ao mês para operações inferiores a mil reais, e que também aumenta
o número de agentes ﬁnanceiros cadastrados.
Outra área estratégica que mereceu atenção
especial do BNDES em 2003 foi o ﬁnanciamento às
exportações: foram liberados R$11,9 bilhões, o que
representou aumento – em dólares – de 1,5% em relação a 2002. O foco principal de apoio foram os bens
de alto valor agregado, tais como aeronaves, autopeças e veículos automotores, que, juntos, responderam
por 63,3% dos desembolsos das linhas de crédito de
exportação.
O enfoque dos incentivos em bens de alto valor agregado possui sua razão de ser. Pouco mais
da metade das exportações brasileiras é de produtos
industriais de média e baixa intensidade tecnológica,
enquanto que nossas importações são compostas por
produtos de maior intensidade tecnológica.
Para garantirmos os tão almejados superávits
comerciais em condições de crescimento, é necessário alterar a estrutura que compõe as importações e
exportações nacionais. Em outras palavras, é necessário alterar a estrutura produtiva do País.
Entretanto, Sr. Presidente, só podemos pensar
em transformações estruturais de fato se disponibilizarmos uma infra-estrutura compatível com a expansão
da economia nacional. Esse crucial aspecto do desenvolvimento nacional tem merecido especial atenção
por parte do BNDES.
Em 2003, por exemplo, recursos do Banco ﬁnanciaram a construção de 13 usinas hidrelétricas, com o
acréscimo de 7.450 megawatts, de 4 linhas de transmissão, que perfazem um total de 1.845 quilômetros
de extensão, além de 3 usinas termelétricas, entre
outros projetos.
Ao setor de infra-estrutura, aliás, está destinado um acréscimo de 103% de recursos neste ano de
2004. Trabalhar no aperfeiçoamento da infra-estrutura,
além de causar um impacto bastante signiﬁcativo na
geração de empregos, é condição necessária para a
redução dos custos das empresas e para o aumento
da produtividade nacional.
A título de exempliﬁcação, vale lembrar que a crise de energia elétrica de 2001 deixou bem claro que
a oferta de infra-estrutura deve caminhar, sempre, à
frente da demanda, para que não haja interrupção em
um novo ciclo de crescimento da economia. Tal racio-
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cínio é válido também para as áreas de transportes e
de telecomunicações.
Em função de o BNDES se imiscuir – em maior
ou menor grau – em praticamente todos os nichos
e setores da economia nacional, seria improvável e
até contraproducente tentar abarcar, nesta oportunidade, todas as áreas de atuação do BNDES no ano
passado.
Contudo, procurei destacar setores e apontar rumos que, em nosso entendimento, são fundamentais
para o crescimento da economia, para a geração de
empregos e para a diminuição das desigualdades. O
orçamento do BNDES aprovado para 2004 é da ordem
de R$47,3 bilhões, o que signiﬁca um acréscimo de
43% em relação a 2003.
O volume de recursos públicos envolvidos é de
tal magnitude que não podemos – nem devemos – deixar de acompanhar, desta Casa, as atividades de uma
instituição ﬁnanceira que pensa e age visando ao desenvolvimento nacional.
É esse o sentido da divulgação do relatório do
BNDES que faço nesta tribuna. Nossa reﬂexão e nosso debate podem contribuir, não tenho dúvidas, para
que o dispêndio de recursos públicos seja efetuado
de forma cada vez mais conseqüente, transparente
e eﬁciente.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará na próxima sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15:30 horas

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004,
e dá outras providências.
Relator revisor: Senador César Borges
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
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Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,
que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2003)
Projeto de Lei do Senado nº 246, de
2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que estabelece condições para o
registro, funcionamento e ﬁscalização das organizações não-governamentais e dá outras
providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 735 /2004 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2003 (nº 4.376/93,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de
devedores pessoas físicas e jurídicas que
exerçam atividade econômica regida pelas
leis comerciais, e dá outras providências (Lei
de Falências).
Pareceres sob nºs 534 e 535, de 2004,
das Comissões
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Fernando Bezerra, favorável
à Emenda nº 1-CAE, com subemendas que
apresenta, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo) que oferece.
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 557, de 2004, da Senadora Heloísa
Helena e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 336, inciso III, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de
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Lei da Câmara nº 107, de 2003, que dispõe
sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica,e dá outras
providências.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55-A, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2001 (nº 574/2002, na Câmara dos Deputados), que modiﬁca a redação
do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constituição
Federal para dispor sobre o limite de despesas
e a composição das Câmaras de Vereadores
e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 502, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, com votos contrários, em separado, do
Senador Antero Paes de Barros, e vencido, do
Senador Jefferson Péres.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2004
(Desmembrada da Proposta de Emenda
à Constituição nº 228/2004, oriunda da
PEC nº 41/2003, na Câmara dos Deputados
e nº 74-A/2003, no Senado Federal)
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 2004 (nº 228/2004, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências (distribuição
a Estados e ao Distrito Federal do produto da
arrecadação da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE).
Parecer favorável, sob nº 460, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53
minutos.)
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Ata da 83ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de junho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães
– Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto
Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa
– Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima
Cleide – Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi
Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes
– Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Maguito
Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel
– Marcos Guerra – Maria do Carmo Alves – Mozarildo
Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo
Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo
Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet
– Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Roseana Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio
Guerra – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso
Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir
Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A lista de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma, procederá à leitura do Expediente.
Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente da República que será lida pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.

É lida a seguinte:
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 76, de 2004 (nº 299/2004, na origem), de 8 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de
Conversão nº 28, de 2004, que acrescenta o inciso XVI
ao caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para permitir a movimentação
da conta vinculada em caso de necessidade pessoal,
cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, proveniente da Medida Provisória nº 169, de 2004,
sancionado e transformado na Lei nº 10.878, de 8 de
junho de 2004.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mensagem nº 76, de 2004, juntada
ao processado do Projeto de Lei de Conversão nº 28,
de 2004, proveniente da Medida Provisória nº 169, de
2004, vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos
Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004
(Nº 2.710/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria
o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social – FUNIS, e o seu Conselho Gestor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS
e o seu Conselho Gestor.
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CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social
SEÇÃO I
Objetivos, Princípios e Diretrizes
Art. 20 Fica instituido o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS, com o objetivo de:
I – viabilizar para a população de menor renda
o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e
sustentável;
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando
o acesso á habitação voltada à população de menor
renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar
a atuação das instituições e órgãos que desempenha
funções no setor da habitação.
Art. 3º O SNHIS centralizará todos os programas
e projetos destinados à habitação de interesse social,
observada a legislação especíﬁca.
Art. 4º A estruturação, a organização e a atuação
do SNHIS devem observar:
I – os seguintes principios:
a) compatibilidade e integração das politicas habitacionais federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal, bem como das demais
politicas setoriais de desenvolvimento urbano,
ambientais e de inclusão social;
b) moradia digna como direito e vetor de
inclusão social;
c) democratização, descentralização,
controle social e transparência dos procedimentos decisórios;
d) função social da propriedade urbana
visando a garantir atuação direcionada a coibir
a especulação imobiliária e permitir o acesso à
terra urbana e ao pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade;
II – as seguintes diretrizes:
a) prioridade para planos, programas e
projetos habitacionais para a população de
menor renda, articulados no âmbito federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal;
b) utilização prioritária de incentivo ao
aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;
c) utilização prioritária de terrenos de propriedade de Poder Público para a implantação
de projetos habitacionais de interesse social;
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d) sustentabilidade econômica, ﬁnanceira e social dos programas e projetos implementados;
e) incentivo à implementação dos diversos institutos juridicos que regulamentam o
acesso à moradia;
f) incentivo á pesquisa, incorporação de
desenvolvimento tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional;
g) adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e de indicadores de
impacto social das políticas, planos e programas; e
h) estabelecer mecanismos de quotas
para idosos, deﬁcientes e famílias cheﬁadas
por mulheres dentre o grupo identiﬁcado como
o de menor renda da alínea a deste inciso.
SEÇÃO II
Da Composição
Art. 5º Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS os seguintes órgâos
e entidades:
I – Ministério das Cidades, órgão central do
SNHIS;
II – Conselho Gestor do FNHIS;
III – Caixa Econômica Federal – CEF, agente
operador do FNHIS;
IV – Conselho das Cidades;
V – conselhos no âmbito dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, com atribuições especíﬁcas relativas às questões urbanas e habitacionais;
VI – órgãos e as instituições integrantes da administração pública, direta ou indireta, das esferas federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal, e instituições
regionais ou metropolitanas que desempenhem funções
complementares ou aﬁns com a habitação;
VII – fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que desempenhem
atividades na área habitacional, aﬁns ou complementares, todos na condição de agentes promotores das
ações no âmbito do SNHIS; e
VIII – agentes ﬁnanceiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a atuar no Sistema Financeiro
da Habitação – SFH.
Art. 6º São recursos do SNHIS:
I – Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, nas
condições estabelecidas pelo seu Conselho Deliberativo;
II – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS, nas condições estabelecidas pelo seu Conselho Curador;
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III – Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social – FNHIS;
IV – outros fundos ou programas que vierem a
ser incorporados ao SNHIS.
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social
SEÇÃO I
Objetivos e Fontes
Art. 7º Fica criado o Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social – FNHIS, de natureza contábil, com
o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do
SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.
Parágrafo único. As dotações relativas aos programas referidos no caput deste artigo serão centralizadas
no FNHIS a partir da publicação desta lei.
Art. 8º O FNHIS é constituído por:
I – recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, de que trata a Lei nº 6.169, de 9
de dezembro de 1974;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser
incorporados ao SNHIS;
III – dotações do Orçamento Geral da União,
classiﬁcadas na função de habitação;
IV – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação:
V – contribuições e doações de pessoas físicas
ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação
nacionais ou internacionais;
VI – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FNHIS; e
VII – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
SEÇÃO II
Do Conselho Gestor do FNHIS
Art. 9º O FNHIS será gerido por um Conselho
Gestor.
Art. 10. O Conselho Gestor é órgão de caráter
deliberativo e será composto de forma paritária por órgãos e entidades do Poder Executivo e representantes
da sociedade civil.
§ 1º A Presidência do Conselho Gestor do FNHIS
será exercida pelo Ministério das Cidades.
§ 2º O presidente do Conselho Gestor do FNHIS
exercerá o voto de qualidade.
§ 3º o Poder Executivo disporá em regulamento
sobre a composição do Conselho Gestor do FNHIS,
deﬁnindo entre os membros do Conselho das Cidades
os integrantes do referido Conselho Gestor.
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§ 4º Competirá ao Ministério das Cidades proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários
ao exercício de suas competências.
SEÇÃO III
Das Aplicações dos Recursos do FNHIS
Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de
habitação de interesse social que contemplem:
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria,
reforma, locação social e arrendamento de unidades
habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para ﬁns habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos
comunitários, regularização fundiária e urbanística de
áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos
programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçada ou deterioradas, centrais ou periféricas,
para ﬁns habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma
aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS.
§ 1º Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.
§ 2º A aplicação dos recursos do FNHIS em áreas urbanas deve submeter-se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor de que trata o
Capitulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
ou, no caso de municípios excluidos dessa obrigação
legal, em legislação equivalente.
Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados
de forma descentralizada, por intermédio dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, que deverão:
I – constituir fundo, com dotação orçamentária
própria, destinado a implementar Política de Habitação
de Interesse Social e receber os recursos do FNHIS;
II – constituir conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem como de
segmentos da sociedade ligados à área de habitação,
garantido o principio democrático de escolha de seus
representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes dos movimentos populares;
III – apresentar Plano Habitacional de Interesse
Social, considerando as especiﬁcidades do local e da
demanda;
IV – ﬁrmar terno de adesão ao SNHIS;
V – elaborar relatórios de gestão; e
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VI – observar os parâmetros e diretrizes para
concessão de subsídios no âmbito do SNHIS de que
trata os arts. 11 e 23 desta lei.
§ 1º As transferências de recursos do FNHIS para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ﬁcam
condicionadas ao oferecimento de contrapartida do
respectivo ente federativo, nas condições estabelecidas
pelo Conselho Gestor do Fundo e nos termos da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2º A contrapartida a que se refere o § 1º darse–á em recursos ﬁnanceiros, bens imóveis urbanos
ou serviços, desde que vinculados aos respectivos
empreendimentos habitacionais realizados no âmbito
dos programas do SNHIS.
§ 3º Serão admitidos conselhos e fundos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, já existentes,
que tenham ﬁnalidades compatíveis com o disposto
nesta lei.
§ 4º O Conselho Gestor do SNHIS poderá dispensar municípios especíﬁcos do cumprimento dos
requisitos de que tratam os incisos I e II do caput
deste artigo, em razão de características territoriais,
econômicas, sociais ou demográﬁcas.
§ 5º É facultada a constituição de fundos e conselhos de caráter regional.
Art. 13. Os recursos do FNHIS e dos fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais poderão ser
associados a recursos onerosos, inclusive os do FGTS,
bem como a linhas de crédito de outras fontes.
CAPITULO III
Das Atribuições dos Integrantes do SNHIS
SEÇÃO I
Do Ministério das Cidades
Art. 14. Ao Ministério das Cidades, sem prejuízo
do disposto na Lei nº 10.683, de 29 de maio de 2003,
compete:
I – coordenar as ações do SNHIS;
II – estabelecer, ouvido o Conselho das Cidades,
as diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos
para a implementação da Política Nacional de Habitação de Interesse Social e os Programas de Habitação
de Interesse Social;
III – elaborar e deﬁnir, ouvido o Conselho das
Cidades. o Plano Nacional de Habitação de Interesse
Social, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento urbano e em articulação com os planos
estaduais, regionais e municipais de habitação;
IV – oferecer subsídios técnicos à criação dos
Conselhos Estaduais, do Distrito Federal, Regionais
e Municipais com atribuições especíﬁcas relativas
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às questões urbanas e habitacionais, integrantes do
SNHIS;
V – autorizar a implementação da Política Nacional de Habitação de Interesse Social, observadas as
diretrizes de atuação do SNHIS;
VI – autorizar o FNHIS a ressarcir os custos operacionais e correspondentes encargos tributàrios do
agente operador;
VII – instituir sistema de informações para subsidiar a formulação, implementação, acompanhamento
e controle das ações no âmbito do SNHIS, incluindo
cadastro nacional de beneﬁciários das políticas de
subsídios, e zelar pela sua manutenção, podendo, para
tal, realizar convênio ou contrato;
VIII – elaborar a proposta orçamentária e controlar
a execução do orçamento e dos planos de aplicação
anuais e plurianuais dos recursos do FNHIS, em consonância com a legislação federal pertinente;
IX – acompanhar e avaliar as atividades das
entidades e órgãos integrantes do SUBIS, visando a
assegurar o cumprimento da legislação, das normas
e das diretrizes em vigor;
X – expedir atos normativos relativos à alocação
dos recursos, na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS;
XI – acompanhar a aplicação dos recursos do
FNHIS;
XII – submeter à apreciação do Conselho Gestor
as contas do FNHIS, sem prejuízo das competências e
prerrogativas dos órgãos de controle interno e externo,
encaminhando-as ao Tribunal de Contas da União;
XIII – subsidiar o Conselho Gestor com estudos
técnicos necessários ao exercício de suas atividades.
SEÇÃO II
Do Conselho Gestor do FNHIS
Art. 15. Ao Conselho Gestor do FNHIS compete:
I – estabelecer diretrizes e critérios de alocação
dos recursos do FNHIS, observado o disposto nesta
lei, a Política e o Plano Nacional de Habitação estabelecidos pelo Ministério das Cidades e as diretrizes
do Conselho das Cidades;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e
metas anuais e plurianuais dos recursos do FNHIS;
III – deliberar sobre as contas do FNHIS;
IV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FNHIS, nas matérias de sua competência;
V – ﬁxar os valores de remuneração do agente
operador; e
VI – aprovar seu regimento interno.
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Parágrafo único. Na aplicação de recursos pelo
FGTS na forma de subsídio na área habitacional serão observadas as diretrizes de que trata o inciso I
deste artigo.
SEÇÃO III
Da Caixa Econômica Federal
Art. 16. A Caixa Econômica Federal, na qualidade
de agente operador do FNHIS, compete:
I – atuar como instituição depositária dos recursos do FNHIS;
II – deﬁnir e implementar os procedimentos operacionais necessários à aplicação dos recursos do
FNHIS, com base nas normas e diretrizes elaboradas
pelo Conselho Gestor e pelo Ministério das Cidades;
III – controlar a execução físico–ﬁnanceira dos
recursos do FNHIS; e
IV – prestar contas das operações realizadas com
recursos do FNHIS com base nas atribuições que lhe
sejam especiﬁcamente conferidas, submetendo–as ao
Ministério das Cidades.
SEÇÃO IV
Dos Conselhos Estaduais,
do Distrito Federal e Municipais
Art. 17. Os Estados que aderirem ao SNHIS deverão atuar como articuladores das ações do setor
habitacional no âmbito do seu território, promovendo
a integração dos planos habitacionais dos Municípios
aos planos de desenvolvimento regional, coordenando atuações integradas que exijam intervenções intermunicipais, em especial nas áreas complementares à habitação, e dando apoio aos municípios para a
implantação dos seus programas habitacionais e das
suas políticas de subsídios.
Art. 18. Observadas as normas emanadas do
Conselho Gestor do FNHIS, os conselhos estaduais,
do Distrito Federal e municipais ﬁxarão critérios para
a priorização de linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneﬁciários dos programas
habitacionais.
Art. 19. Os conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais promoverão ampla publicidade das
formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de
atendimento habitacional, dos recursos previstos e
aplicados, identiﬁcados pelas fontes de origem, das
áreas objeto de intervenção, dos números e valores
dos benefícios e dos ﬁnanciamentos concedidos, de
modo a permitir o acompanhamento e ﬁscalização pela
sociedade das ações do SNHIS.
Parágrafo único. Os conselhos deverão também
dar publicidade às regras e critérios para o acesso a
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moradias no âmbito do SUBIS, em especial às condições de concessão de subsídios.
Art. 20. Os conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais devem promover audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos
sociais existentes, para debater e avaliar critérios de
alocação de recursos e programas habitacionais no
âmbito do SNHIS.
Art. 21. As demais entidades e órgãos integrantes
do SNHIS contribuirão para o alcance dos objetivos do
referido sistema no âmbito de suas respectivas competências institucionais.
CAPÍTULO IV
Dos Benefícios e
Subsídios Financeiros do SNHIS
Art. 22. O acesso à moradia deve ser assegurado aos beneﬁciários do SNHIS, de forma articulada
entre as 3 (três) esferas de Governo, garantindo o
atendimento prioritário as famílias de menor renda e
adotando políticas de subsídios implementadas com
recursos do FNHIS.
Art. 23. Os benefícios concedidos no âmbito do
SNHIS poderão ser representados por:
I – subsídios ﬁnanceiros, suportados pelo FNHIS,
destinados a complementar a capacidade de pagamento das famílias beneﬁciárias, respeitados os limites ﬁnanceiros e orçamentários federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais;
II – equalização, a valor presente, de operações
de crédito, realizadas por instituições ﬁnanceiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e ﬁscalizadas pelo Banco Central do Brasil;
III – isenção ou redução de impostos municipais,
distritais, estaduais ou federais, incidentes sobre o empreendimento, no processo construtivo, condicionado
a prévia autorização legal;
IV – outros benefícios não caracterizados como
subsídios ﬁnanceiros, destinados a reduzir ou cobrir
o custo de construção ou aquisição de moradias, decorrentes ou não de convênios ﬁrmados entre o poder
público local e a iniciativa privada.
§ 1º Para concessão dos benefícios de que trata
este artigo serão observadas as seguintes diretrizes:
I – identiﬁcação dos beneﬁciários dos programas
realizados no âmbito do SNHIS no cadastro nacional
de que trata o inciso VII do art. 14 desta lei, de modo
a controlar a concessão dos benefícios:
II – valores de benefícios inversamente proporcionais à capacidade de pagamento das famílias beneﬁciárias;
III – utilização de metodologia aprovada pelo órgão
central do SNHIS para o estabelecimento dos parâme-
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tros relativos aos valores dos benefícios, à capacidade
de pagamento das famílias e aos valores máximos dos
imóveis, que expressem as diferenças regionais:
IV – concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido com a ﬁnalidade de
complementar a capacidade de pagamento do beneﬁciário para o acesso à moradia, ajustando-a ao valor
de venda do imóvel ou ao custo do serviço de moradia,
compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de
acesso à habitação;
V – impedimento de concessão de benefícios
de que trata este artigo a proprietários, promitentes
compradores, arrendatários ou cessionários de imóvel residencial;
VI – para efeito do disposto nos incisos I a IV da
caput deste artigo, especiﬁcamente para concessões
de empréstimos e lavratura de escritura pública, os
contratos celebrados e os registros cartorários deverão
constar, preferencialmente, no nome da mulher.
§ 2º O beneﬁciário favorecido por programa realizado no âmbito do SNHIS somente será contemplado 1
(uma) única vez com os benefícios de que trata este
artigo.
§ 3º Outras diretrizes para a concessão de benefícios no âmbito do SNHIS poderão ser deﬁnidas pelo
Conselho Gestor do FNHIS.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais, Transitórias e Finais
Art. 24. É facultada ao Ministério das Cidades a
aplicação direta dos recursos do FNHIS até que se
cumpram as condições previstas no art. 11 desta lei.
Art. 25. Esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com
o Sistema Nacional de Habitação, na forma deﬁnida
pelo Ministério das Cidades.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.710/92
Cria o Fundo Nacional de Moradia Popular – FNMP, e o Conselho Nacional de
Moradia Popular – CNMP, e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Fundo Nacional Popular
– FNMP.
Parágrafo único. O FNMP será regido segundo
normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho
Nacional, que também exercerá a ﬁscalização sobre
programas e alocação de recursos.
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Art. 2º O FNMP é destinado a ﬁnanciar e implementar programas habitacionais de interessa social,
segundo diretrizes desta lei para a população de baixa renda.
Art. 3º Para os efeitos desta lei considera-se de
baixa renda a população moradora em precárias condições de habitabilidade, favelas, palaﬁtas, habitações
coletivas de aluguel, cortiços, áreas de risco ou população que tenha renda igual ou inferior a 10 (dez)
salários mínimos vigentes no País.
Art. 4º São entendidos como programas habitacionais de interesse social:
I – construção de moradias;
II – produção de lotes urbanizados dotados de
infra– estrutura;
III – urbanização de favelas
IV – ação em cortiços e em habitações coletivas
de aluguel;
V – aquisição de material de construção
VI – reforma e recuperação de unidades habitacionais
VII – construção e reforma de equipamentos
comunitários e/ou institucionais vinculados a projetos
habitacionais
VIII – regularização fundiária
IX – aquisição de imóveis para locação de interesse social
X – serviços de assistência técnica e jurídica
Art. 5º Constituirão recursos do FNMP:
I – dotação orçamentária da União
II – contribuições e doações de pessoas físicas
ou jurídicas, estrangeiras ou nacionais
III – contribuições, doações, recursos advindos
de convênios e ﬁnanciamentos de organismos internacionais de cooperação
IV – 60% (sessenta por cento) de aplicação dos
recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço)
V – 20% (vinte por cento) da receita bruta de
concursos de prognósticos federais assim entendidos
toda a espécie de loterias, bem como o valor integral
dos prêmios que por estes não forem pagos.
VI – pagamentos e retornos referentes a ﬁnanciamentos, convênios e outros contratos ﬁrmados conforme a política ﬁnanceira e de subsídios do FNMP
VII – contribuições dedutíveis do imposto de renda a pagar até o limite de 1% (um por cento) deste,
efetuadas em campo próprio da declaração de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas
VIII – rendas provenientes da aplicação de seus
recursos e
IX – demais receitas percebidas a qualquer
titulo
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§ 1º Os recursos previstos no inciso IV terão a
sua transferência para o FNMP e sua aplicação conforme normas a serem estabelecidas pelo Conselho
Curador do FGTS
§ 2º Os recursos previstos no inciso V não prejudicarão outros que venham a ser captados sobre a
receita de concurso de prognósticos.
§ 3º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão direcionados a projetos que tenham como
agentes promotores as organizações comunitárias,
associações de moradores, cooperativas habitacionais
de sindicatos ou populares, cadastradas no Conselho
Nacional de Moradia Popular, e aos Estado e Municípios nos termos do art. 9º desta lei.
Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Moradia Popular:
I – estabelecer as diretrizes e os programas de
alocação de todos os recursos do FNMP, de acordo
com os critérios deﬁnidos nesta lei
II – acompanhar, avaliar os programas elaborados
e implementados pelo Governo Federal na área da habitação pelos Conselhos Estaduais ou Municipais nos
termos desta lei, realizados com recursos do FNMP.
III – realizar a gestão econômica dos recursos
bem como o resultado e desempenho das aplicações
realizadas.
IV – acompanhar e avalias o desenvolvimento dos
empreendimentos realizados e em andamento cabendo-lhe inclusive suspender o ﬂuxo de irregularidades
V – ﬁxar critérios objetivos e cientíﬁcos para distribuição dos recursos para os Estados e Municípios
e sua aplicação
VI – ﬁxar normas e valores de remuneração dos diversos agentes envolvidos na aplicação de recursos
VII – determinar a política de subsídios critérios
para retorno de parcela dos investimentos e estabelecer as condições para repasse de recursos e ﬁnanciamentos não contemplados por esta lei;
VIII – ﬁxar critérios para a admissão de agentes
promotores e candidatos a ﬁnanciamentos;
IX – analisar e aprovar os projetos habitacionais
dos agentes promotores;
X – elaborar o seu regimento interno.
§ 1º O Conselho Nacional de Moradia Popular
poderá constituir um conselho técnico.
§ 2º Na aplicação dos recursos observadas as
faixas de renda dos candidatos a ﬁnanciamentos, sendo atribuído 70% ( setenta por cento) destes à faixa
de zero até cinco salários por cento) à faixa de cinco
até dez salários mínimos, vigentes no País.
§ 3º Os recursos do FNMP somente poderão ser
aplicados na formulação e viabilização de projetos e
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programas habitacionais de acordo com as diretrizes
do Conselho Nacional de Moradia Popular.
§ 4º A política de subsídios de que trata o inciso
VII deve adotar critérios que possibilitem :
I – assegurar que os investimentos realizados
tenham retorno para o Fundo;
II – a proporcionalidade entre renda per capita
e o subsídio;
III – o subsídio seja concedido à família; e
IV – subvenção dos juros e correção monetária
as famílias que não tenham renda superior a 5 (cinco)
salários mínimos.
Art. 7º O Conselho Nacional de Moradia Popular
será constituído por 10 (dez) representantes de entidades do movimento popular de moradia juridicamente constituídas, 4 (quatro) representantes das centrais
sindicais, 1 (um) representante do Ministério da Ação
Social, 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal, 1 (um) representante do Ministério Público Federal, 1 (um) representante do Congresso Nacional e
1 (um) representante do Banco Central.
§ 1º Os representantes do movimento popular de
moradia, e seus respectivos suplentes, serão indicados em encontro nacional da entidade que congregue
tal movimento, convocado com ampla divulgação, nos
termos do parágrafo único do art. 10 desta lei.
§ 2º Os representantes das centrais sindicais e
seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais.
§ 3º Os órgãos oﬁciais serão representados, no
caso do Ministério da Ação Social pelo seu Ministro
de Estado e, no caso da Caixa Econômica Federal e
do Banco Central, por seus presidentes, na qualidade de membros titulares, cabendo-lhes indicar seus
suplentes.
§ 4º O representante do Congresso Nacional e
o seu respectivo suplente serão indicados pelo Presidente do Congresso Nacional.
§ 5º O representante do Ministério Público Federal
e seu respectivo suplente será indicado pelo Procurador Geral da República.
§ 6º Os membros do CNMP, nos termos deste
artigo, serão designados pelo Presidente República.
§ 7º Os representantes das entidades do movimento popular de moradia, das centrais sindicais, do
Congresso Nacional e do Ministério Público Federal,
terão mandato de 2 (dois anos) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.
§ 8º Aos membros do CNMP, representantes
das entidades do movimento popular de moradia e
das centrais sindicais, efetivos e suplentes, e assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até
um ano após o término de seus mandatos, somente
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podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada por sentença judicial transitada em julgado.
§ 9º As decisões do CNMP serão tomadas com
presença de, no mínimo, maioria absoluta de seus
membros.
§ 10 – Compete ao Ministério da Ação Social proporcionar ao CNMP os meios necessários ao exercício
de sua competência, para o qual contará com secretaria executiva do CNMP, podendo requerer suporte
material e humano para consecução deste ﬁm.
Art. 8º Compete à Caixa Econômica Federal exercer o papel de agente operador dos recursos deste
Fundo, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Moradia, nos termos desta lei.
Art. 9º Os Estados e Municípios poderão obter
recursos do FNMP para formulação e viabilização de
programas ou projetos habitacionais em consonância
com as diretrizes do Conselho Nacional de Moradia,
desde que constituam Conselhos e Fundos com dotação orçamentária especíﬁca.
Parágrafo único. Os Conselhos Estaduais e Municipais deverão ser constituídos com o objetivo de
formular e promover o programa de habitação de interesse social, vinculados aos agentes promotores
previstos no § 3º do artigo 5º desta lei.
Art. 10 Os membros do CNMP deverão ser indicados e designados no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da publicação desta lei.
Parágrafo único. Compete ao Ministério da Ação
Social a divulgação do encontro nacional das entidades do movimento popular de moradia aﬁm de indicar
os seus representantes para o CNMP.
Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Os movimentos populares de moradia de todo
País, juntamente com suas entidades representativas, apresentam a esta Casa de Leis, nos termos do
§ 2º do artigo 61 da Constituição Federal, o presente
projeto de lei de iniciativa popular para a criação de
um Fundo Nacional de Moradia Popular e o Conselho
Nacional de Moradia Popular, que o regerá.
Fruto de uma ampla discussão dentro dos
movimentos populares que lutam por moradia e melhores condições de vida, este projeto de lei de iniciativa
popular ganhou as ruas, vilas bairros de todo o País,
ultrapassando em muito o numero mínimo de eleitores
que deveriam subscrevê-lo, por Estado da Federação,
estabelecido no dispositivo constitucional.
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De fato, a questão habitacional emoldura o quadro de miséria da sociedade brasileira, atingindo índices alarmantes.
A inexistência de uma efetiva reforma agrária e,
bem assim, uma política agrícola que incentive o pequeno produtor; a falta de democratização veriﬁcada
quando do uso de instrumentos de política urbana; e,
o empobrecimento do trabalhador no que concerne a
sua renda; são fatores que evidenciam e conduzem a
um grande déﬁcit habitacional.
Após o surgimento do Sistema Financeiro da Habitação – o Banco Nacional de Habitação – BNH – e a
conseqüente derrocada deste modelo e as propostas
que se seguiram, não surgiu qualquer outra proposta
que pudesse sensibilizar as autoridades governamentais, ou mesmo viabilizasse junto ao conjunto dos
trabalhadores sem casa, uma alternativa viável para o
equacionamento do problema.
Tudo fracassou!
Por seu turno, os movimentos populares e as associações comunitárias – que aglutinaram ao longo dos
anos moradores de favelas, palaﬁtas, cortiços e todos
aqueles que não tem a terra ou o teto – sempre apontaram com soluções e alternativas a nível municipal e
estadual que realmente viabilizassem uma moradia
digna e o exercício pleno da cidadania.
A proposta que ora se traz para apreciação do Congresso Nacional, pretende a implementação de programas habitacionais para a população de baixa renda.
Esta é descrita como sendo aquela que é moradora em precárias condições de habitabilidade, ou que
não tenham renda superior a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 3º.
O artigo 4º descreve os programas habitacionais
passíveis de receberem recursos deste Fundo.
O artigo 5º enumera os recursos do FNMP. Neste
particular é de salientar que a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como direito do trabalhador
foi objeto de discussão dos movimentos populares de
moradia, constituindo-se uma bandeira de luta da 2ª.
Caravana à Brasília realizada em 1989 meses antes
da reformulação do Conselho Curador do FGTS e da
promulgação de sua nova regulamentação.
Os movimentos populares, e as associações
comunitárias, acreditam que o FGTS é um direito inegociável do trabalhador e sua aplicação não pode ﬁcar
ao talante dos governos que se sucedem, mas deve
ser direcionado ao conjunto dos trabalhadores, que é
o real produtor e gerador desses recursos.
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Portanto, neste projeto de lei de iniciativa popular
pretende–se que 60% (sessenta por cento) dos recursos de aplicação do FGTS sejam destinados ao FNMP.
Agregado a este, entende-se que no orçamento anual
da União deva ser destinado parcela especíﬁca para
construção de moradias populares. Outra fonte de recursos é o resultado obtido através dos prognósticos
federais, loterias última análise é dinheiro do próprio
trabalhador.
O elenco de recursos caracteriza o FNMP, pois a
construção de moradias populares deixa de ser proselitismo político para inserir-se como sendo um direito
do cidadão e um dever do Estado.
O § 3º do mesmo artigo 5º estabelece um dos
norteamentos deste projeto. Ao conferir às organizações comunitárias, cooperativas habitacionais populares ou de sindicatos, associações de moradores, a
possibilidade de serem agentes promotores dos recursos do Fundo, rompe-se com artigos conceitos e
consagra-se o princípio da auto-gestão de recursos
públicos como hipótese viável e uma real alternativa
para a sociedade.
Os Estados e Municípios também podem obter
recursos deste fundo que constituam Conselhos de
Fundos com dotação orçamentária especíﬁca .
O art. 6º do projeto de lei traz a competência do
Conselho Nacional de Moradia Popular. Não se pretende que este Conselho seja mais um que não opine, não decida, não formule, ou apenas dê seu aval a
política governamental. Este Conselho estabelecerá
diretrizes, fará a gestão econômica, avaliará o desempenho das organizações populares e governamentais
que obtiverem recursos deste Fundo.
Para tanto, contará em sua composição, além, de
representantes do governo, com representantes dos
movimentos de moradia, centrais sindicais, do Congresso Nacional e do Ministério Público Federal .
Não se pode pretender formular qualquer política social, sem uma efetiva carga de subsídio. Nesse
sentido, os incisos do § 4º do art. 6º ditam os limites
desta política de subsídio que atendem de forma efetiva àquelas famílias de renda até 5 (cinco) salários
mínimos.
O projeto de lei ora apresentado é resultado do
acúmulo dos movimentos populares de moradia acerca
da questão habitacional ao Congresso Nacional analisá-lo, discutí-lo e transformá-lo em lei como de real
interesse da maioria da população.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974
Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAZ, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001
Mensagem de Veto nº 730
Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana, e dá outras
providências.
CAPÍTULO III
Do Plano Diretor
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas
as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei.
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal,
é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana.
§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo
de planejamento municipal, devendo o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2º O plano diretor deverá englobar o território
do município como um todo.
§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser
revista, pelo menos, a cada dez anos.
§ 4º No processo de elaboração do plano diretor
e na ﬁscalização de sua implementação, os Poderes
Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates
com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
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II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.
§ 5º (VETADO)
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda
utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182
da Constituição Federal:
IV – integrantes de áreas de especial interesse
turístico;
V – inseridas na área de inﬂuência de empreendimentos ou atividades com signiﬁcativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
§ 1º No caso da realização de empreendimentos
ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os
recursos técnicos e ﬁnanceiros para a elaboração do
plano diretor estarão inseridos entre as medidas de
compensação adotadas.
§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de
transporte urbano integrado, compatível com o plano
diretor ou nele inserido.
Art. 42. O plano diretor deverá conter, no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá
ser aplicado o parcelamento, ediﬁcação ou utilização
compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do art.
5º desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29,
32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.
....................................................................................
LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003
Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências.
Vide texto compilado
....................................................................................
(Às CCJ, CAE e CAS)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – O Projeto de Lei da Câmara nº
36, de 2004, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais.
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Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara
dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2004
(Nº 3.113/2000, na Casa de Origem)
Institui o Programa de Bolsas de Manutenção para Atletas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa de Bolsas de Manutenção para Atletas, destinado àqueles que se destaquem na prática de desporto de rendimento.
Art. 2º A distribuição das bolsas de manutenção
decorrentes do Programa instituído nesta lei será feita com a colaboração das entidades desportivas que
integram o Sistema Nacional do Desporto.
Art. 3º As bolsas suprirão o custeio das despesas
de manutenção essenciais ao treinamento do atleta
praticante de desporto de rendimento, inclusive no que
concerne a gastos com alimentação, vestuário, transporte, assistência médica e técnico-desportiva.
Art. 4º O Programa de Bolsas de Manutenção
para Atletas será administrado pelo órgão competente,
ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto
Brasileiro.
Art. 5º Poderá pleitear a Bolsa de Manutenção o
atleta que, cumulativamente:
I – não contar com qualquer tipo de patrocínio;
II – comprovar participação em projetos de treinamento desportivo sistemático em clube, academia
ou entidade similar.
Art. 6º O valor mensal de cada bolsa será estabelecido pelo órgão competente, que levará em conta:
I – a duração e a intensidade do treinamento;
II – o grau de assistência técnica especializada
exigida pela modalidade desportiva praticada;
III – as despesas com transporte, alimentação e
equipamentos desportivos.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.113, DE 2000
Institui o Programa de Bolsas de Manutenção para Atletas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído Programa de Bolsas de Manutenção para Atletas, destinado a assegurar treinamento a cidadãos ricos de talento desportivo, porém
carentes de recursos ﬁnanceiros.
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Art. 2º O custeio do Programa de Bolsas de Manutenção para Atletas correrá por conta de dotações
especiﬁcas, a serem anualmente incluídas no Orçamento Geral da União.
Art. 3º A distribuição das bolsas de manutenção
decorrentes do Programa instituído nesta lei será feita com a colaboração das entidades desportivas que
integram o Sistema Nacional do Desporto.
Art. 4º As bolsas suprirão o custeio das despesas de manutenção essenciais ao treinamento do
atleta de competição, inclusive gastos com alimentação, vestuário, transporte, assistência medica e técnica-desportiva.
Art. 5º O Programa de Bolsas de Manutenção para
atletas será administrado pelo INDESP, ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro.
Art. 6º Poderá pleitear a Bolsa de Manutenção o
atleta que, cumulativamente:
I – Não contar com qualquer tipo de patrocínio:
II – Comprovar participação em projetos de treinamento desportivo sistemático, em clube, academia
ou entidade similar.
Art 7º O valor mensal de cada bolsa será estabelecido pelo Indesp, que levará em conta:
I – a duração e a intensidade do treinamento;
II – o grau de assistência técnica especializada
exigida pela modalidade desportiva praticaria;
III – as despesas com transporte, alimentação e
equipamento desportivos.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Consoante o art. 217, 1, da Constituição Federal
é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um devendo
os recursos públicos ser destinados para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos especíﬁcos, para a do desporto de alto rendimento. O
projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo,
precisamente, comprometer o Orçamento Geral da
União com a preparação de atletas competitivos, capazes de representar o País em eventos desportivos
internacionais.
É evidente que, modernamente, a preparação
técnica do atleta competitivo tem um alto custo, que na
maioria dos casos, não pode correr apenas por conta
e risco do mesmo. É justo o País orgulhar-se do desempenho de seus atletas em competições como os
Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos e apropriar-se, como se fossem seus, dos louros arduamente conquistados nesses eventos. Mas isso não pode
acontecer às custas de famílias, geralmente de poucas
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posses, que não medem sacrifícios para que seus ﬁlhos e suas ﬁlhas possam dedicar-se ao treinamento
desportivo. Cumpre que o Estado faça a sua parte e
estimule efetivamente, do ponto de vista ﬁnanceiro, a
formação do atleta de rendimento. Tal a idéia básica
deste projeto de lei para cuja aprovação contamos com
o apoio dos ilustres pares.
Sala das Sessões, de
2000. – Deputada
Nice Lobão.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 2004
(nº 808/2003, na Casa de origem)
Obriga a identiﬁcação do responsável
pela intermediação imobiliária no registro
de escrituras públicas de compra e venda
de imóveis e altera a Lei nº 7.433, de 18 de
dezembro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna obrigatória a inclusão, no
registro de escrituras públicas de compra e venda de
imóveis, da identiﬁcação do responsável pela intermediação imobiliária.
Art. 2º A Lei nº 7.433, de 19 de dezembro de
1995, que “dispõe sobre os requisitos para a lavratura
de escrituras públicas e dá outras providências”, passa
a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 1º-A As escrituras públicas de compra e venda de bens imóveis a título oneroso
conterão identiﬁcação da pessoa física ou jurídica que intermediou a venda.
§ 1º A identiﬁcação de que trata este
artigo conterá ainda:
I – endereço completo do intermediário;
II – número do Cadastro da Pessoa Física
ou Jurídica do Ministério da Fazenda;
III – número de sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
região;
IV – o valor recebido pela intermediação.
§ 2º Ocorrendo compra e venda sem intermediação, na escritura pública, as partes
declararão, sob as penas da lei, que aquela
realizou-se sem intermediários.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 180
(cento e oitenta) dias de sua publicação oﬁcial.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 808, DE 2003
Acrescenta os artigos 3-A e 3-B à Lei
nº 6.530, de 12 de maio de 1978, dispondo
sobre a identiﬁcação do responsável pela
intermediação imobiliária nos atos de registro de escritura pública de compra e
venda de imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes artigos 3-A
e 3-B à Lei nº 6.530 de 12 de maio de 1978:
“Art. 3-A As escrituras públicas de compra
e venda de bens imóveis a título oneroso conterão identiﬁcação da pessoa física ou jurídica
que intermediou a venda, com o respectivo número de sua inscrição no Conselho Regional
de Corretores de Imóveis da região.
§ 1º A identiﬁcação de que trata este artigo deverá conter
I – endereço completo;
II – número do CIC/MF;
III – o valor recebido pela intermediação.
§ 2º Ocorrendo compra e venda sem intermediação, na escritura pública deverá constar o seguinte: “o (s) alienante(s) e adquirente(s)
declaram, sob as penas da lei, que a venda e
compra do objeto desta escritura foi realizada
sem intermediários”.
“Art. 3-B O cartório de registro de imóveis remeterá cópia do registro com os dados
estabelecidos no art. 1º à Prefeitura do Município onde a transação se efetivou ou ao competente órgão do Distrito Federal, bem como
ao CRECI da região”.
Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
O atual nível de desenvolvimento urbano, reﬂete a complexidade das relações humanas de forma a
exigir maior controle de seus atos, buscando não a
restrição de direitos, mas coibir que no emaranhado
de atos veriﬁquem-se ilegalidades e abusos no exercício da vontade.
É cada vez maior a participação dos proﬁssionais
de intermediação imobiliária, na elucidação de problemas de compra e venda, além do e caminhamento dos
consumidores de imóveis.
A compra de um imóvel é ato que surte efeitos
diversos, de modo que o registro dos personagens
que participam de sua realização, antes do interesse histórico, possui interesse prático na atribuição de
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responsabilidade, inclusive dos intervenientes e intermediários.
Ao valorizarmos a presença do Corretor de Imóveis nas relações de consumo de bens imobiliários,
estamos reconhecendo a importância das regulamentações proﬁssionais na garantia dos direitos do
consumidor.
E é desta realidade que surge a necessidade que
conste no instrumento de escritura de imóveis a identiﬁcação do proﬁssional responsável pelo negócio. A
bem da segurança jurídica do ato, a bem da segurança
dos direitos dos consumidores, a bem da segurança
do mercado imobiliário e a bem da transparência de
toda transação imobiliária é que se faz necessária a
presente norma.
Contamos, por isso, com o apoio dos demais
parlamentares.
Sala das Sessões, 23 de abril de 2003.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.433, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985
Dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras
providências.
Regulamento
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Na Lavratura de atos notariais, inclusive
os relativos a imóveis, além dos documentos de identiﬁcação das partes, somente serão apresentados os
documentos expressamente determinados nesta lei.
§ 1º O disposto nesta lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61,
da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, modiﬁcada
pela Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966.
§ 2º O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento
do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões
ﬁscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ﬁcando dispensada sua transcrição.
§ 3º Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório,
os documentos e certidões de que trata o parágrafo
anterior, no original ou em cópias autenticadas.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 37 e
38, de 2004, vão, respectivamente, às Comissões de
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, avisos de Ministro de Estado
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 133/2004, de 4 do corrente, do Ministro de
Minas e Energia, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 100, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 152/2004, de 7 de maio último, do Ministro da
Previdência Social, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 300, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 1.619/2004, de 4 do corrente, do Ministro da
Justiça, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº 269, de 2004, do Senador Augusto Botelho.
Nº 1.620/2004, de 4 do corrente, do Ministro da
Justiça, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº 302, de 2004, do Senador Arthur
Virgílio.
Nº 1.624/2004, de 4 do corrente, do Ministro da
Justiça, encaminhando as informações complementares em resposta ao Requerimento nº 40, de 2004, do
Senador Eduardo Suplicy.
Nº 1.719/2004, de 8 do corrente, do Ministro da
Justiça, solicitando prorrogação do prazo para a entrega da resposta ao Requerimento nº 172, de 2004,
do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – As informações e a solicitação
de prorrogação foram encaminhadas, em cópia, aos
requerentes.
O Requerimento nº 172, de 2004, ﬁcará na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as respostas.
O Requerimento nº 269, de 2004, ﬁcará na Secretaria-Geral da Mesa à disposição do requerente.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 151/2004, de 4 do corrente, do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 277,
de 2004, do Senador Rodolpho Tourinho.
Nº 152/2004, de 4 do corrente, do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 294,
de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 12.316/2004, de 31 de maio último, do Ministro do Controle e da Transparência, encaminhando
informações parciais em resposta ao Requerimento nº
343, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
O Requerimento nº 343, de 2004, ﬁcará na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as respostas.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que, uma vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição de
recurso ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2002 (nº
3.137/2000, na Casa de origem), que “adiciona parágrafo ao art. 3º da Lei nº 9.131, de 24 de dezembro de
1995, deﬁnindo as atividades de extensão na avaliação
do ensino superior”.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 757, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 439, de 2003 e 170 de 2004,
por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento lido será publicado e,
posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 255, II, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 758, DE 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney.
Com fundamento no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de louvor em homenagem ao ex-Senador Júlio Leite, por sua brilhante
vida pública, agora exposta em livro.
Justiﬁcação
O livro sobre o ex-Senador Júlio César Leite intitulado O Chefe Invisível, será lançado hoje, na Biblioteca Epiphânio Dórea, em Aracaju – SE.
A obra de autoria do seu neto Ricardo Leite, renomado Jornalista e Advogado sergipano, traz à baila a
oportunidade das novas gerações conhecerem um homem integro que tinha como características primordiais
seu espírito determinado e empreendedor nos negócios
e seu caráter incorruptível e a tolerância para com as
opiniões divergentes como distintivos na política.
Advogado formado pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro e empresário bem sucedido,
Júlio Leite em 1937 assumiu o comando da Companhia Industrial de Estância (Fábrica de Tecidos Santa
Cruz), além disso, como conspícuo administrador e
homem de visão invulgar que viveu o seu tempo sem
tirar os olhos do futuro, foi o precursor do serviço social de empresa no Estado de Sergipe, implantando,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos
seus funcionários e familiares, serviços de escolas,
com creches, médicos e dentistas, além de serviços
de lazer e cultura.
Casado com a Senhora Maria Carmem com quem
teve 11 ﬁlhos, Júlio Leite nobilitou Sergipe, pautando
sua profícua e vitoriosa vida pública na entusiasta defesa das questões sociais.
Exerceu cargos públicos com o ardor que distingue a grandeza do homem que visa o bem do seu
povo.
Fundador do Partido Republicano e eleito Senador em 1950, foi merecedor da irrestrita conﬁança do
Presidente Juscelino Kubitschek que o nomeou membro do Conselho Nacional de Economia.
Em 1962, o ex-Secretário de Segurança do Estado de Sergipe foi reeleito Senador com uma votação
consagradora, que o elevou à condição de Presidente
da Comissão de Economia do Senado Federal.
Ademais, com o seu incontestável prestígio eleitoral, teve participação decisiva na eleição de três Governadores que foram determinantes para o progresso
do Estado de Sergipe: José Rollemberg Leite, Eronildes
Carvalho e Seixas Dória.
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Assim sendo, tenho a satisfação de submeter à
alta consideração dos demais Srs. Senadores o presente requerimento de voto de louvor ao ex-Senador Júlio
César Leite, para ser enviado ao Advogado Ricardo
Leite, aos demais familiares e à Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, que receberam do ilustre
sergipano, um legado de exemplos de como pautar
dignamente a vida pública.
Sala da Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 759, DE 2004
Requer voto de aplauso à nutricionista
Denise Coltinho, que no dia 1º de julho irá
assumir, em Genebra, o comando da equipe
de combate à fome no mundo.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso à nutricionista Denise Coltinho, que no dia 1º de julho irá assumir, em
Genebra, o comando da equipe de combate à fome
no mundo.
Justiﬁcação
O voto de aplauso que ora requeiro tem como
justiﬁcativa o fato de que a nutricionista é considerada uma das mais competentes proﬁssionais da área
e com o melhor perﬁl para a função na OMS. A nutricionista Denise Coltinho irá ocupar o cargo de diretora
do Departamento de Nutrição para a Saúde e Desenvolvimento da Organização Mundial de Saúde (OMS)
e será uma das responsáveis em propor políticas públicas para erradicar a fome no mundo.
Nesse contexto, se insere a reportagem publicada no jornal Correio Braziliense de 14 de junho do
corrente sob o título “Uma brasileira na OMS”.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2004
Requer Voto de Aplauso ao Senhor Alcidarta Gadelha, médico amazonense.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao médico amazonense Alcidarta Gadelha, que será empossado no
próximo dia 30 no posto de presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

118

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁcase pela conﬁrmação do Amazonas como referência
nessa área. A posse acontecerá em Recife (PE) por
ocasião do XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica.
Nesse contexto, se insere a nota que o jornal A
Crítica, de Manaus, publicou no dia 13 de junho do
corrente sob o título “Referência Nacional”.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 761, DE 2004
Requer Voto de Aplauso à cineasta
Tizuka Yamasaki, pela homenagem que irá
receber no 32º Festival de Gramado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à cineasta Tizuka
Yamasaki, que será homenageada no 32º Festival de
Gramado.
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mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o pagamento do avião que está sendo comprado para uso
do presidente Lula:
1) Qual o preço que será pago pelo Airbus?
2) Em quantas parcelas este pagamento
foi dividido?
3) Quais as datas de vencimento dessas
parcelas?
4) Há alguma parcela em atraso?
5) Se há parcela em atraso, qual o motivo?
6) Se havia previsão orçamentária para
o pagamento do avião, por que existe parcela
em atraso?
7) Se havia previsão orçamentária para a
compra do avião, por que se noticia que uma
“verba extra” terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional?

Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
pela contribuição da cineasta para o desenvolvimento da arte e da indústria cinematográﬁca brasileira. A
organização do Festival de Gramado anunciou que a
32ª edição do evento irá homenageá-la com o Troféu
Eduardo Abelin, que está em sua quarta edição.
Nesse contexto, se insere a nota publicada na
coluna do jornalista Ancelmo Góis, publicada no jornal O Globo de 5 de junho do corrente sob o título
“Viva Tizuka!”.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:

Justiﬁcação
O jornalista Ricardo Boechat, do Jornal do Brasil,
publicou em sua coluna do dia 16 de junho do corrente
que está atrasada a segunda mensalidade do avião que
está sendo comprado para uso do presidente Lula.
Segundo a nota, o dinheiro da despesa foi gasto
em outras “emergências” – como projetos de deputados
que apoiaram o salário mínimo de R$260. Em função
disso, uma verba extra teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional para “saldar” esse compromisso.
Assim, senhor Presidente, as informações que
ora requeiro são de fundamental importância para o
esclarecimento dos fatos acima citados.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 762, DE 2004
Solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
o pagamento da segunda mensalidade do
avião que está sendo comprado para uso
do presidente Lula.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento lido será despachado
à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 763, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 765, DE 2004

Requer voto de aplauso ao governador
do Ceará, Lúcio Alcântara, pela decisão de
suspender um novo roteiro de vôo charter,
de Milão para Fortaleza, em função das
suspeitas de turismo sexual.

Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro das Comunicações, Sr.
Eunicio Oliveira, referente ás medidas já
tomadas para a implantação do sistema de
televisão digital no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso ao governador do
Ceará, Lúcio Alcântara, pela decisão de suspender um
novo roteiro de vôo charter, de Milão para Fortaleza,
em função das suspeitas de turismo sexual.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, c/c o art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro das Comunicações, Sr. Eunicio Oliveira, referente às medidas já
tomadas para a implantação do sistema de televisão
digital no Brasil.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Marcelo Crivella, PL/RJ.

Justiﬁcação
O voto de aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
pela atitude contra o turismo sexual e o combate à
exploração sexual de menores. O novo roteiro de vôo
charter, de Milão para Fortaleza, foi suspenso em função da suspeita de que turistas italianos viriam para o
Brasil com a intenção de fazer turismo sexual.
Nesse contexto, se insere a reportagem publicada
no jornal Folha de S. Paulo de 5 de junho do corrente
sob o título “Receio de turismo sexual impede vôo”.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Aplausos à Policia
Federal, na pessoa do Diretor-Geral, Sr. Paulo Fernando da Costa Lacerda, pelo trabalho fenomenal que a
Corporação vem executando em todo o paíspor meio
de diversas “operações” que vêm desmantelando facções criminosas, seja no que concerne ao contrabando
de mercadorias, no combate ao tráﬁco de drogas ou
às fraudes contra a Receita Federal; contribuindo de
forma decisiva para o combate à corrupção em suas
diversas formas.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Marcelo Crivella, PL/RJ.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nos termos do art. 222, § 1º do Regimento Interno, os requerimentos serão despachados
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:

(À mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2004
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr Ministro da Defesa, Sr José Viegas
Filho, referente à atuação de ONG internacionais em áreas da Amazônia, sem o conhecimento das autoridades brasileiras.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, c/c o art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa,
Sr. José Viegas Filho, referente á atuação de Organizações Não Governamentais em áreas da Amazônia,
sem o conhecimento de autoridades brasileiras.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Marcelo Crivella, PL/RJ.
(À mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2004
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Sr
Antônio Palocci sobre valores pagos ao
Banco do Brasil a titulo de Regularização
Cadastral junto à Receita Federal.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, c/c o art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Antônio Palocci, sobre o valor de
R$4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) pagos ao

120

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Banco do Brasil a titulo de Regularização Cadastral
junto à Receita Federal. As informações devem versar sobre:
a) início da cobrança de tais valores;
b) a quem se destina a receita gerada
com tais pagamentos;
c) quais os valores arrecadados desde
a sua criação, total e por Unidade da Federação.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2004. – Senador Marcelo Crivella, PL/RJ.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2004
Requer seja convocado o Excelentíssimo Sri Ministro do Trabalho e Emprego, Sr
Ricardo José Ribeiro Berzoini, para dispor
sobre os programas federais de combate ao
desemprego, bem como as soluções que
se pretende implementar para efetivação
do Programa Primeiro Emprego.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, c/c
o art. 90, inciso III, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a Vossa Excelência seja convocado
o Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho e Emprego,
Sr. Ricardo José Ribeiro Berzoini, para dispor sobre os
programas federais de combate ao desemprego, bem
como as soluções que se pretende implementar para
efetivação do Programa Primeiro Emprego.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2004. – Senador Marcelo Crivella, PL/RJ.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 186, DE 2004
Altera o caput e o § 1º do art. 75 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, para aumentar o
limite de cumprimento das penas privativas de liberdade de trinta para quarenta
anos e, ainda, inclui o § 3º, para restringir
a uniﬁcação decorrente do limite máximo
de pena privativa de liberdade ao cumprimento da pena.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 75. O tempo de cumprimento das
penas privativas de liberdade não pode ser
superior a quarenta anos.
§ 1º Quando o agente for condenado
a penas privativas de liberdade cuja soma
seja superior a quarenta anos, devem elas
ser uniﬁcadas para atender ao limite máximo
deste artigo.
..............................................................
§ 3º O limite previsto no caput e § 1º deste
artigo só se aplica ao tempo de cumprimento
da pena restritiva de liberdade em regime fechado, não devendo ser considerado para a
concessão de benefícios penais. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Durante a década de 1940, época em que entrou
em vigor o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45,9
anos. Hoje chega a 67 anos. Assim, almejando manter
a proporcionalidade da gravidade da pena, é razoável
que o tempo máximo de cumprimento da pena seja
adequado à realidade atual, sem contudo violar a ﬁnalidade da norma.
A outra questão tratada pelo presente projeto
refere-se à inclusão de um § 3º ao art. 75 do Código
Penal, para restringir o limite das penas somente à
permanência máxima do condenado na prisão. A pena
uniﬁcada não poderá, em conseqüência, servir como
base para cálculo de benefícios como o livramento
condicional, a progressão de regimes, a comutação e
a remição. Observo que as posições doutrinárias acerca deste tema são bastante divergentes.
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Damásio E. de Jesus entende que compreensão
diversa daquela defendida pela proposição acima referida prejudicada a noção de proporcionalidade entre o dano produzido e a resposta penal. A partir de
determinada faixa, estaria sendo imposta a mesma
quantidade de sanção penal a autores de danos de
gravidade diversa. O jurista declara que:
Se o limite máximo da disposição incidir sobre
todos os institutos penais, o condenado, a partir da imposição de tal pena, obtém um bill total de impunidade
em tocante ao excesso.
O preceito legal estabelecido no Código Penal não
estabelece que as penas privativas de liberdade não
possam ser superiores a 30 anos, mas somente que
o seu cumprimento não pode extrapolar esta limitação
legal. Há, portanto, uma diferenciação entre o tempo de
condenação sentenciado e o tempo que o preso efetivamente pode estar encarcerado. O legislador optou
por restringir a uniﬁcação da pena apenas à duração
de encarceramento, e não ao tempo de condenação
que rege os demais institutos prisionais.
A jurisprudência predominante acata esse entendimento, principalmente o Supremo Tribunal Federal,
que enuncia:
A norma do art. 75 do Código Penal refere-se ao
tempo de efetivo encarceramento, trinta anos. Esse limite não constitui, porém, parâmetro para a concessão
de benefícios da execução, como o livramento condicional ou o regime prisional semi-aberto. (STF –Plenário
– HC 69423-3-j. 17-6-93 – Rel. Carlos Velloso – Bol.
IBCCRIM 9/25 –JTJ–LEX 153/303).
No mesmo sentido: RT668/377, 696/431, 748/561,
6861389, 700/398 e 693/362.
Vários doutrinadores, porém, aﬁrmam que os
requisitos objetivos de benefícios como o livramento condicional, a progressão de regimes e a remição
devem ser apreciados tendo em consideração a pena
legal uniﬁcada e não o total da pena efetiva. A argumentação de juristas como Haroldo Caetano da Silva, Eugênio R. Zaffaroni e Júlio Mirabete baseia-se
na concepção de que, sem a extensão da uniﬁcação
da pena para os benefícios acima mencionados, estes mesmos institutos não teriam nenhuma valia, impossibilitando haver qualquer estímulo ao condenado.
Mirabete defende que a pena deve ser uniﬁcada para
todos os efeitos, pois:
Uniﬁcadas as penas em 30 anos, esse é o prazo a
ser considerado para o cálculo do livramento, da transferência de regimes, da remição, da comutação etc.
Existe jurisprudência minoritária que acata tal
compreensão, como no caso do Superior Tribunal de
Justiça, que preceituou que:
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o tempo máximo deve ser considerado para todos os efeitos penais. Quando o código registra o limite
das penas, projeta a particularidade do sistema para
ensejar o retorno à liberdade. Não se pode, por isso,
suprimir os institutos que visam adaptar o condenado
à vida social. (STJ – RHC 3808 – 6ª Turma – j. 26-9-94
– Rel. Vicente Cernicchiaro – RT 712/467).
A inclusão do § 3º ao art. 75 do Código Penal
visa, pois, consolidar um entendimento jurisprudencial
dominante já existente restringindo a possibilidade de
julgados esporádicos em sentido contrário. Embora a
matéria não esteja paciﬁcada na doutrina, permitindo
que haja críticas, a prática dos tribunais apontam para
a viabilidade deste aspecto do Projeto de lei que ora
proponho.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador Demóstenes Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7
DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
Limite das penas
Art. 75. O tempo de cumprimento das penas
privativas de liberdade não pode ser superior a 30
(trinta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984)
§ 1º Quando o agente for condenado a penas
privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30
(trinta) anos, devem elas ser uniﬁcadas para atender
ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11-7-1984)
§ 2º Sobrevindo condenação por fato posterior
ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova uniﬁcação, desprezando-se, para esse ﬁm, o período de
pena já cumprido. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11-7-1984)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 187, DE 2004
Altera o inciso VI do art. 4º da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, a ﬁm de
alterar o limite de idade para ﬁns de isenção do imposto de renda.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VI do art. 4º da Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
VI – a quantia de R$1.058,00 (um mil e
cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, a partir
do mês em que o contribuinte completar 60
(sessenta) anos de idade. (NR)”
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia ﬁscal decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária, bem como incluirá a
renúncia mencionada nas propostas orçamentárias
dos exercícios seguintes.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. A permissão de que trata esta lei
só produzirá efeito a partir do primeiro dia do exercício
ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementado o disposto no art. 2º.
Justiﬁcação
A legislação do imposto de renda, tradicionalmente, contempla a isenção de um certo nível de rendimentos proveniente de aposentadoria e pensão, para
o beneﬁciário que tenha ultrapassado os sessenta e
cinco anos de idade.
Isso é nada mais que o reconhecimento das vicissitudes e necessidades que a pessoa de terceira
idade passa a enfrentar, conﬁgurando-se um valor a ser
tutelado pelo Estado. Longe de ser mera concessão,
a isenção deve ser encarada como uma antecipação
da formulação da política integrada e sistêmica que,
preconizada pela Constituição, desde 1988, só recentemente vem de ser materializada no corpo do Estatuto
do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Enquanto não havia, em nível legislativo, a cogitação integral do problema do idoso na sociedade
brasileira, o legislador necessitou eleger um parâmetro
de idade para o ﬁm de cumprir esse item no contexto
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da política tributária. Esse parâmetro, como se sabe,
está estabelecido em sessenta e cinco anos.
Todavia, o Estatuto do Idoso, como resultante da
vontade nacional e tendo em vista todas as variantes
do problema, elegeu como parâmetro a idade de sessenta anos. A partir dessa idade, o cidadão passa a
ser, nos termos do Estatuto, objeto de toda a política
oﬁcial para o particular.
Por uma exigência formal inscrita no § 6º do art.
150 da Constituição, não foi possível tratar, no Estatuto, da isenção ﬁscal, visto que se exige, para o caso,
lei especíﬁca e exclusiva.
Com esse projeto, busca-se exatamente cumprir
essa exigência formal. O mérito, em princípio, já está
justiﬁcado pelo próprio parâmetro eleito pelo legislador
no contexto do Estatuto. Não faria qualquer sentido
haver um parâmetro de idade para ﬁns ﬁscais e outro
para os demais ﬁns.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2004. – Senador César Borges.
LEGISLACÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988
....................................................................................
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação proﬁssional ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;
III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício ﬁnanceiro em
que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da
data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;
IV – utilizar tributo com efeito de conﬁsco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas
ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo poder público;
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VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem ﬁns lucrativos, atendidos
os requisitos da lei;
....................................................................................
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
especíﬁca, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.
....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2002
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias, e com as normas
desta lei complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1º do art. 4º;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, deﬁnido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei diretrizes
orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
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b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos ﬁscais imprevistos.
§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2º O reﬁnanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária reﬁnanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação especíﬁca.
§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com ﬁnalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior ao exercício
ﬁnanceiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.
§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7º (VETADO)
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior das despesas
de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário – ﬁnanceiro no exercício em que
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deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou condições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas dá outras providências.
....................................................................................
Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão
ser deduzidas:
I – a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei
nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de aumentos provisionais;
III – a quantia de R$90,00 (noventa reais) por
dependente;
IV – as contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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V – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
VI – a quantia de R$1.058,00 (um mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito pública interno, ou por entidade
de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(Redação dada pela Lei nº 10.451, de 10-5-2002)
....................................................................................
LEI Nº 10.451, DE 10 DE MAIO DE 2002
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas será calculado de
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal
e anual, em reais:
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo
em R$

Alíquota %

Parcela a deduzir do Imposto R$

Até R$1.058,00

• 15

• 158,70

De R$1.058,01

27,5

• 423,08

até R$2.115,00
Acima de
R$2.115,00
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que foram autuados, por solicitação do Presidente da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, os seguintes avisos, que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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AVISOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(AUTUAÇÃO)
Nº 17, de 2004-CN (nº 903/2004, na origem), que
encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
nº 676, de 2004 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria nas obras de Construção de Rodovias
Federais no Estado do Paraná – BR 476/PR (trecho
Adrianópolis/Bocaiúva do Sul) e da BR-153/PR (trechos Ventania/Tibagi e Tibagi/Alto Amparo) – Programa de Trabalho nº 26.782.023.310-CN0002 (TC nº
004.066/2004-3).
Nº 18, de 2004-CN (nº 898/2004, na origem),
que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 678, de 2004 – TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria no Programa de Trabalho de
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental
nas obras de Construção de Escolas em Municípios
– no Estado de Rondônia – Programa de Trabalho nº
12.486.1061.0509.0040 (TC nº 003.282/2004-3).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os expedientes lidos vão à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A Presidência recebeu os Relatórios Parciais nºs 3 e 4, de 2004, respectivamente,
referentes aos Estados de Roraima e Mato Grosso do
Sul, da Comissão Temporária criada nos termos dos
Requerimentos nºs 529, de 2003, 19, 164, 350, 444,
577 e 587, de 2004, com a ﬁnalidade de acompanhar
as questões fundiárias nos Estados de Roraima, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul e Pará.
O Relatório Parcial nº 4, de 2004, conclui também pela apresentação do Projeto de Lei do Senado
nº 188, de 2004, que ﬁcará perante a Mesa durante
cinco dias úteis para recebimento de emendas, nos
termos do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
Os relatórios lidos vão à publicação e serão encaminhados às autoridades competentes.
São os seguintes os relatórios:
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RELATÓRIO PARCIAL Nº 3, DE 2004
ESTADO DE RORAIMA
Da Comissão Temporária, criada nos
termos dos Requerimentos nºs 529 (Roraima), de 2003, 19 (Mato Grosso do Sul), 164
(Santa Catarina), 350 (Mato Grosso), 444
(Rondônia), 577 (Rio Grande do Sul) e 587
(Pará), de 2004, com ﬁnalidade de acompanhar as questões fundiárias nos Estados
referidos.
OFÍCIO Nº 115/2004 CEspExt – “Questões Fundiárias
– RR/MS”
Brasília, 27 de abril de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária Externa, criada mediante Requerimento nº
529/2003 – SF, “com a ﬁnalidade de irem a Roraima e
ao Mato-Grosso do Sul inteirar-se das questões fundiárias daqueles Estados”, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou em reunião realizada no
dia de hoje, 27 de abril do ano em curso, o Relatório
Parcial referente ao Estado de Roraima/RR.
Desta forma, encaminho a Vossa Excelência, anexo, cópia do mesmo para conhecimento desta Casa
Legislativa, e para as providências necessárias.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente da
Comissão.
RELATÓRIO PARCIAL DA COMISSÃO
TEMPORÁRIA EXTERNA DO SENADO FEDERAL
SOBRE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS
– Área Indígena Raposa/Serra do Sol (Roraima)
Membros:
Senador Mozarildo Cavalcanti (Presidente)
Senador Delcídio Amaral (Relator)
Senador Romero Jucá
Senador Jefferson Péres
Senador Jonas Pinheiro
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COMISSÃO TEMPORARIA EXTERNA, CRIADA MEDIANTE REQUERIMENTO Nº 529, DE 2003-SF “COM
A FINALIDADE DE IREM A RORAIMA E AO MATO
GROSSO DO SUL INTEIRAR-SE DAS QUESTÕES
FUNDIÁRIAS DAQUELES ESTADOS”.
Ata da 5ª Reunião, realizada em 27de abril de 2004
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de
dois mil e quatro, às dez horas e quarenta minutos, na
sala 07 da Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Mozarildo Cavalcanti, e ainda com
as presenças dos Senadores Delcídio Amaral, Jefferson
Péres, Jonas Pinheiro e Romero Jucá, membros, e ainda com as presenças dos Parlamentares não membros
Senadores Juvêncio da Fonseca, Augusto Botelho e
ainda os Deputados Lindberg Farias e Rodolfo Pereira,
reúne-se a Comissão Especial Temporária criada pelo
Requerimento nº 259, 2003-SF “com a ﬁnalidade de
irem a Roraima e ao Mato Grosso do Sul inteirar-se das
questões fundiárias daqueles Estados”. Inicialmente foi
feita a apresentação do Relatório Parcial do Senado
Federal pelo Relator, Senador Delcidio Amaral, sobre
o Estado de Roraima no que concerne à reserva Raposa Serra do Sol. Discutido o presente Relatório, o
mesmo foi aprovado por unanimidade. A Presidência
consignou as presenças de várias lideranças indígenas que encontravam-se no recinto, usaram da palavra
ainda todos parlamentares presentes que elogiaram
o trabalho desenvolvido pelo Senhor Relator. Não havendo nada mais a tratar, encerra-se a reunião e, para
constar, eu, Francisco Naurides Barros, Secretário da
Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi-
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cação, juntamente com os apanhados taquigráﬁcos,
parte integrante da mesma.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Havendo número regimental, declaro aberta esta reunião
da Comissão Temporária Externa, criada pelo Requerimento nº 529, de 2003, com a ﬁnalidade de examinar
as questões fundiárias do Estado de Roraima e Mato
Grosso do Sul. Posteriormente, foi ampliada para Santa Catarina e agora para os Estados de Mato Grosso
e Rondônia.
Indago ao Plenário se é necessária a leitura da
ata da quarta reunião, realizada no dia 20 de abril deste
ano, ou se podemos considerá-la aprovada.
Aqueles que concordam com a sua aprovação
permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovada, portanto, a ata.
Informo ao Plenário que a presente reunião destina-se à discussão e votação do relatório da Comissão
a respeito da questão de Roraima.
Realizamos duas reuniões com a Comissão da
Câmara apenas para aﬁnar os nossos relatórios.
Esclareço que não pode haver, regimentalmente,
já que as Comissões foram criadas separadamente, a
fusão dos relatórios. O que ocorreu foi um debate e um
acordo para que houvesse identidade nas conclusões.
Ontem chegamos a um entendimento. Agora, pela manhã, a Comissão Externa Temporária do Senado discute e aprova o relatório do Senador Delcídio Amaral,
que é o Relator da Comissão, e, à tarde, a Câmara
discutirá e votará o seu relatório.
Passo a palavra ao Relator, Senador Delcídio
Amaral, para apresentar a conclusão ﬁnal do seu relatório sobre o Estado de Roraima.
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Bom-dia, Senadores, lideranças indígenas aqui presentes, produtores, enﬁm, toda a sociedade do Estado
de Roraima.
Sr. Presidente, como o relatório é extenso, sugiro
limitar a minha exposição às conclusões. Então, gostaria de ler rapidamente as principais conclusões, para
debatermos e cumprirmos a programação estabelecida pelo Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
absolutamente relacionadas com as discussões que
ocorrerão na Câmara, no período da tarde de hoje.
Vou separar as conclusões entre as de caráter
geral e as especiﬁcas do Estado de Roraima. No caso,
estamos falando da Raposa Serra do Sol. Nas próximas semanas, discutiremos as soluções para os outros
estados, como Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e
assim por diante.
Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, gostaria de
ler as conclusões:
Item 8 – Conclusões
Colocada a problemática nesses termos,
exsurge a premissa de que esta Comissão
Externa Temporária do Senado Federal possui dupla ﬁnalidade, qual seja: por um lado,
propor soluções de cunho geral que venham a
atender à expectativa nacional de localização
de alternativas para os conﬂitos envolvendo
interesses indígenas e, por outro, apresentar
medidas especiﬁcas e pontuais que tenham o
condão de resolver as contendas que emergem
nos estados visitados pela Comissão.
Gostaria de registrar que iremos a Mato Grosso e Rondônia. São requerimentos já aprovados pela
Mesa do Senado.
Dessa forma, o relatório parcial referente
ao Estado de Roraima, mais especiﬁcamente
à polêmica criada em torno da terra indígena
de Raposa Serra do Sol, conclui pela apresentação das seguintes propostas:
Propostas de caráter nacional:
a) de acordo com o art. 91 da Constituição
Federal, ouvir o Conselho de Defesa Nacional,
principalmente no que se refere à região de
fronteira, conforme estabelece o art. 91;
b) elaborar lei regulamentando o art. 20,
§ 2º, sobre faixa de fronteira, ou seja, a necessidade de efetivamente estabelecermos uma
legislação para a faixa de fronteira, a regulamentação tão aguardada e esperada;
c) apoiar a PEC de intervenção do Senado no processo homologatório;
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d) elaborar lei federal sobre processo
demarcatório.
Tais propostas guardam aﬁnidade com o
entendimento dos membros desta Comissão
de que existem dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais de alcance nacional que
carecem de total ou melhor regulamentação.
Assim, as duas primeiras propostas encerram semelhança, pois ambas cuidam da
política de fronteira que será adotada pelo
Estado brasileiro, nos termos mencionados
no bojo desse relatório.
Portanto, só para lembrar, o item a é relativo ao
Conselho de Defesa Nacional e o item b, à regulamentação da faixa de fronteira.
A terceira proposta tem intenção de fortalecer ponto falho da Constituição Federal,
restabelecendo a ﬁgura do Senado da República como palco adequado para as discussões que possuem repercussão no princípio
federativo.
Destarte, nada mais razoável do que inserir a participação desta Casa Legislativa no
bojo dos processos demarcatórios, assim como
ocorre nas indicações para Diretores do Banco
Central, de agências reguladoras, membros de
tribunais superiores, entre outros.
Por ﬁm, esta Comissão entende que é
chegado o momento de participar de forma
mais intensa do processo demarcatório. E uma
das formas mais eﬁcazes de se alcançar tal
intuito é aprovar a legislação que, substituindo o hoje vigente Decreto nº 1.775, de 8 de
janeiro de 1996, venha a estabelecer um procedimento administrativo de demarcação de
terras indígenas mais justo e razoável, atendendo a todos os atores envolvidos, de forma
equânime, respeitando os sagrados princípios
constitucionais que regem a matéria.
Quanto ao item 2, que inclui as propostas para
Raposa Serra do Sol, gostaria de registrar que:
Outrossim, avaliando acuradamente a
questão política, econômica e social que envolve a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e sem prejuízo das observações colhidas na visita in loco, esta Comissão elegeu
como prioritárias as seguintes propostas:
a) sejam excluídas da proposta atual áreas necessárias à exploração econômica;
b) sejam excluídas as sedes do Município
de Uiramutã e das Vilas de Água Fria, Socó,
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Vila Pereira e Mutum e respectivas zonas de
expansão;
c) sejam excluídas as estradas estaduais
e federais presentes na área: RR-171, RR-407,
RR-319, BR-433, BR-401, permitindo-se o livre
trânsito nas referidas vias;
d) seja excluída da área a unidade de
conservação ambiental Parque Nacional Monte Roraima;
e) excepcionalmente, no caso de Roraima, ex-território federal, sejam excluídas as
áreas tituladas pelo Incra e aquelas referentes
a imóveis com propriedade ou posse anterior
ao ano de 1934;
f) seja convocado o Conselho de Defesa
Nacional para, ex vi do que dispõe o art. 91,
§ 1º, inciso III, da Constituição Federal, opinar
sobre o efetivo uso das áreas localizadas na
faixa de fronteira (art. 20, § 2º, da Constituição
Federal de 1988);
g) seja excluída a faixa de 15 quilômetros
ao longo da fronteira do Brasil com a Guiana
e a Venezuela.
Conforme sobejamente explicitado no
corpo deste relatório, hão de ser resguardadas da demarcação áreas que acaso incluídas
na terra indígena venham a acarretar à região
graves problemas de ordem política, econômica e social, bem assim as que violem atos
jurídicos perfeitos e ofereçam risco potencial
à defesa de fronteiras.
Assim, acolhendo-se parcialmente a proposta do Estado de Roraima da forma supraexplicitada, a Comissão decide por rejeitar a
proposta de inclusão das áreas com redes elétricas, na medida em que bastaria a instituição
de servidão administrativa para solucionar tal
problema.
É esse o parecer da relatoria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Antes de passar a palavra para os Senadores que
desejam discutir o relatório, registro a presença das
seguintes lideranças indígenas que são moradores da
área Raposa Serra do Sol:
Sr. Gilberto Macuxi, presidente da entidade indígena Aricon; Sr. Anísio, presidente da Alidici, que é outra organização indígena; o presidente da Sodiú, outra
entidade indígena, Sr. Silvestre; Sr. Jonas, diretor de
Assuntos Extraordinários da Sodiú, da comunidade do
Contão; Sr. Abel Barbosa, do Flexau, que é tuxaua da
comunidade – é bom esclarecer que tuxaua é o mesmo
que cacique; Deusuita, do Uiramutã II, que também é
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cacique da comunidade; Valdísia, da comunidade do
Pé da Serra, que é a segunda cacique; Dílson, da comunidade Manalai, em Garicó, presidente da Coping;
Humberto, da Água Fria, assessor indígena da Prefeitura de Uiramutã; Patrício, da comunidade do Guariba,
que também é cacique; Danilo, do Monte Murai II, que
também é cacique; Bernardo, índio e vereador do Município de Uiramutã; Terêncio, da comunidade do Ubaru,
que também é cacique; Jocerlania, que é secretária
da entidade Alidici; Genival, que é cacique da comunidade do Contão; Lauro, professor da comunidade do
Flexau; José Novais, índio e vice-prefeito do Município
de Uiramutã; Amazonas, cacique da comunidade de
Nova Vida; e o Caetano, da comunidade da Raposa,
que também é cacique.
Registro essas presenças, para demonstrar que
esta Comissão se preocupou muito em ouvir os índios
moradores daquela região, a tão falada Raposa Serra do Sol, deixando claro que a Comissão agiu e está
agindo com isenção, procurando efetivamente atender
a todas as partes e paciﬁcar a questão.
Registro também a presença dos Deputados Federais Rodolfo Pereira, do PDT de Roraima, e Lindberg
Farias, do PT do Rio de Janeiro, que é Relator da comissão da Câmara dos Deputados, que eu gostaria de
convidar para participar dos trabalhos da Mesa.
Agora, concederei a palavra aos Senadores
que queiram debater o relatório do Senador Delcídio Amaral.
Inicialmente, concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, membro da Comissão que esteve em
Roraima e ouviu a todos lá também.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumprimento o Senador Delcídio Amaral pelo relatório, que traduz, sem
dúvida, o consenso desta Comissão. Consenso não
quer dizer unanimidade, mas a opinião média ou da
maioria dos integrantes da Comissão. Essa decisão é,
sobretudo, de bom senso.
O episódio recente de Rondônia demonstra, com
muita eloqüência – a eloqüência de uma tragédia, de
um fato sangrento –, o perigo de se continuarem criando
no Brasil encraves, principalmente quando se trata de
índios aculturados, suscetíveis, portanto, de, em conluio
com a sociedade envolvente, corromperem-se e tentar
ﬁcar à margem da soberania nacional, chegando ao
ponto daquele absurdo do presidente da Funai, que já
devia ter sido demitido, tentar justiﬁcar o injustiﬁcável,
como se o massacre tivesse sido praticado por índios
inocentes, vítimas de invasores violentos. Na verdade,
são índios manipulados por caciques corrompidos que
andam de camioneta Mitsubishi. O presidente da Funai
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quer que esses chefes sejam criminalmente inimputáveis, Senador Delcídio Amaral.
Voltando ao assunto da Reserva Raposa Serra
do Sol, ela nos preocupa muito. Estivemos em Roraima
e ouvimos todas as entidades envolvidas. Deputado
Lindberg Farias, uma das entidades que defende com
mais veemência a delimitação na forma proposta, o
CIR, foi convidada, mas não compareceu à audiência.
Ouvimos todos os que desejaram falar.
Por tudo que temos lido a respeito, aquilo nos
preocupa muito. Há multiplicidade de etnias lá; não há
homogeneidade étnica. São povos indígenas que, no
passado, foram até hostis uns aos outros. São índios
aculturados. Há apenas uma etnia semi-integrada e os
outros são totalmente aculturados. Há um risco muito
grande de, em uma região de fronteira, índios aculturados criarem realmente um encrave no qual não se
faça presente o Estado nacional brasileiro. Vejam que
presente magníﬁco aos contrabandistas e aos narcotraﬁcantes para corromper aquelas comunidades e ﬁcar blindados contra a ação das autoridades federais,
o que é, a meu ver, inadmissível. Há um risco de que
ali se crie, no futuro, um problema seriíssimo.
Além disso, há necessidade de se resguardar
direitos de não-índios que não são invasores, pois
vivem lá há gerações, e que não poderiam se ver privados de suas propriedades mediante a promessa de
serem indenizados.
Disse ao Ministro da Justiça, naquela audiência,
que é muito fácil dizer a alguém que vive num lugar,
numa casa herdada do pai, do avô, que vá embora, nós
indenizamos. Não sei como o Ministro Márcio Thomaz
Bastos se sentiria se o retirassem do seu apartamento
no Rio de Janeiro, mandando-o para outra cidade, e
dissessem “o senhor será indenizado”. Como é fácil
resolvermos a vida dos outros!
Então, parabenizo V. Exª, Relator, porque, além
de ter atendido às reivindicações dos que não concordavam com aquela demarcação proposta, incluiu
o Parque Nacional do Monte Roraima. Não creio, Senador Delcídio Amaral, que, se aquele parque fosse
incorporado à reserva, ele se manteria como área
preservada. Um parque nacional é um santuário realmente, onde não podem ser exercidas atividades
econômicas. Como dizem os norte-americanos com
relação à Yellowstone, parque pioneiro, o visitante só
leva dos parques nacionais duas coisas: fotograﬁas e
lembranças. E deixa apenas pegadas. Nada mais. Então, é santuário ecológico mesmo. E o Parque Monte
Roraima, pelas suas características, merece continuar
como está.
Por outro lado, V. Exª não concordou com a exclusão das áreas potenciais de produção de energia
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elétrica e de turismo. Creio que isso abriria campo
para que áreas enormes fossem realmente excluídas
da reserva, porque, em princípio, tudo é potencialmente turístico.
Essa será, portanto, a palavra do Senado. Espero que a Presidência da República, ouvido o Conselho de Defesa, seja sensível à opinião expressa pelo
Congresso Nacional.
Meus parabéns, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Relator para os seus
comentários.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Senador Jefferson Péres, V. Exª sabe que me honra
muito, principalmente partindo de V. Exª, uma referência
de homem público, uma referência nacional. Agradeço muito as palavras e gostaria de fazer um pequeno
registro, Senador, com relação às conclusões de Raposa Serra do Sol.
No item a, ﬁzemos uma pequena alteração, inserindo a exploração econômica, e não agrícola. Inclusive, estamos distribuindo. Com isso, retiramos o último
parágrafo relativo às questões de energia e de turismo,
até para que se faça uma avaliação mais qualiﬁcada e
equilibrada dessas questões.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho, para
discutir e inda gar sobre o relatório do Senador Delcídio.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Cumprimento a Comissão, porque conseguiu captar o sentimento das pessoas que vivem na área Raposa Serra
do Sol, com a apresentação desse relatório.
Tenho certeza de que não poderíamos satisfazer todas as partes em discussão, inclusive porque o
CIR não admite discutir; não participou da reunião dos
Senadores nem da dos Deputados. A Comissão teve
uma reunião posterior com o CIR.
Se ﬁzermos da forma como a maioria das pessoas que lá vivem, que estão aqui representadas por
vários tuxauas das nossas aldeias de maior número de
pessoas que costumam dizer que a maioria das aldeias
são favoráveis... Existem aldeias de duas pessoas e
de uma pessoa. O Zé da Onça era casado, mas agora
a mulher dele morreu e ele é sozinho numa aldeia lá
perto do Contão.
Aqui não; os tuxauas aqui presentes representam
as comunidades de maior número de pessoas, duas
mil, setecentas, oitocentas, quinhentas. Se houvesse
um plebiscito hoje para saber quem seria favorável a
fazer como quer o Ministério da Justiça ou como querem as representações indígenas, certamente a representação indígena ganharia esse plebiscito.
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Depois dessa solução que esperamos que o Presidente Lula adote, respeitando o direito de todas as
pessoas que vivem lá, teremos que fazer um trabalho
para mudar a política indígena do País, elaborar uma
política conforme as necessidades de cada grupo, etnia ou pessoa.
Os habitantes da Raposa Serra do Sol, os indígenas que lá vivem, não precisam de um antropólogo, um
estrangeiro para dizer o que eles pensam. Eles sabem
o que querem fazer de sua vida e qual é o futuro que
querem para os seus ﬁlhos. Então não há necessidade de haver uma ONG estrangeira por trás, cutucando: você diz isso e aquilo. Também alguma parte dos
ianomâmis está alcançando formas de se comunicar,
porque o índio sempre sabe o que quer. Pode não ser
de acordo com o que pensamos, como vemos a coisa,
mas eles sempre sabem o que querem. Podem não
ter forma de se expressar, mas, depois que começam
a dominar o Português, eles dizem o que querem. Temos em Roraima o caso dos ingaricós, que querem
que a parte deles seja delimitada. Não só os ingaricós;
todas as comunidades querem que sejam delimitadas
as suas áreas para evitar conﬂitos posteriores.
Essa seria uma segunda etapa que seria resolvida entre nós mesmos – reﬁro-me aos habitantes da
Raposa Serra do Sol. Certamente esta Casa os apoiará
na hora de deﬁnir essa solução, que seria posterior.
Gostaria de agradecer mais uma vez, por esta Comissão ter captado o sentimento da minha gente lá de
Roraima. Tenho certeza de que, depois dessa solução,
dias melhores virão para o povo do nosso Estado.
Muito obrigado(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Democraticamente, concedo a palavra ao Deputado
Rodolfo Pereira, que é do PDT de Roraima. S.Exª é
da região de Raposa Serra do Sol, conhece de perto
os problemas. Eu gostaria que S. Exª registrasse o seu
depoimento neste dia.
O SR. RODOLFO PEREIRA (PDT – RR) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti, o Relator
da Comissão na Câmara, Lindberg Farias, o Senador
Jefferson Péres e também as lideranças indígenas
presentes.
Costumo falar sobre a Raposa Serra do Sol com
muita propriedade por ter nascido na Raposa Serra
do Sol, porque meus pais nasceram na Raposa Serra do Sol, assim como parte dos meus avós. Conheço a maioria das pessoas pelo nome, conheço bem
aquela região, bem como a maioria dos igarapés e
das estradas, inclusive toda essa história dentro do
nosso Estado.
Tenho 36 anos e vivo há 36 anos essa questão da
invasão dos estrangeiros que começaram a trabalhar
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para tirar de dentro de Roraima, deixando uma área
cada vez mais isenta da presença do Governo, já não
sei mais por qual objetivo. Antes pensávamos que era
o diamante, porque havia muito, depois o ouro, a água,
agora um novo país ou mesmo a questão indígena,
mas, na verdade, há uma retirada total das instituições
governamentais daquela região. É contra o Exército,
dizendo que o Exército é estuprador, que o pequeno
proprietário que vivia lá era grande fazendeiro, latifundiário e matador, que o índio que se opõe à política é manipulado por alguém, que os políticos que se
opõem aquilo são inimigos dos povos indígenas. Na
verdade, é a sociedade roraimense inteira desrespeitada por algumas igrejas, ONG e, muitas vezes, pelo
Governo Federal.
E vínhamos denunciando isso gerações após gerações. Estou falando da Raposa Serra do Sol e sou
a terceira geração lá dentro.
Quanto aos índios aqui presentes, está o Caetano
Raposo, que é da comunidade indígena Raposa, que
foi criada por seus pais e avós, e que não nos deixa
falar o que não é verdade; o Abel, no Flexau, que é a
segunda comunidade maior; o Jonas, no Contão, que é
outra comunidade indígena grande; o Davi, ianomâmi;
o Ingaricó, que representa aqui, trazendo a verdade, e
não implantando mentira em jornal para depois ser um
projeto de governo que acaba como o de Rondônia.
O índio tem sido tratado neste País como se fosse um animal. No momento em que se demarca uma
reserva de proteção ao jacaré-açu – Senador Jefferson Péres, isso é freqüente no seu Estado –, aquele
animal vai viver ali com seus 90% de índice de mortalidade infantil, mas vai viver, porque ele é incapaz de
se integrar à sociedade que cerca o ribeirinho. Nunca se conseguirá fazer um jacaré-açu negociar com
o ribeirinho.
No momento em que a política indigenista brasileira, acoplada à estrangeira, que são as ONG, põe
o índio na mesma condição da darora, da jibóia, do
jacaré, ocorrerá aquilo que o Senador Jefferson Peres
falou há pouco, que é a oportunidade de se implantar
a contravenção dentro daquela região, comandada
pela necessidade do índio integrado de ter dinheiro
para viver, de melhorar a sua vida. Ele se submete à
corrupção, então ocorrerá o que houve em Rondônia:
o traﬁcante de pedras preciosas mandou que o índio
matasse o garimpeiro. E até acredito que seja porque
o garimpeiro vendia o diamante um pouco mais caro
do que o índio naquela região. Apresentamos ao País
a verdadeira palavra presunto, coberto por lonas pretas e amarelas, cidadãos brasileiros mortos, torturados
e queimados pelos nossos índios, sob o comando de
uma política irresponsável do Governo Federal.
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Hoje foi o garimpeiro. Não sei bem qual foi a razão. Só sei que não foi por ter invadido, porque nunca
ouvi falar de índio matar alguém por ter invadido suas
terras. Já ouvi que índios morreram por suas terras
terem sido invadidas e não matando.
O mesmo ocorrerá amanhã se houver uma guerrilha para mandar o índio invadir nossos quartéis. Os
homens do quartel de Uiramutã, que são sessenta, eles
matariam em dois dias. Isso porque mataram quase
trinta homens em Rondônia. Com certeza os narcotraﬁcantes matariam os homens da Policia Federal, como
fazem nos morros do Rio de Janeiro, e mandariam o
nosso índio. Por quê? Porque deixar o índio sem condição alguma de fazer a sua economia crescer, sem
condição de viver como cidadão, como ser humano,
e não como jacaré-açu ou qualquer animal, é fazêlo vender o que estiver na sua frente para continuar
mantendo a sua sociedade. Eles ﬁzeram isso no sul do
Pará, onde venderam a madeira. Como ela não tinha
muito valor, todos esses anos se passaram, desde as
grandes demarcações, e ninguém questionou isso.
No meu Estado, na área São Marcos, a economia é norteada pelo contrabando de combustível da
Venezuela.
Agora o Ministério Público Federal quer que todos
os índios e não-índios daquela região sejam presos
porque estão vendendo...
Quando o Governo demarcou aquela área, não
deu oportunidade nem para quem saiu nem para o índio
que ﬁcou de continuar produzindo ali. Se ele pudesse
vender o milho, o gado, o feijão ou qualquer produto
que tivesse lá dentro, não faria tráﬁco de combustível.
Se o índio tivesse condições de viver em Rondônia
de outra forma, ele não estaria depredando a mata
nem vendendo seus diamantes para contrabandistas
nem matando. Assim também o garimpeiro que morreu – parte do Governo Federal justiﬁcava a sua morte como sendo natural –, é ﬁlho de cidadão pobre do
nosso País, que não tem emprego, bem como o MST,
que invade terras privadas. Imaginem se os fazendeiros
ou qualquer proprietário de terras privadas resolvessem metralhar cada sem-terra que entrasse em sua
propriedade para defendê-la? Eles estariam matando
gente desempregada, como aconteceu.
Se vocês procurarem a família de qualquer um
daqueles garimpeiros, vão encontrar um cidadão de
bem e não um marginal, ﬁlho de pessoas pobres, que
não têm oportunidades de emprego nas nossas metrópoles, porque são vinte e um milhões de habitantes que
estão abaixo... O cidadão da Amazônia é o último a ser
pensado em qualquer projeto que se implante naquela
região. E estão nos deixando à margem da sociedade.
Hoje é o índio,mas amanhã poderemos ser nós, por-
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que a nossa sociedade é muito pobre na Amazônia.
O narcotráﬁco tem dinheiro suﬁciente para corromper
não só o índio, mas também o não-índio ribeirinho, o
cidadão das nossas próprias cidades.
O Senador Jefferson Peres sabe que a sua cidade é cheia de pessoas pobres, como é a minha e
qualquer outra daquela região.
Essa é a questão que temos que começar a discutir, Senador Mozarildo. O índio tem que estar dentro da
sua área demarcada, mas deve ter a opção de vender
o que produz, senão ele vai começar a vender maconha, cocaína, diamante, ouro, água, madeira, gasolina,
qualquer coisa que esteja na sua frente para sobreviver, porque ele é cidadão igual a qualquer um de nós
e pensa como nós pensamos. Qualquer cidadão que
não seja índio, se não lhe dermos opção, vai sustentar
a sua família com o que encontrar pela frente. Essa é
a realidade, isso é o que tem acontecido.
Esperamos que o Governo Federal tenha sensibilidade suﬁciente para ouvir este Congresso, que
tem procurado uma forma de consenso para mostrar
que a maioria dos índios de Raposa Serra do Sol são
contra a homologação do Governo. Toda a sociedade
roraimense também é contra. Todos os políticos de Roraima são contra. O que está errado? Será que todos
nós que lá vivemos estamos errados e o Presidente
da Funai é tão soberano no conhecimento daquela região que pode afrontar a decisão de uma sociedade,
de um Estado?
Que o Governo analise o relatório aprovado pelo
Senado e o relatório da Câmara e tenha a sensibilidade de acompanhar o que este Congresso está fazendo, comparecendo pessoalmente lá para conhecer os
dois lados; que o índio tenha a sua terra demarcada
e a opção de produzir, dentro da sua terra, para que
não entre na marginalidade e que aquele que não seja
índio tenha condição também de viver, para que não
tente invadir ou entrar num processo de corrupção, o
que tem acontecido em todas as áreas de demarcação contínuas e gigantescas que existem na nossa
Amazônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Registro a presença do Sr. Paulo César Quartiero,
que representa os produtores que estão nessa área
pretendida da Raposa Serra do Sol, do Dr. Waldemar,
que é advogado dos produtores, do Dr. Vicente Jean
Lupp, que é membro do Grupo de Trabalho do Estado de Roraima e técnico da Embrapa, portanto, uma
autoridade na questão. Passo a palavra ao Deputado
Lindberg Farias, que é o Relator da Comissão da Câmara, para que S. Exª faça os seus comentários e
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possamos, portanto, partir para a fase ﬁnal de votação do relatório.
O SR. LINDBERG FARIAS (PT – RJ) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, serei muito breve.
O fato desta Comissão do Senado aprovar um
relatório com a mesma sugestão da Câmara dos Deputados reforça muito a nossa posição.
Ontem realizamos uma reunião. Conversei com
os Senadores Delcídio Amaral e Mozarildo Cavalcanti,
trocamos sugestões e opiniões que estou incorporando
ao meu relatório. Inclusive o Senador Jefferson Peres
falou, na última reunião, da importância do Parque Nacional de Monte Roraima. Era um equívoco do nosso
relatório não ter contemplado isso. Estamos acatando
também essa sugestão a partir do debate aqui do Senado. Creio que a nossa posição terá muita força.
Câmara e Senado com o mesmo pedido,
entregandoo ao Presidente da República, de fato, é
um grande peso político. Não só esse peso político, mas
tem toda a representação legal do Estado de Roraima.
Todos os Deputados Estaduais e Federais, Senadores,
Governador; é preciso que sejam ouvidos. E preciso
que se escute o clamor que existe desse povo.
Com relação aos índios, eu estive lá com outros
Parlamentares de Roraima, e observamos a profunda divisão que existe entre eles também, com visões
diferentes de todo o processo. Estou convencido de
que é necessária a homologação da área, buscando
a paciﬁcação; é preciso encontrar uma saída política
para todo esse conﬂito.
Quando apresentei aquela zona de exclusão dos
15 quilômetros, alguns, precipitadamente, nos atacaram de forma violenta. Esse episódio lamentável de
Rondônia veio mostrar, Senador Jefferson Peres, que
nós estávamos certos naquele debate. O que há de
semelhante entre o caso da área indígena Roosevelt
e a Raposa Serra do Sol? Há duas grandes semelhanças: primeiro, em Roosevelt, há diamantes; na Raposa
Serra do Sol, também há diamantes, ouro, ametista,
cobre. São recursos vastos. Há garimpo ilegal, também, em Raposa Serra do Sol, feito por garimpeiros
e por índios.
Quando o Sr. Júlio, representante do Cir, esteve
na nossa Comissão, falou abertamente que, em Maturuca, em determinado momento, eles ﬁzeram garimpo ilegal. Existe garimpo ilegal feito por garimpeiros e
por índios. Mas há um agravante, Senador Jefferson
Peres, que é o fato de a Raposa Serra do Sol ter uma
enorme área de fronteira contígua com dois países: a
Venezuela e a Guiana.
Na reunião passada, o Senador Jefferson Peres
até ponderou que se a Policia Federal tivesse entrado,
naquele primeiro momento, na área Roosevelt, o con-
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ﬂito poderia ter tomado outras dimensões, poderia ter
até piorado a situação. Mas o que é grave, a meu ver,
não é isso; é a Polícia Federal ter que pedir autorização
à Funai para entrar numa área dessas. Se for assim,
Senador, o que estamos dizendo? Há toda uma área
extensa de fronteira que não tem ﬁscalização. O Exército, que tem pelotão de fronteira, infelizmente, não tem
ainda, em faixa em fronteira, poder de polícia. Deveria
ter, mas não tem. Existe um projeto do Senador César
Borges, muito importante, que tramita aqui e dá poder
de polícia ao Exército.
Estou convencido de que, se homologarmos assim, deixaremos a faixa de fronteira completamente
descoberta. Estaremos anunciando para traﬁcantes
e contrabandistas do mundo inteiro: venham, porque
existe uma grande porta de entrada aberta, sem ﬁscalização alguma. A exclusão dessa faixa permitiria não
só a viviﬁcação das áreas, mas uma maior liberdade
de atuação da Policia Federal e do Exército, porque
não há só garimpo ilegal, mas também problemas de
tráﬁco.
Sou do Estado do Rio de Janeiro. Existe o debate sobre as fronteiras, não é? A violência do Rio,
das armas, do tráﬁco. Devemos ter uma preocupação
grande em relação a isso.
Estou convencido de que o Congresso Nacional
está prestando um grande serviço ao País. Esse é
um debate muito difícil, Senador Jefferson Péres. Em
alguns momentos parecia haver uma incompreensão
quanto aos direitos indígenas. Logo nós, que passamos a vida toda defendendo a causa dos povos que
são oprimidos neste País.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – V.
Exª me permite?
O SR. LINDBERG FARIAS (PT – RJ) – É claro.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Este
é um debate sempre sujeito ao desvirtuamento malicioso, que, maniqueísta, estabelece o seguinte: quem
não concorda conosco, com o que estamos propondo,
é inimigo dos índios.
O SR. LINDBERG FARIAS (PT – RJ) – Exatamente.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É a
demonização de quem discorda. É típico da intolerância dos totalitários.
O SR. LINDBERG FARIAS (PT – RJ) – Exatamente, Senador. Inclusive, em determinados momentos
em que o debate estava mais difícil, eu disse: “Temos
que agir como Parlamentares, não pensar no reconhecimento fácil, momentâneo, da hora, mas pensar
como brasileiros, como Parlamentares, como homens
públicos que têm o dever de preservar o nosso País,
de pensar no futuro.”
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O Senador Delcídio Amaral está de parabéns,
assim como o Senador Mozarildo Cavalcanti, que está
presidindo esta Comissão, e todos os Senadores. A
Câmara e o Senado estão prestando um grande serviço ao País com a aprovação deste relatório.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Indago se o Senador Juvêncio da Fonseca deseja fazer
alguma observação antes de passar para as conclusões ﬁnais do Relator.
O SR. JUVENCIO DA FONSECA (PDT – MS)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheguei no ﬁnal da
reunião, não pertenço à Comissão, mas tenho acompanhado de perto os seus trabalhos, fazendo, inclusive, propostas.
O trabalho desta Comissão foi primoroso. Parabéns ao Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
ao Relator, Senador Delcídio Amaral, ao Relator da
Câmara dos Deputados, Deputado Lindberg Farias.
Avançamos muito e conseguimos mostrar ao País que
nos acompanha que a questão indígena é bem diferente daquela que é pregada publicamente, demonizando
aqueles que lutam em favor da pátria brasileira.
Parabéns pelo trabalho. Estamos atentos. Quero
contribuir para que, no ﬁnal, esta Comissão tenha propostas realmente objetivas, como vem fazendo.
O SR PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Antes de passar a palavra para as considerações ﬁnais
do Relator, registro voto de agradecimento desta Presidência no que tange a esta primeira etapa, relativa
ao Estado de Roraima, mas também ao trabalho feito
em Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina.
Ressalto o trabalho dos consultores Bruno Dantas Nascimento, Tarciso Dal Mazo Jardim, Rogério de
Meio Gonçalves e Eugênio Arcanjo, que acompanharam todos os trabalhos e vão acompanhar até o ﬁnal
de nossa missão, que vai ainda incluir o Mato Grosso
e o Estado de Rondônia, para que possamos, como
foi dito aqui, prestar uma colaboração serena, equilibrada e embasada, realmente, na verdade, visando
colocar a política indigenista do País nos trilhos em
que ela deveria sempre ter andado. Pretendemos paciﬁcar essa questão e oportunizar aos nossos irmãos
índios condições de progredir, de viver melhor, de ter
tranqüilidade e não viver esse iminente apartheid entre índios e não-índios e até entre índios de diversas
etnias. Então, precisamos realmente, como brasileiros,
de acordo com nossa tradição pacíﬁca, buscar uma solução que harmonize, e não, como pregam esses que
se dizem donos da questão indígena, criar conﬂitos e
animosidades entre nós, brasileiros.
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Ao ﬁnal, passo a palavra ao nosso Relator, para
suas considerações ﬁnais, antes de submeter o relatório a votação.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Primeiro, Sr. Presidente, queria registrar todo o empenho e dedicação dos Senadores. Sou testemunha
do esforço dos Senadores desta Comissão externa do
Senado Federal, do quanto foi difícil. Tenho que registrar, Senador Mozarildo Cavalcanti, não só a atuação
dos Senadores em Roraima, mas também no nosso
Estado, o Mato Grosso do Sul, quando fomos impedidos de retornar no horário previsto e ﬁzemos uma
viagem quase de risco de vida, mostrando o empenho
dos Senadores e a importância desta Comissão.
Aproveito a oportunidade para destacar mais uma
vez o trabalho da Consultoria do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados e o seu trabalho, Deputado
Lindberg Farias. Não tenho dúvida de que V. Exa já é
e será uma grande liderança deste País e do nosso
Partido, porque enfrenta situações e externa as suas
posições de uma maneira absolutamente clara e lúcida. Não se importe com as críticas, porque as pessoas
que são líderes efetivamente são criticadas. isso faz
parte da política e da vida. Foi, para mim, uma excelente oportunidade de acompanhar o seu trabalho, a
sua determinação e o seu empenho. V. Exa está desempenhando um papel fundamental na discussão
dessas questões indígenas.
Registro, Senador Mozarildo Cavalcanti, o seu
trabalho como Presidente determinado, sereno e equilibrado ao conduzir a discussão de uma maneira isenta e tranqüila. Estamos discutindo com os principais
atores que fazem parte das nossas visitas. Alguns,
mesmo convidados, não marcaram presença, mas
em outros Estados houve o comparecimento total dos
principais agentes que intercedem e discutem as políticas indigenista no País. Portanto, queria registrar sua
tranqüilidade e a sua referência na condução dessas
questões, que são delicadas.
Senador Jefferson Péres, não posso deixar de
pegar uma carona no que V. Exa comentou, sobre a
forma como, infelizmente, algumas áreas têm procurado demonizar essa discussão, como se todos nós
fôssemos apátridas ou contra o Brasil e as etnias indígenas. Estamos tentando resgatar o equilíbrio, em
que se respeite a nossa história, a nossa cultura, as
nossas etnias, aqueles que nos ajudaram, efetivamente,
a construir o Brasil, e outros segmentos da sociedade
que têm todo o direito de viver, de trabalhar, de produzir
e de construir um futuro melhor para seus ﬁlhos.
A discussão está ligada ao desenvolvimento do
País, a uma brasilidade forte, à defesa dos nossos interesses. O sonho é bonito, mas temos de analisar de
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uma forma um pouco mais equilibrada esse antagonismo, como disse o Senador Jefferson Peres, e esse
maniqueísmo apresentado, porque – e não generalizo,
porque sou uma pessoa moderada – partem de organismos que se dizem defensores das etnias indígenas e
carregam consigo outras bandeiras também. Na verdade,
os interesses são bastante diferenciados. É um pouco
aquele velho adágio: “Façam o que digo, mas não façam
o que faço”. E precisamos varrer do País esse discurso
dicotômico que pode prevalecer ao longo do tempo, mas
que não engana a população para sempre.
Há o exemplo claro, emblemático, do que aconteceu em Rondônia. Ninguém deve negar o que ocorrer
em outros estados do Brasil também. É um exemplo
prático, claro, mostrando que não estamos aqui discutindo apenas a questão de Raposa Serra do Sol.
Entretanto, em função dessas ações da Câmara e do
Senado, vamos, junto ao Presidente da República, ao
Governo Federal, aos ministros e ao Congresso, buscar uma política indigenista que nos dê um horizonte
de respeito, de paz, de tranqüilidade ao País e impeça
que aproveitadores de ocasião não apenas roubem a
nossa riqueza mas, acima de tudo, a nossa história.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Submeto agora à votação o relatório apresentado e
discutido.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, portanto, o relatório do Senador Delcídio Amaral.
Antes de ﬁnalizar esta reunião, deixo os meus
agradecimentos a todos os membros da Comissão e
àqueles que, mesmo não sendo membros, como os
Senadores Juvêncio da Fonseca e Augusto Botelho,
participaram ativamente dos trabalhos, estiveram inclusive nas localidades que visitamos. Tenho certeza
de que, a partir da aprovação desse relatório, marcamos um novo momento na discussão e na solução dos
problemas indígenas do País.
Agradeço a todos, portanto, principalmente ao
Relator, o Senador Delcídio Amaral, ao Deputado
Lindberg que, paralelamente, trabalhou conosco nessa questão.
Está encerrada a reunião. Muito obrigado.
(Levanta-se a reunião às 11h35min.)
COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA, CRIADA
MEDIANTE REQUERIMENTO Nº 529, DE 2003-SF.
“COM A FINALIDADE DE IREM A RORAIMA E AO
MATO-GROSSO DO SUL INTEIRAR-SE DAS QUESTÕES FUNDIÁRIAS DAQUELES ESTADOS”.
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Lista de Presença dos Senhores Parlamentares
Membros 5ª Reunião, em 27-4-2004. – Senadores Membros, Mozarlido Cavalcanti – Delcídio Amaral – Jefferson Peres – Romero Jucá – Jonas Pinheiro.
RELATÓRIO PARCIAL Nº 4, DE 2004
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Da Comissão Temporária, criada nos termos dos Requerimentos nºs 529 (Roraima),
de 2003, 19 (Mato Grosso do Sul), 164 (Santa
Catarina), 350 (Mato Grosso), 444 (Rondônia),
577 (Rio Grande do Sul) e 587 (Pará), de 2004,
com ﬁnalidade de acompanhar as questões
fundiárias nos Estados referidos.
OFÍCIO Nº 228/2004 – CEspExt – “Questões Fundiárias – RR./MS.”
Brasília, 8 de junho de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária Externa, criada mediante Requerimento nº
529/2003 – SF, “com a ﬁnalidade de irem a Roraima e
ao Mato-Grosso do Sul inteirar-se das questões fundiárias daqueles Estados”, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou em reunião realizada no
dia de hoje, 8 de junho do ano em curso, o Relatório
Parcial referente ao Estado de Mato-Grosso do Sul.
Em atendimento aos preceitos regimentais, encaminho a Vossa Excelência, anexo, cópia do referido
Relatório para conhecimento desta Casa Legislativa,
e demais providências.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente da Comissão.
RELATÓRIO PARCIAL DA COMISSÃO
TEMPORÁRIA EXTERNA DO SENADO FEDERAL
SOBRE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS
– MATO GROSSO DO SUL
Membros
Mozarildo Cavalcanti (Presidente)
Delcídio Amaral (Relator)
Romero Jucá
Jefferson Péres
Jonas Pinheiro

264

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18463
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18464

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Junho de 2004

266

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18465
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18466

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Junho de 2004

268

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18467
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18468

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Junho de 2004

270

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18469
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18470

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Junho de 2004

272

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18471
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18472

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Junho de 2004

274

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18473
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18474

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Junho de 2004

276

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18475
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18476

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277

Junho de 2004

278

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18477
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18478

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279

Junho de 2004

280

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18479
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18480

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281

Junho de 2004

282

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18481
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18482

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Junho de 2004

284

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18483
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18484

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Junho de 2004

286

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18485
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18486

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Junho de 2004

288

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18487
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18488

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Junho de 2004

290

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18489
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18490

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Junho de 2004

292

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18491
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18492

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Junho de 2004

294

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18493
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18494

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Junho de 2004

296

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18495
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18496

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Junho de 2004

298

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18497
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18498

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Junho de 2004

300

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18499
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18500

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Junho de 2004

302

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18501
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18502

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Junho de 2004

304

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18503
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18504

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Junho de 2004

306

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18505
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18506

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Junho de 2004

308

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18507
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18508

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Junho de 2004

310

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18509
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18510

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Junho de 2004

312

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18511
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18512

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Junho de 2004

314

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18513
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18514

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Junho de 2004

316

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18515
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18516

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Junho de 2004

318

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18517
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18518

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Junho de 2004

320

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18519
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18520

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Junho de 2004

322

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18521
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18522

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Junho de 2004

324

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18523
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18524

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Junho de 2004

326

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18525
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18526

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Junho de 2004

328

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18527
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18528

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Junho de 2004

330

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18529
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18530

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Junho de 2004

332

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18531
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18532

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Junho de 2004

334

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18533
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18534

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Junho de 2004

336

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18535
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18536

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Junho de 2004

338

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18537
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18538

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Junho de 2004

340

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18539
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18540

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Junho de 2004

342

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18541
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18542

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Junho de 2004

344

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18543
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18544

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Junho de 2004

346

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18545
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18546

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Junho de 2004

348

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18547
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18548

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Junho de 2004

350

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18549
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18550

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Junho de 2004

352

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18551
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18552

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Junho de 2004

354

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18553
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18554

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Junho de 2004

356

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18555
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18556

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Junho de 2004

358

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18557
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18558

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Junho de 2004

360

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18559
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18560

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Junho de 2004

362

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18561
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18562

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Junho de 2004

364

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18563
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18564

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Junho de 2004

366

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18565
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18566

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Junho de 2004

368

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18567
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18568

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Junho de 2004

370

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18569
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18570

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Junho de 2004

372

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18571
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18572

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Junho de 2004

374

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18573
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18574

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Junho de 2004

376

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18575
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18576

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Junho de 2004

378

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18577
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18578

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Junho de 2004

380

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2004
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o procedimento administrativo de identiﬁcação, delimitação, demarcação
e declaração das terras indígenas de que tratam o art.
17, I, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e
o art. 231 da Constituição Federal
CAPÍTULO I
Da Identiﬁcação e Delimitação
Art. 2º A identiﬁcação e delimitação que instruirão a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
serão realizadas com base em trabalhos desenvolvidos por
grupo técnico especializado, designado para esse ﬁm.
§ 1º O grupo técnico especializado a que se refere o caput desse artigo realizará estudos de natureza
etno-histórica, socioeconômica, jurídica, cartográﬁca,
ambiental e o levantamento fundiário necessários à
delimitação, com a seguinte composição:
I – um antropólogo, indicado pelo Ministério da Justiça,
ocupante de cargo público de caráter efetivo, encarregado
da coordenação dos trabalhos do grupo especializado;
II – um advogado da União, indicado pela Advocacia-Geral da União, dentre servidores de seu quadro efetivo;
III – um economista, indicado pelo Ministério da
Fazenda, dentre servidores de seu quadro efetivo;
IV – um técnico de nível superior, indicado pelo Senado Federal, dentre servidores de seu quadro efetivo;
V – um técnico de nível superior, indicado pelo
governo do Estado envolvido, dentre servidores de
seu quadro efetivo.
Art. 3º O levantamento fundiário de que trata o
art. 2º, § lº, será realizado conjuntamente com o órgão
federal ou estadual especíﬁco.
Art. 4º Serão obrigatoriamente notiﬁcados da
instauração do procedimento demarcatório todos os
detentores de títulos dominiais de terras situadas na
área indígena a ser identiﬁcada, bem como os proprietários lindeiros, o Estado e o Município.
Art. 5º O grupo indígena envolvido, representado
segundo suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases, sendo obrigatório o
registro de sua manifestação.
Art. 6º O grupo técnico solicitará, quando for o
caso, a colaboração de membros da comunidade cientíﬁca ou de outros órgãos públicos para embasar os
estudos de que trata este artigo, sendo obrigatório o
registro de todas as opiniões colhidas.
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Art. 7º Concluídos os trabalhos de identiﬁcação e
delimitação, o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado, no qual será consignada expressamente
a posição de cada um de seus membros, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
CAPÍTULO II
Da Fase Instrutória
Art. 8º Aprovado o relatório, será publicado seu
resumo no Diário Oﬁcial da União e no Diário Oﬁcial da unidade federada onde se localizar a área sob
demarcação, acompanhado de memorial descritivo e
mapa da área, devendo a publicação ser aﬁxada na
sede da prefeitura do município da situação do imóvel
e comunicados pessoalmente todos os interessados,
sob pena de nulidade do procedimento.
Art. 9º Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a comunicação pessoal de
que trata o art. 8º, poderão, os estados e municípios
em que se localize a área sob demarcação, bem assim
os demais interessados, se manifestar, apresentando
impugnação contendo razões instruídas com todas as
provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos
periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotograﬁas e mapas, para o ﬁm de pleitear indenização ou
para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório.
Art. 10. Sobre as impugnações dos interessados, manifestar-se-ão grupo técnico especializado responsável pela
elaboração do relatório, em parecer conclusivo que mencionará obrigatoriamente todos os pontos aventados.
Art. 11. Os autos serão conclusos à autoridade
competente para, em até trinta dias, proferir decisão
fundamentada, acolhendo ou rejeitando, total ou parcialmente, as impugnações oferecidas e:
I – declarando os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação;
II – prescrevendo diligências adicionais que julgar necessárias;
III – desaprovando a identiﬁcação ou delimitação.
Art. 12. É assegurado o direito de recorrer da
decisão que rejeitar a impugnação.
Parágrafo único. O recurso mencionado no caput será apreciado por instância administrativa independente, cuja composição obedecerá ao disposto
no art. 2º, § 1º.
CAPÍTULO III
Da Fase Decisória
Art. 13. A demarcação das terras indígenas será
submetida à aprovação do Senado Federal.
Art. 14. As demarcações administrativas aprovadas pelo Senado Federal submeter-se-ão à ho-
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mologação por decreto expedido pelo Presidente da
República.
Parágrafo único. Se a área identiﬁcada e delimitada estiver localizada na faixa de cento e cinqüenta
quilômetros de largura ao longo das fronteiras do Brasil
com outros países, antes de homologar a demarcação
o Presidente da República convocará o Conselho de
Defesa Nacional para os ﬁns do art. 91, § 1º, inciso III,
da Constituição Federal.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 15. São anulados todos os procedimentos de
demarcação em curso na data da publicação desta lei.
Art. 16. O imóvel rural de domínio público ou
particular objeto de esbulho possessório ou invasão
motivada por conﬂito indígena de caráter coletivo não
será incluído nos estudos a que se refere o art. 2º, §
1º, nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no
dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá
ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de
quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo
que propicie o descumprimento dessas vedações.
Art. 17. A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato que, de
qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão
de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conﬂito
indígena de caráter coletivo, não receberá, a qualquer
título, recursos públicos, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e penal dos envolvidos.
Parágrafo único. Se, na hipótese do caput, a
transferência ou repasse dos recursos públicos já tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder Público o
direito de retenção, bem assim o de rescisão do contrato, convênio ou instrumento similar.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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deliberação, instâncias parlamentares ou de unidades
administrativas estaduais ou municipais.
Essa perspectiva, embora privilegie ponto de
partida natural, cientiﬁcamente, qual seja, a percepção
antropológica sobre o viver indígena, não exaure, na
prática, posturas de forças sociais de interesses igualmente legítimos no processo de formação dos territórios
indígenas, a começar pelos próprios indígenas. Outro
ator pouco ouvido é o Estado, o que causa profundo
impacto federativo, já que a conseqüência homologatória envolve a transformação de área estadual em
bem da União, por vezes grandes áreas, pertencentes
a particulares detentores de títulos dominiais por duas
ou três gerações.
Outrossim, a partir do comando inequívoco do
art. 91, § 1º, III, da Carta Magna, o Conselho de Defesa Nacional deve, a ﬁm de fundamentar a decisão
presidencial, ser ouvido em situações de demarcação
de terras indígenas em faixa de fronteira. Aﬁnal, esse
órgão não só possui competência constitucional para
abalizar decisões com impacto sobre a soberania nacional, como fornece equilíbrio na burocracia estatal
para grandes questões, pois é formado pelo VicePresidente da República, pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal,
pelos Ministros da Justiça, da Defesa, das Relações
Exteriores, do Planejamento e pelos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
A presente proposta é fruto do esforço da Comissão no sentido de oferecer ao país uma solução
para os conﬂitos decorrentes da demarcação de terras
indígenas, estabelecendo um procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas mais justo
e razoável, atendendo a todos os atores envolvidos de
forma equânime e respeitando os sagrados princípios
constitucionais que regem a matéria.
Sala da Comissão. –

Justiﬁcação
No bojo das discussões travadas no âmbito da
Comissão Temporária Externa do Senado Federal
para “ir aos Estados de Roraima, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, averiguar
a situação fundiária daqueles Estados”, diversos pontos falhos na atual política indigenista brasileira foram
detectados.
Um deles é justamente o procedimento vigente
para demarcação das terras “tradicionalmente ocupadas pelos índios”, que, hoje, possui trâmite eminentemente administrativo, atento principalmente ao
informe antropológico, não envolvendo, com poder de

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO
DA COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL REFERENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, REALIZADA NO DIA 8-6-2004.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Declaro aberta a Reunião da Comissão Temporária
Externa, criada por meio do Requerimento nº 529, de
2003, do Senado Federal, com a ﬁnalidade de inteirar-se das questões fundiárias relacionadas a terras
indígenas nos Estados de Roraima, Mato Grosso do
Sul e Santa Catarina.
Solicito ao Plenário a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior.
As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a Ata da reunião anterior.
A presente reunião destina-se à apresentação,
discussão e votação do Relatório Parcial desta Comissão relativamente ao Estado do Mato Grosso do Sul.
Concedo a palavra ao Relator desta Comissão,
Senador Delcídio Amaral, para leitura do seu relatório.
O Sr. Relator (Delcídio Amaral) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, vamos fazer uma apresentação bem resumida do relatório, falando um pouco dos povos indígenas
do Mato Grosso do Sul, da sua história, que está muito
associada também à Guerra do Paraguai, aos posicionamentos de vários governos, à política de colonização e a
todas as conseqüências advindas desses fatos históricos
e desses procedimentos governamentais.
Até a presente data, faz-se um diagnóstico claro das principais diﬁculdades encontradas em Mato
Grosso do Sul e das propostas que ora estão sendo
encaminhadas para a Comissão Externa do Senado
que trata das questões indígenas.
Como boa parte dos membros da Comissão já
sabe, ou ﬁcou sabendo, pois recebeu uma série de
relatos in loco, Mato Grosso do Sul tem a segunda
maior população indígena do Brasil – são 60 mil índios
entre aldeiados e não-aldeiados –. basicamente pertencentes a essas etnias registradas, sendo que destaco, especialmente, a Guarani, a Terena, a Kadiwéu,
Guató, e outras que foram listadas nessa tela.
Dentre as etnias, precisamos registrar a importância da etnia Guarani, são cerca de 27 mil em Nhandeva e Caiová, sendo que eles estão espalhados em
25 áreas. Evidentemente, entre essas áreas, existem
problemas de limites ou de disputas judiciais. Como é
conhecido de todos, há uma estimativa de que, desse
total de 27 mil índios, 4 mil estão em Nhandeva e Caiová, vivendo desaldeiados nas periferias das cidades
sul mato-grossense.
É importante registrar que existem 20 áreas indígenas reconhecidas oﬁcialmente, homologadas e
registradas, somando 40.472 hectares. Desse total, 8
mil estão em poder de não-índios, e outra parte constitui objeto de disputas judiciais e administrativas como
acabamos de relembrar.
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Há uma breve notícia do contato dos não-índios
com o território em Nhandeva e Caiová – são quase
5 séculos de presença não-índia nas terras guaranis,
no Mato Grosso do Sul, sendo essa presença sempre incentivada pelo Governo Federal, ou sela, sob
sua chancela.
Vamos ter oportunidade também de tomar conhecimento, ao longo da exposição, do porquê dessa
aﬁrmação incentivada pelo Governo sob sua chancela, fruto de várias políticas adotadas pelo Governo
Federal.
Os Guaranis resistem, mantendo suas tradições,
sua língua e, segundo a Funai, com cerca de 1% do
seu território original.
É importante relembrar a história, falar sobre o
serviço de proteção ao índio que antecedeu a Funai
e sobre o aldeamento dos guaranis, que ocorreu na
época do conceito de comunhão nacional. Houve uma
integração dos guaranis visando promover a comunhão nacional.
É importante lembrar que as reservas estabelecidas pela Lei nº 725, de 1915, ﬁxava glebas de 3.600
hectares.
Com relação à titulação de terras indígenas, é
importante registrar que era uma especiﬁcidade de
Mato Grosso do Sul, com terras tituladas ainda no século XIX. Esse Estado era o vendedor originário autorizado pela União, segundo o art. 64 da Constituição
Federal de 1891. Em muitos casos, o próprio Estado
do Mato Grosso considerou devolutas as terras indígenas, vendendo-as. Por causa dessa história, tiveram
início as diﬁculdades que enfrentamos ainda hoje em
Mato Grosso do Sul.
Também é importante destacar que, na ocasião,
o SPI – Serviço de Proteção aos Índios atuou de forma
decisiva, até mesmo alojando os índios e administrando
a colonização estabelecida pelo Governo Federal.
Cumpre notar também que a ratiﬁcação dos títulos expedidos pelos Estados na faixa de fronteira foi
determinada pela Lei nº 9871, de 23 de novembro de
1999. Devo dizer que está tramitando no Senado um
projeto do Senador Juvêncio da Fonseca visando convalidar esses títulos expedidos, até mesmo em função
do prazo, porque essa ratiﬁcação já tem seus prazos
totalmente ultrapassados.
Falo do processo de colonização, da criação das
várias colônias. O território federal de Ponta Porã, criado em 1943, de acordo com o Decreto Lei n9 5.941,
relativo à colônia federal de Dourados, no então território de Ponta Porã, principalmente com o intuito de
facilitar o aproveitamento dessas terras férteis, que
continuam sendo uma realidade na região da Grande
Dourados. Na ocasião, o Governo Federal deﬁniu uma
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área de 300.000 hectares divididos em 10.000 lotes
de 30 hectares cada para a cessão a esses imigrantes
que vinham de todas as partes do Brasil. Não havia
nenhum documento oﬁcial dando conta da presença
dos guaranis, cujas terras, na ocasião, foram divididas
em lotes e doadas ou vendidas.
Em 1950, temos uma série de incentivos que
foram concedidos aos colonos pelo Governo Federal,
especialmente focados na pecuária, atraindo, evidentemente, pecuaristas de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, entre outros Estados. Com a Lei nº 9.871, de 23
de novembro, estabeleceu-se, como foi dito, esse prazo
para as ratiﬁcações de concessões e alienações, lei
essa que o Senador Juvêncio da Fonseca tem sugerido,
como eu disse anteriormente, S.Exa propôs mudanças
com o sentido de convalidar todas essas áreas.
Entre 1986 e 1990, foram detectados suicídios
dos Nhandeva e dos Caiová: foram 305 casos. E isso
levou, por uma série de motivos, a uma posição de
enfrentamento com os proprietários de terra, fruto dos
condicionantes sociais criados, especialmente com relação aos Nhandeva e aos Caiovás. E importante, de
1991 a 1999, os Nhandeva e os Caiovã retomaram 16
áreas ampliando signiﬁcativamente seu espaço físico e
evidentemente, melhorando sua qualidade de vida.
Na verdade, em função dos suicídios e das diﬁculdades enfrentadas pelos Nhandevas e pelos Caiovás,
essas áreas retomadas ﬁzeram parte de uma estratégia
dessa etnia na busca de uma resposta aos problemas
que eles enfrentaram, os quais já foram citados nas
telas anteriores.
Depois, uma outra etnia muito importante situada no município de Porto Murtinho, que é a Kadiwéu.
Hoje, essa etnia, em números de 1999, é composta
de 1041 indivíduos, estão sob a jurisdição do posto indígena Bodoquena. E importante notar também que a
população referente ao posto indígena São João, que
envolve as aldeias São João e Tomás, tem hoje cerca
de 551 índios. Essa demonstração é para V. Exªs terem uma idéia dos Kadiwéu, comparativamente também com a etnia Terena, o número de indivíduos e a
realidade de cada um.
É importante registrar – já falei rapidamente sobre os Guaranis e sobre os Kadiwéu – agora a etnia
Terena: são 16 mil pessoas e, principalmente, eles
ocupam esse território entre Miranda, Aquidauana,
Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, quer dizer, próximos
a essa região do Pantanal.
Há outro fato também que faz parte do relatório
apresentado: essas reservas indígenas foram demarcadas nas décadas de 1920 e 1930. O conﬂito presente, 4 horas em conﬂito, envolve os Nhandeva e os
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Caiová, em Dourados especiﬁcamente, no Distrito de
Panambizinho.
Vamos ter que interromper a exposição, porque
estão pedindo veriﬁcação de quorum. Vamos nos dirigir ao plenário para votação e depois retornaremos
a esta Comissão para continuarmos a exposição, a
discussão e os debates.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcati) – Suspendo a reunião por alguns minutos até que possamos
proceder à votação.
(A reunião é suspensa às l7h24min. e reaberta
às 17h31 mm.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcati) – Declaro reaberta a reunião da Comissão Externa que trata
de questões fundiárias.
Concedo a palavra ao Relator para continuar a
leitura do seu relatório.
O SR. RELATOR (Delcídio Amaral) – Peço desculpas pela interrupção, até porque houve um pedido de
veriﬁcação de quorum no plenário do Senado Federal.
Dando continuidade, vamos focar um pouquinho naquilo que foi relatado com relação à história de
cada etnia, a localização, os processos de colonização. Hoje, especiﬁcamente, os conﬂitos que estamos
vivenciando são primeiro, quatro áreas de conﬂitos,
dos Nhandeva e dos Caiovás, especiﬁcamente em
Dourados, num Distrito que chamamos de Panambizinho. São 1.600ha, e foi objeto de reforma agrária do
próprio Governo Federal, sob o Governo do Presidente
Getúlio Vargas. Lá, foram assentadas 32 famílias, às
quais o Estado conferiu títulos dominiais, alguns com
mais de 50 anos. Esta é uma característica do Mato
Grosso do Sul, onde existem esses certiﬁcados, esses
títulos dominiais.
Então, esta é a razão da crise, a razão dos conﬂitos que vivenciamos ao longo dos últimos meses.
Em 2003, houve também conﬂitos em Sidrolândia
e Dois Irmãos, com enfrentamento direto. Quem teve
oportunidade de ir a Campo Grande na Assembléia
Legislativa pôde sentir claramente a crise enfrentada
pelas etnias, pelos produtores. É importante registrar
também, pois e uma característica importante: são áreas de pequenas dimensões. Os laudos antropológicos
que foram realizados concluíram pela necessidade de
aumento das dimensões das aldeias e, à época, foi
celebrado um acordo judicial entre indígenas e fazendeiros até que a Justiça Federal se pronunciasse.
Também existem processos, hoje, de ocupação
de terras na região de lguatemi, Eldorado e Japorã,
inclusive, estivemos visitando essa região toda de
Iguatemi. São 14 propriedades, quase todas elas de
pequenas dimensões, entre 15 ou 40 hectares, que
foram invadidas, e é importante registrar que, nessas
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invasões, ocorreram várias suspeitas, inclusive, de
participação de índios vindos do Paraguai e de civis
ligados a organizações não governamentais. A Justiça
Federal de Mato Grosso do Sul determinou a desocupação da área, mas essa decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região,
que ordenou, na ocasião, a desocupação de apenas
11 propriedades. É importante registrar que é uma das
áreas mais conﬂituosas do Mato Grosso do Sul, em
função dessas divergências ocorridas entre as etnias
indígenas e produtores. E mais importante, às vezes,
o discurso é o de que são grandes propriedades, mas
na verdade, as propriedades invadidas são de 15, 20
hectares, pequenos produtores rurais que vivem de uma
pequena produção para sustentar suas famílias e criar
seus ﬁlhos. A situação chegou a tal nível de conﬂito que
os fazendeiros optaram pela não retomada das terras
invadidas, até por que houve uma depredação grande
de muitas propriedades, inclusive, tivemos ocasião de
visitar essas propriedades que foram bastante depredadas, houve, praticamente, em algumas situações,
quase que as benfeitorias foram colocadas abaixo. Isso
foi ﬁlmado, amplamente documentado, fotografado. E
importante registrar que, em função dessas divergências, que os índios, como tomaram conhecimento dos
laudos antropológicos, não aguardaram nem o processamento natural de todas as fases relacionadas
a um processo demarcatório, que passa pela Funai,
por uma portaria declaratória do Ministério da Justiça
e, posteriormente, pela homologação do Presidente
da República. É curioso e interessante registrar o seguinte: não se coloca, de maneira nenhuma, a palavra
invasões como um procedimento adotado, quer dizer,
eles chamam de retomada. Até segundo orientações
da própria Funai, nós temos inclusive documentos,
ﬁlmes mostrando isso, nitidamente.
Dando continuidade, – e aí vem um dos grandes
problemas enfrentados lá pelo Estado de Mato grosso do Sul – em quase todas essas áreas identiﬁcadas
como indígenas as propriedades rurais tituladas pelo
Estado. E com um detalhe importante: essa região de
lguatemi, Japorã é uma região de fronteira que traz
um outro complicador também que nós vamos ver
mais adiante.
Existe uma questão muito debatida, lá na região,
que é decorrente da regra constitucional que impede
que sejam concedidas indenizações pela terra nua.
Hoje, é simplesmente o foco são em cima de benfeitorias. Então, aí nós entramos numa situação dicotômica.
Quer dizer, alguém, que comprou a terra, alguém que
tem o titulo da terra, alguém que trabalhou durante,
trinta, quarenta, cinqüenta anos, eu só posso indeni-
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zar uma benfeitoria e não uma terra nua. E quando as
benfeitorias pela depreciação quase que nada vale.
É importante registrar também uma inoperância
da Funai no Estado do Mato Grosso do Sul. Isso é quase que um consenso, uma unanimidade não só com
relação às etnias indígenas, os produtores e muitas
crises, crises permanentes, principalmente pedindo
uma mudança no comando da Funai no Mato Grosso
do Sul. Infelizmente, em função dessas diﬁculdades
todas o Governo do Estado foi obrigado a suspender
temporariamente o Programa de Segurança Alimentar
dedicado às aldeias indígenas em função de diﬁculdades de acesso, de trânsito das pessoas encarregadas
pelo Governo na implementação desses programas.
A situação das terras indígenas, no Mato Grosso do Sul, homologadas trinta terras indígenas, entre
homologadas e já registradas, declaradas que vão ser
posteriormente homologadas são quatro terras, em fase
de identiﬁcação oito com uma área aproximadamente
de 63 mil hectares e população de 719 índios. Essa é
a situação atual. Portanto, aí é um quadro resumo da
situação das terras homologadas, declaradas em identiﬁcação e a identiﬁcar (46), a população atendida e a
área redundando aí em 710. 506 mil hectares.
Mas o importante – é até bom registrar que a
Assessoria do Senado mudou, Senador Juvêncio da
Fonseca, e isso é uma coisa interessante: num site do
próprio Governo, temos o desenho do nosso Estado,
quer dizer, temos o mapa do nosso Estado, só que
identiﬁcado como Mato Grosso e Cuiabá. E isso. Não
é? Então, ﬁzemos alguns ajustes. E, depois, precisamos até informar lá no nosso Estado sobre esse equívoco. Essa situação fundiária e esse mapa mostram
que 61 % já estão homologados. E estamos falando
aí em taxas próximas a... Estamos entre áreas que
estão sendo levantadas e em processo de demarcação; estamos falando aí de alguma coisa próxima a
quarenta por cento.
Um outro ponto importante – e que eu falei lá
atrás – é que muitas dessas áreas estão localizadas
em área de fronteira. E o interessante é que existe hoje
um trânsito muito grande da etnia guarani nessa faixa
entre o Brasil e o Paraguai. E essa questão, por ser
faixa de fronteira e pelas suspeitas todas nesse processo todo de enfrentamento ocorrido, traz um outro
tema à discussão, que é o tema da defesa nacional,
que foi exaustivamente debatido e discutido quando
apresentamos o Relatório de Roraima.
É importante ressaltar que uma conseqüência do
que comentamos é esse trânsito aí, à completa revelia
das leis dos Estados, do Estado brasileiro,
acarretando, evidentemente, um cem número de
problemas, como esses que veriﬁcamos em função do
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enfrentamento ocorrido, principalmente lá na região
de lguatemi, de Japorã, que foram mais duramente
atingidas pelos conﬂitos.
Aí é uma constatação, essas terras situadas em
áreas de fronteira, que devem ser reivindicadas pelos
lnhandevas e pelos Caiová, com o apoio da Funai. Isso
é um exemplo muito típico e muito parecido com as
terras indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol,
situadas no Estado de Roraima e na faixa de fronteira
internacional.
Quer dizer, é uma coisa também recorrente, ou
seja, a reivindicação de áreas de fronteira. Isso aparece sistematicamente, de uma maneira absolutamente nítida em Roraima, e em Mato Grosso do Sul no é
diferente.
E é importante registrar que a Procuradora Ela
Volkmer diz que há 116 pontos de áreas, incluindo as
já declaradas e as que se encontram em processo de
identiﬁcação.
Esse é o retrato da demanda indígena que existe
há muito tempo.
Retiramos o depoimento dela, exatamente para
mostrar também como é o contraponto a essa questão,
qual é o comportamento, principalmente da Procuradoria da República, com relação a esses assuntos, de
fundamental importância para o País.
Dentre os atores sociais, como já citamos, os
Nhandeva e os Caiová, a reivindicação é por aproximadamente cem mil hectares, localizados em diversos
municípios, especialmente no cone sul do Estado. Eles
tomaram uma decisão. Houve uma série de suicídios
e, por conta disso, eles, efetivamente, buscaram uma
situação de enfrentamento, exatamente com o intuito de encontrar uma solução, uma vez que, fruto da
própria atuação da Funai, fruto de uma série de problemas que foram detectados na região, eles aparentemente não viram outro tipo de solução a não ser o
enfrentamento.
Com relação aos produtores rurais, e aí eles tocam num ponto de absoluta importância, eles dizem
que não podem ser prejudicados. Se as terras em
disputa vierem a ser consideradas indígenas, e como
eles receberam títulos do próprio Governo Federal, e
já ocupam essas áreas em várias regiões, eles têm
que, de alguma maneira, ser indenizados por isso.
E dentro desse conceito não só de indenização e de
benfeitorias, mas de terras nuas também.
Por isso, nós com a consultoria do Senado, estudamos formas de fazer frente a isso, sem ferir aquilo
que a Constituição de 1988 tanto se esforçou no sentido
de preservar e dar uma atenção especial às questões
indígenas no Brasil.
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Um outro ponto importante, no que se refere aos
atores políticos, é isso que estou apresentando também
já é uma resenha de todos os comentários que ouvimos
nas audiências públicas. Primeiro, uma posição do Governo do Estado muito clara, que devem ser considerados os títulos de propriedade expedidos pelo governo
federal e estadual, ao longo do século passado, bem
como a circunstância de que diversas propriedades
se encontram sob o domínio de colonos e que estão
ali há várias gerações. O Governo do Estado tem se
posicionado claramente, no sentido de que, invalidados os títulos dominiais expedidos, deve ser conferido
aos atuais proprietários das terras indenização plena
e irrestrita, e isso, inclusive, é um tema que o Senador
Juvêncio tem se batido com freqüência.
Com relação à Assembléia Legislativa, os deputados estaduais ouvidos se manifestaram contrários à
demarcação das terras indígenas guaranis, em Mato
Grosso do Sul, condenaram as ações levadas a efeito
pelos índios e a forma como a Funai tem conduzido
esse processo.
O que está aí nessas telas é absolutamente o
registro do que foi gravado e escrito ao longo das audiências públicas de que a Comissão participou.
Os deputados denunciam a participação de órgãos indigenista federais e de organizações não governamentais estrangeiras nos recentes conﬂitos. Quer
dizer, participação de outros atores nesse conﬂito indígenas. Ressaltaram ainda que os produtores rurais
são os responsáveis pelo desenvolvimento do Estado
e que caso as terras sejam consideradas como de ocupação tradicional indígena, deve haver pagamento de
indenização pela terra nua. É importante registrar que
esses conﬂitos estão provocando da desvalorização
das terras em Mato Grosso do Sul. Essa situação tem
desestimulado o agro-negócio, a agricultura e a pecuária. Esse é um tema importante e que vai ser ressaltado ao longo da exposição. A Justiça Federal ouviu
o Juiz Odilon, num depoimento muito claro e objetivo
do Juiz Odilon. Ele tem demonstrado, na prática, que
é preciso buscar, primeiro, soluções por meio do diálogo e do consenso. O Juiz Odilon defendeu também
uma reforma constitucional de modo a possibilitar o
pagamento de indenizações pela terra nua. Ele colocou isso claramente, na exposição que fez na Assembléia Legislativa.
O Ministério Público Federal, por sua vez, posiciona-se ﬁrmemente a favor de uma ampla demarcação de terras para os Nhandeva e para os Caiová;
apresenta como solução para os produtores rurais o
recurso da via judicial; ou seja, se essas áreas vierem
a ser demarcadas eles têm que abandoná-las e depois procurar seus direitos na Justiça. Essa foi a posi-
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ção que o Ministério Público colocou claramente, na
audiência pública, na Assembléia Legislativa de Mato
Grosso do Sul.
A Funai também expressa uma posição clara com
respeito à necessidade de demarcação de terras; considera as atuais reservas insuﬁcientes e tem apoiado
claramente a demarcação. Até porque a Funai é a responsável pelo desenvolvimento da política indigenista
e tem promovido várias ações indígenas, não só em
Mato Grosso do Sul, mas também em outros Estados
do território nacional.
É importante registrar que nós ouvimos, dentre
os atores econômicos, especialmente os produtores
rurais, a associação de criadores, a Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Nessa
ocasião foram colocadas questões que enfatizam o
posicionamento dos proprietários de terras. Voltou-se
novamente à questão dos títulos dominiais expedidos
pela União e pelo Estado em Mato Grosso do Sul, bem
como a posse de boa-fé. Há diversas pequenas propriedades que há mais de cinqüenta anos estão nas
mãos desses produtores. Os fazendeiros destacaram
a necessidade, na impossibilidade de manutenção de
suas terras, de uma indenização ampla e completa.
O Movimento Nacional dos Produtores, a Associação de Criadores e a Federação da Agricultura
e Pecuária reivindicaram mudanças nas normas que
regem o procedimento administrativo de demarcação
de terras indígenas, para facilitar a ampla defesa. O
argumento que eles apresentaram é simples: é inadmissível um antropólogo fazer um estudo com um grupo,
depois fazer a demarcação daquela área e aquilo ser
simplesmente encaminhado ao Ministério da Justiça,
ser sancionado pelo Presidente da República, sem
o direito de ampla defesa de parte de quem se situa
nessas áreas que estão em litígio.
Dentro desse processo, evidentemente, os atores
religiosos têm um papel fundamental, é o caso do Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da
Terra, que tem posições muito claras, muito parecidas
com as do Ministério Público e com as da Funai, e agora
entramos nas conseqüências jurídicas da demarcação.
São pontos importantes que vão nos levar às principais conclusões desse trabalho apresentado. Primeiro,
a transferência da propriedade de áreas atualmente
pertencentes a particulares, portadores de títulos reconhecidamente legítimos, porquanto expedidos pelo
Estado para a União. Isso é um problema jurídico sério! Impossibilidade de trânsito de não índios em áreas
atualmente pertencentes a municípios de Mato Grosso
do Sul. A história se repete, com Roraima foi a mesma
coisa. Quer dizer, áreas indígenas que não podem ser
freqüentadas, a não ser com autorização da Funai,
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por governadores, senadores, deputados, enﬁm, os
não-índios, a população como um todo. É importante
registrar também, e esse é um foco que não pode ser
deixado de lado, é a diminuição das receitas do Estado e dos municípios afetados. Isso está trazendo uma
série de conseqüências e mostra que esse trabalho, o
trabalho de demarcação, não está só ligado à cultura e
à história, mas à sócia-economia também. Precisamos
olhar isso com cuidado. Tivemos, inclusive, nos depoimentos sobre Rondônia, um depoimento muito claro
da prefeita de Espigão do Oeste mostrando o que os
conﬂitos indígenas de Roosevelt acabaram trazendo, o
que aquilo acabou complicando a vida principalmente
dos moradores de Espigão. E absolutamente claro que,
com a remoção dos plantadores de soja e de outras
culturas e dos criadores de gado, cujas terras encontram-se hoje em áreas consideradas como indígenas,
a questão de como é que vai ser feita essa indenização
com base única e exclusivamente em benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Esse é um outro problema que tem também aparecido sistematicamente
nos debates. Depois de fazer uma abordagem rápida
e sintética sobre esses pontos todos, desde a história,
a realidade de Mato Grosso do Sul e o que os atores
falaram, o posicionamento do Ministério Público, da
Justiça do Mato Grosso do Sul, da Justiça Federal e
depois as conseqüências de ordem legal dessas ações,
entramos agora nas considerações ﬁnais. Primeiro, as
propostas de caráter nacional, algumas delas lá discutidas amplamente quando aprovamos o relatório de
Roraima, quer dizer, a necessidade da participação do
Conselho de Defesa Nacional principalmente quando
o assunto se referirá demarcação de terras indígenas
em faixa de fronteira. Isso é absolutamente importante, já previsto, mas não utilizado e ﬁzemos questão de
reiterar porque a questão de fronteira hoje, no Brasil,
é de fundamental importância, porque nas regiões
de fronteira temos vivenciado o contrabando, o crime
organizado, o tráﬁco de drogas, com conseqüências
ruins para todo o país, principalmente para os grandes
centros brasileiros. O segundo ponto, uma lei regulamentando o art. 20, §2º da Carta Magna, sobre faixa
de fronteira. Temos uma limitação de até 150km, mas
é absolutamente necessária uma regulamentação para
as faixas de fronteira, fundamental, é uma questão de
soberania nacional apoiar a proposta de emenda à
Constituição de intervenção do Senado no processo
homologatório. Isso já foi discutido quando falamos
sobre o relatório de Roraima e volta novamente a esta
Comissão, é um assunto sério, grave e não pode ﬁcar
restrito única e exclusivamente aos antropólogos, e a
elaboração de uma lei federal sobre o processo demarcatório, contendo cláusulas que disponham sobre
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a impossibilidade de se declararem como indígenas as
terras invadidas pelos índios antes, de ultimado o pertinente procedimento demarcatório, exatamente com
o intuito de fazer o contraponto para que não ocorram
invasões, porque, ocorrendo invasões, ﬁca inviabilizada
efetivamente essa deﬁnição de novas áreas indígenas
e é um assunto de absoluto interesse por parte das
várias etnias.
Outro ponto importante: a proposta de emenda
à Constituição que permite a plena indenização das
propriedades tituladas e não apenas das benfeitorias,
o apoiamento do projeto de lei que institui o título; não
o título de dívida agrária, seria um título de dívida indígena, que é um importante instrumento para tornar
efetivas as indenizações e têm funcionado. Títulos assemelhados funcionam na Reforma Agrária.
Falamos de tópicos de caráter geral, mas, focando o Mato Grosso do Sul, entre as propostas principais, gostaríamos de enfocar que, excepcionalmente,
sejam excluídas as propriedades em que haja títulos
dominiais legítimos expedidos pelos Governos Federal
ou Estadual, o que é absolutamente fundamental e é
a realidade do nosso Estado, a faixa de fronteira de
15km, adotando o mesmo critério estabelecido para
Roraima.
É evidente que vamos ter a oportunidade, Presidente Mozarildo, de fazer uma discussão maior sobre
faixa de fronteira trabalhando em cima das propostas
que já transitam no Congresso. Hoje, inclusive, tivemos
dúvida com a Assessoria do Senado com relação a essa
extensão de faixa de 15km. Existem outros argumentos
que levam até a uma faixa mais extensa, de cerca de
50km, mas mantivemos assim porque vamos evoluir
nesse tema ao longo das próximas semanas.
É importante registrar que estamos apresentando
hoje um projeto de lei sobre o processo administrativo
de demarcação. A substituição do Decreto 1.775/96,
dando mais segurança jurídica às partes envolvidas,
pois a eventual alteração dependerá de aprovação de
lei especíﬁca e não mais de decreto. Descentralização
do poder para dirigir o processo, atribuindo-o a grupo
técnico especializado e não mais exclusivamente a
antropólogos.
Temos na proposta, não tenho a proposta aqui,
mas a nossa sugestão é de que o grupo técnico que se
apóie nas demarcações seja composto por um antropólogo indicado pelo Ministério da Justiça, do quadro e
não de terceiros, um advogado representando a AGU,
um economista indicado pelo Ministério da Fazenda.
Percebam, V. Exªs, o seguinte: as questões de história,
de cultura, das etnias, o lado jurídico do processo, os
impactos sócio-econômicos, a questão do Legislativo
com um técnico do Senado, e um técnico, evidente-
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mente, indicado pelo Estado. E, fundamentalmente, que
todos os membros tenham que necessariamente ser
servidores públicos efetivos para que não haja terceirização e não haja a possibilidade de outras pessoas,
não pertencentes ao quadro de servidores públicos,
virem a opinar ou virem a estabelecer propostas num
assunto tão importante.
Um outro item, no nosso ponto de vista, de destaque: a notiﬁcação pessoal dos interessados e não mais
por meio de editais, obrigatoriedade de consignação
no relatório do grupo técnico do parecer de todos os
membros, obrigatoriedade de apreciação das impugnações apresentadas por colegiado independente.
Antes de ir à homologação do Presidente da República, a demarcação será submetida à apreciação
do Senado Federal, obrigatoriedade de convocação do
Conselho de Defesa Nacional quando a área demarcada estiver localizada em faixa de fronteira; anulação
de todas as demarcações atualmente em curso com
a ﬁnalidade de reiniciá-las em obediência ao disposto
neste projeto. Imóveis invadidos não serão incluídos
nos estudos de identiﬁcação e delimitação pelo prazo
de dois anos posteriores à desocupação. Entidades
que participarem, direta ou indiretamente, de invasões
não receberão recursos públicos.
Em poucas linhas, essa é a proposta que está
sendo levada à discussão pela Comissão externa do Senado presidida pelo Senador Mozarildo Cavalcanti.
Sr. Presidente, esse é o relatório, que espero
que leve efetivamente o Senado Federal à propostas
concretas, objetivas e que tramitem rapidamente dentro do Congresso Nacional até porque ninguém mais
pode esperar: nem o Governo Federal, acredito, nem
as etnias indígenas preocupadas com essa situação,
nem os produtores. O Mato Grosso do Sul, como os
demais Estados, precisa de paz para trabalhar e para
criar solidariedade, fraternidade e cidadania. Com isso,
o Senado Federal estará prestando um grande serviço
não só ao nosso Estado, mas ao Brasil.
É esse o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Indago se algum Senador deseja fazer alguma abordagem. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Fico
feliz por ouvir esse relatório, mas estou vendo a história se repetindo. Essas propriedades invadidas e que
começaram a perder o valor, daqui a um tempo – mais
um ou dois anos –, se não for dada a solução, chegará lá um técnico da Funai com uma ONG e dirão que
estão fazendo uma avaliação com o intuito de indenizar. Eles convencem os produtores pois são pessoas
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simples. Eles farão uma avaliação mínima dentro das
condições que já estão. Depois disso, eles se desestimulam, para de investir, ﬁcam com medo de fazer algo
e vão decaindo. Quando eles já estiverem bem miseráveis e quase nem mais plantando, chega uma ONG ou
a Funai para comprar o título de propriedade. Fizeram
e estão fazendo isso na Raposa Serra do Sol até agora, em Normandia, onde havia alguns títulos. Isso vai
acontecer no Mato Grosso também se não tomarmos
uma atitude e não resolvermos o problema.
Quanto à faixa de fronteira, é ótimo que isso tenha
voltado a ser discutido. Esse negócio de área continua
entre o Brasil e outro país com a mesma etnia indígena
serve para, futuramente, criar um estado indígena, o
que as grandes ONGs querem fazer.
Pergunto a V. Sª se, no Mato Grosso, as áreas
indígenas também são alocadas em cima de reservas
minerais. E o que acontece em meu Estado. Em Roraima, toda área indígena é em cima de uma província
mineral. É capaz de, no Mato Grosso, haver algo bom
e que ninguém está sabendo na nova área indígena.
Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Delcídio Amaral) – Senador Augusto Botelho, respondo a V. Exª o seguinte: a situação,
em nosso Estado – o Senador Juvêncio da Fonseca é
uma pessoa que tem debatido muito isso permanente e sistematicamente –, é grave, conﬂituosa e exige
uma ação muito rápida. Por isso, tomamos a decisão
de apresentar um projeto de lei. Se for possível – estamos analisando isso –, iremos dotá-lo de urgência
urgentíssima, fazendo com que matéria tramite rapidamente na Comissão de Assuntos Econômicos ou na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Precisamos avaliar bem como podemos dar, Sr. Presidente, encaminhamento a esta questão exatamente com
o intuito de que, se não viabilizarmos imediatamente
uma legislação, entraremos num processo muito parecido – e isso já está acontecendo – com o de Roraima:
depreciação das terras, decadência. Começamos um
processo que desestimula quem produz, principalmente num Estado muito focado no agronegócio, como é
o Mato Grosso do Sul, que tem uma pujança forte na
pecuária, agricultura e agroindústria.
Essa é a razão do projeto de lei, que contém
medidas duríssimas exatamente com o intuito de disciplinar e tranqüilizar não só o Estado em si, mas também o restante do País, e lá em Mato Grosso do Sul
a realidade éum pouco diferente da realidade lá de
Roraima, onde vemos nitidamente essa presença de
bens minerais nas áreas indígenas. Mato Grosso do
Sul tem um perﬁl um pouco diferente de Roraima. As
nossas áreas minerais mais ricas ﬁcam na região de
fronteira, lá na minha cidade, em Corumbá, é minério
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de ferro e manganês basicamente. Não temos riquezas minerais tão intensas, de uma maneira tão generalizada como se veriﬁca em Roraima. Mas acredito
que com esses instumentos podemos encaminhar rapidamente soluções deﬁnitivas para um problema que
aﬂige a todos nós sul mato-grossenses e tem tirado o
sono de muita gente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Para continuar a discussão, concedo a palavra ao
Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS)
– Sr. Presidente, Sr. Relator, prezados companheiros,
primeiro a minha palavra é de parabéns a este relatório
que é um verdadeiro tratado sobre a questão indígena
do Mato Grosso do Sul.
O Senador Delcídio, com inteligência, com uma
boa equipe de trabalho e que parabenizarmos, traz para
o Brasil um documento precioso para analisar não só a
questão de Roraima mas especialmente o meu Estado
Mato Grosso do Sul que o Estado está vivendo uma
aﬂição muito grande, uma aﬂição um pouco diferente
de Roraima. Em Mato Grosso do Sul temos a questão
fundiária mais ou menos regularizada onde existem
dúvidas sobre a legitimidade de títulos na faixa de fronteira, aquela faixa de fronteira que foi conquistada pelo
homem sul-mato-grossense, que lá ﬁncou sua propriedade, sua atividade econômica, e garantiu a soberania
nacional, e que, às vezes, se vê até perplexa diante da
legislação atual que não lhe dá tranqüilidade fundiária
em razão da falta de ratiﬁcação dos seus títulos, que
foram alienados pelo Estado quando deveria ser pela
União. Fato de somenos importância. Mas o que está
acontecendo em Mato Grosso do Sul é a tentativa
das aldeias indígenas de expansão, praticamente de
expansão. São propriedades não tão grandes como é
Roraima, propriedades, às vezes, pequenas mas tituladas. Essa que o Juiz Odilon de Oliveira sentenciou
lá de eram onze ou doze propriedades, todas tituladas,
todas invadidas, todas depredadas pelos índios. Tituladas há muito tempo, há 30, 40, 50 anos e em plena
atividade de terra produtiva. A pretensão da Funai, que
incentivou essas invasões, está claro isso lá em Mato
Grosso do Sul, era propiciar a oportunidade de uma
expansão da aldeia. Agora para propiciar a expansão
da aldeia não precisa invadir terra de ninguém. Vamos
tratar da questão legislativa primeiro, de autorização
legislativa para que o Estado possa sim dar guarida a
essa pretensão. Sabemos que há certas aldeias que
necessitam até de uma expansão; outras sabemos
que é mera pretensão, é para criar conﬂito, tem 800
mil hectares, 1 milhão de hectares e quer mais 500 mil
hectares, com a densidade indígena pequeníssima,
como foi dito aqui pelo garimpeiro nesta reunião é que,
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numa das reuniões de audiência pública, se pretendia
expandir a área demarcada justamente para alcançar
as reservas minerais que fala o Senador Augusto Botelho, colocar a mão nessas reservas.
Mas o relatório está muito bem colocado, é um
tratado espetacular, primoroso, e só faria o seguinte:
gostaria, por uma questão de encaminhamento, que
na questão da participação do Senado Federal, nas
demarcações que fossem explícitas aqui a PEC, é
PEC ou projeto de lei, não sei se é do Mozarildo, já
explicitando o número dela, porque já começa com
instrumento proposto, especiﬁcamente até para que
identiﬁque onde está a legislação onde está sendo
proposta. Como também nesse item e apoiar a proposta de emenda à Constituição que permite a plena
indenização das propriedades tituladas e não apenas
das benfeitorias.
Que não é só de minha autoria, mas de mais de
27 Srs. Senadores. Eu fui o primeiro signatário e me
envolvi para que houvesse essa PEC que acrescenta o § 8º ao art. 231 da Constituição, permitindo que
nessas áreas tituladas, tituladas com posse mansa e
pacíﬁca por mais de dez anos pelos proprietários atuais, se houver interesse da União para dirimir conﬂito
de invasão de índio e discussão de terra indígena e
etc, propicia à União uma autorização constitucional
que possa indenizar o legítimo proprietário que tenha
o seu título registrado e dar a composição social entre
o índio e o proprietário rural, permitindo que os índios
expandam as suas aldeias ou a sua aldeia, mas mediante régia indenização da terra nua e das benfeitorias, que já são autorizadas hoje.
Então, diz assim o § 8º proposto pela PEC nº 3,
de 2004, disposto no § 6º deste artigo que não permite indenização da terra nua e só das benfeitorias de
boa-fé e traz outros princípios também de anulação,
anulabilidade ou nulidade de atos jurídicos relativos a
terras indígenas – diz assim:
“O disposto no § 6º deste artigo não se aplica aos
títulos de domínio expedidos e devidamente registrados com posse mansa e pacíﬁca por mais de dez anos
consecutivos, cujas áreas poderão ser desapropriadas
para demarcação em favor da comunidade indígena
na forma da lei”.
Como pode também tirar essa “na forma da lei”.
Mas aqui é o permissível. E a permissão legal para
que a União chegue lá em Japorã – MS, chegue nas
outras áreas, Dois Irmãos, Sidrolândia e todas aquelas regiões e diga assim: o índio invadiu, a terra não
é dele! Mas eu, Estado, eu União, quero compor essa
situação. Vamos desapropriar, indenizar o proprietário e deixa o índio aí. Tudo Bem. Agora, o que não
pode continuar acontecendo é o que ocorre hoje. O

389

Junho de 2004

índio invade a terra titulada, título, comandado por
encapuzados, criminosos juntos com os índios, Ongs
às vezes facilitando esse processo, a Funai por trás
desse processo de expansão das aldeias agindo ao
arrepio da lei, invadindo, desalojando os verdadeiros
proprietários.
Em Mato Grosso do Sul são propriedades pequenas. Há pessoas lá, famílias que são proprietários de
50 hectares junto com as outras naquela região que
são colocados para fora da sua propriedade, onde vivem com a sua família e tiram dali o seu sustento. E
para esse pessoal que é expulso das suas áreas não
existem as cestas dadas pelo Estado. Apenas para o
índio. Existe para o sem-terra. Existe para todos os
desamparados, mas para o desamparado desta hora
da expulsão da sua área de pequena propriedade não
existe amparo nenhum. Fica de uma hora para outra
sem nada, sem a terra para trabalhar, e são vocacionados para a terra, sem a sua colheita que é iminente às
vezes. Essa colheita é destruída, é carregada, a casa
é destruída e ﬁca-se sem nenhuma indenização.
Então, essa PEC propícia justamente essa indenização pela União.
Eu me lembro, aqui, de numa audiência pública,
que era um assunto que estávamos conversando sobre o Incra, faixa de fronteira etc. Falei sobre essa PEC
para o Ministro da Justiça Thomaz Bastos, que era...
Creio que essa PEC resolveria o problema, estava aqui
também o Presidente da Funai, ele disse que era contra
essa PEC pelo seguinte fato: “É que a União não tem
dinheiro para pagar as indenizações das terras”.
O Ministro da Justiça não pode dizer isso, Senador Delcídio Amaral e Senador Mozarildo Cavalcanti.
A União tem que ter dinheiro sempre. Arranje de onde
tiver de arranjar para compor uma situação que seu
povo pede proteção. É igual à indenização de uma área
para a reforma agrária. Não há diferença. A indenização é a mesma coisa. E o grande interesse social de
compor essa situação terrível, difícil, injusta que está
acontecendo entre índio e não-índio. Mas o Ministro da
Justiça dizer que é inviável, que é contra, bater nota
técnica contra porque não tem dinheiro para a União
fazer essa indenização?! Não é esta a justiﬁcativa de
forma nenhuma.
Então, eu pediria, se possível, essas duas ressalvas, tanto na questão da participação do Senado
ao fazer referência à proposta legislativa quanto a
essa da indenização plena da área invadida em favor
dos produtores. Peço que se acrescente na PEC nº
3/2004, para que se possa direcionar, objetivamente, a Proposta Legislativa que está aí à disposição do
Senado Federal.
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No mais, mais uma vez, quero elogiar a Presidência desta Comissão tão bem exercida pelo nosso Senador Mozarildo Cavalcanti que começou lá em Roraima,
sua terra, seu norte, e acabou chegando a Mato Grosso
do Sul e, aí, basta chegar, também, até ao Paraná. E
a condução de V. Exª nesta Comissão, até agora, com
determinação e com presença, nos cutucando e dando
telefonemas – Temos que fazer! – foi muito importante e
muito necessária a inteligência de V. Exª por ter escolhido o nosso Senador Delcídio Amaral para ser o Relator.
Isto foi signiﬁcativo e importante.
Penso que o País – o Executivo e, também, o
Legislativo – tem que aproveitar esse trabalho. Esse
trabalho não pode ﬁcar solto, aí, perdido nos Anais do
Senado. Seria uma incompetência nossa se não aproveitássemos esse primoroso trabalho.
Parabéns pelo que foi feito.
O SR. RELATOR (Delcídio Amaral) –Obrigado,
meu caro conterrâneo, Senador Juvêncio da Fonseca.
Vamos incorporar as sugestões de V. Exª porque são
absolutamente pertinentes e dizer, Senador Juvêncio
da Fonseca, que V. Exª tem trabalhado muito e, ao longo de todos esses anos, tem sido uma pessoa extremamente atenta com relação às questões indígenas.
Como um homem que está sempre ligado nos anseios
do seu povo, o senhor tem defendido, permanentemente, a busca da paz e a busca de soluções sensatas e
equilibradas para que, exatamente, Mato Grosso do
Sul cumpra seu papel para com os seus ﬁlhos e com
o futuro. Disso, não há dúvida alguma.
Agradeço as sugestões que serão incorporadas
ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PPS
– RR) – Com a palavra o Senador Waldir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores, não conheço
profundamente a situação fundiária do Mato Grosso
do Sul, mas tenho certeza de que o Relator trabalhou
com brilhantismo e com muita competência e, acima
de tudo, com responsabilidade.
Essa questão fundiária de Mato Grosso, com
certeza, após esse relatório, será outra – vai trazer
mais tranqüilidade para o povo de Mato Grosso. Assim
como espero, na questão de Roraima, a questão de
Rondônia – estaremos lá nos dias 17 e 18, fazendo um
trabalho junto à reserva indígena Cinta-Larga e junto à reserva Roosevelt. Há, também, outros assuntos
que deverão ser abordados sobre reservas que foram
alteradas porque expulsaram centenas de produtores
com títulos de 30 anos – no Projeto Burari, na região
de Ariquemes, com títulos de 30 anos –, e essas famílias ﬁcaram lá sem pai e sem mãe, sem indenização,
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sem as suas propriedades e, até hoje, as autoridades
federais ainda não resolveram esse problema.
Esta Comissão, Sr. Presidente e Sr. Relator, está
de parabéns por esta iniciativa que começou leve e
devagarzinho e já está chegando ao Paraná, a Santa
Catarina, a Rondônia, a Mato Grosso e a Roraima e,
por que não dizer, a todo o Brasil? Tenho certeza de
que os problemas eram tantos e acumulados, a demanda reprimida era tão grande que, a todo o momento,
chega à Comissão pedidos e mais pedidos para que
a Comissão estenda a sua atuação a outros Estados
da Federação. Então, estava na hora mesmo de o Senado se posicionar sobre esta questão tão grave e tão
delicada que é a questão fundiária do nosso País.
Parabéns, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PPS
– RR) – Antes de colocar o relatório em votação, concedo a palavra ao nobre Relator para as suas considerações ﬁnais.
O SR. RELATOR (Delcídio Amaral) – Sr. Presidente, eu só gostaria de, pegando um pouco uma
carona no que o Senador Augusto Botelho, o Senador Juvêncio da Fonseca e o Senador Valdir Raupp
comentaram. Com esse Projeto, precisamos olhar e
fazer uma avaliação clara de como vamos encaminhálo para que ele tenha efetividade.
Entendo que esta Comissão, Sr. Presidente, tem
pautado a sua atuação na efetividade, na objetividade
e na concretização dessas ações. Precisamos avaliar
muito bem como vai ser o encaminhamento dentro do
Senado para que efetivamente aprovemos essas propostas, que vão ser fundamentais para o País, principalmente para os Estados que têm áreas em conﬂito.
Para encerrar, na próxima semana iremos a Rondônia, ﬁnalmente, não é, Senador Valdir Raupp? Estou
programando com a nossa equipe, que sempre tem
nos ajudado muito, uma equipe competente que procura se esforçar, trabalhar, buscar as melhores soluções, para que essas propostas sirvam de orientação
e de caminho para tudo aquilo que foi diagnosticado
nessas audiências públicas. Pretendemos apresentar
o relatório de Santa Catarina na semana seguinte à
visita a Rondônia.
Em princípio, Senador Mozarildo, o que eu gostaria de sugerir é que, na quarta-feira seguinte à visita a Rondônia, nós apresentássemos para aprovação
da Comissão Externa do Senado o relatório de Santa
Catarina para colocar absolutamente em dia a nossa
pauta e, depois da visita de Rondônia a comissão e a
equipe técnica ﬁcarem focadas principalmente naquilo
que está sendo levantado e diagnosticado com relação
ao massacre na reserva do Roosevelt, e às questões
indígenas associadas a Rondônia.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Coloco em votação o relatório apresentado.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado com louvor.
Quero, antes de encerrar a reunião, fazer alguns
registros. Primeiro, esta Comissão, atendendo a requerimento lido na sessão do Senado do dia 25 de março,
também irá ao Estado do Mato Grosso, atendendo a
requerimento do Senador Jonas Pinheiro. Também
já estamos apurando Rondônia e iremos visitá-la na
próxima semana. Estamos indo também, por conta
de requerimento dos Senadores Paulo Paim, Sérgio
Zambiasi e Pedro Simon, ao Estado do Rio Grande do
Sul e, por requerimento dos Senadores Luiz Otávio e
Duciomar Costa, ao Estado do Pará.
Portanto, a Comissão teve o seu trabalho bastante ampliado e ﬁco até satisfeito, porque isso demonstra que realmente, como foi dito aqui, havia já
uma demanda represada e o Senado estava, eu diria,
se omitindo até, de efetivamente assumir o papel, por
tratar-se de uma questão que, entendo, federativa, e
portanto completamente ligada às atribuições do Senado Federal.
Portanto, estamos concluindo tanto o relatório de
Roraima quanto do Mato Grosso do Sul e se mostrou
efetivamente a necessidade de se fazer um trabalho
isento, um trabalho que pudesse ouvir todo mundo e não
apenas ter a versão de um lado ou somente do outro
lado. Creio que, ao ﬁnal, vamos realmente produzir um
trabalho que seja bom para todo o País, respeitando,
evidentemente, as peculiaridades de cada estado.
Quero também avisar – embora vá chegar a
cada gabinete – que amanhã, às 17h, vamos ouvir o
Presidente da Funai a respeito de Rondônia e/ou outros assuntos que a Comissão julgar interessante em
outra reunião.
A presente reunião está encerrada, com louvor
à aprovação do relatório do Senador Delcídio Amaral
sobre o Mato Grosso do Sul.
(Levanta-se a reunião às l8h26min.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 188, DE 2004
(Comissão Temporária criada nos termos
dos Regimentos nºs 529/03;
19, 164, 350, 444, 577, 587/04)
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o procedimento administrativo de identiﬁcação, delimitação, demarcação
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e declaração das terras indígenas de que tratam o art.
17, I, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e
o art. 231 da Constituição Federal
CAPÍTULO I
Da Identiﬁcação e Delimitação
Art. 2º A identiﬁcação e delimitação que instruirão
a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios serão realizadas com base em trabalhos
desenvolvidos por grupo técnico especializado, designado para esse ﬁm.
§ 1º O grupo técnico especializado a que se refere o caput desse artigo realizará estudos de natureza
etno-histórica, socioeconômica, jurídica, cartográﬁca,
ambiental e o levantamento fundiário necessários à
delimitação, com a seguinte composição:
I – um antropólogo, indicado pelo Ministério da
Justiça, ocupante de cargo público de caráter efetivo,
encarregado da coordenação dos trabalhos do grupo
especializado;
II – um advogado da União, indicado pela Advocacia-Geral da União, dentre servidores de seu quadro efetivo;
III – um economista, indicado pelo Ministério da
Fazenda, dentre servidores de seu quadro efetivo;
IV – um técnico de nível superior, indicado pelo
Senado Federal, dentre servidores de seu quadro
efetivo;
V – um técnico de nível superior, indicado pelo
Governo do estado envolvido, dentre servidores de
seu quadro efetivo.
Art. 3º O levantamento fundiário de que trata o
art. 2º, § 1º, será realizado conjuntamente com o órgão
federal ou estadual especíﬁco.
Art. 4º Serão obrigatoriamente notiﬁcados da
instauração do procedimento demarcatório todos os
detentores de títulos dominiais de terras situadas na
área indígena a ser identiﬁcada, bem como os proprietários lindeiros, o estado e o município.
Art. 5º O grupo indígena envolvido, representado
segundo suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases, sendo obrigatório o
registro de sua manifestação.
Art. 6º O grupo técnico solicitará, quando for o
caso, a colaboração de membros da comunidade cientíﬁca ou de outros órgãos públicos para embasar os
estudos de que trata este artigo, sendo obrigatório o
registro de todas as opiniões colhidas.
Art. 7º Concluídos os trabalhos de identiﬁcação e
delimitação, o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado, no qual será consignada expressamente
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a posição de cada um de seus membros, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
CAPÍTULO II
Da Fase Instrutória
Art. 8º Aprovado o relatório, será publicado seu
resumo no Diário Oﬁcial da União e no Diário Oﬁcial da unidade federada onde se localizar a área sob
demarcação, acompanhado de memorial descritivo e
mapa da área, devendo a publicação ser aﬁxada na
sede da Prefeitura do Município da situação do imóvel
e comunicados pessoalmente todos os interessados,
sob pena de nulidade do procedimento.
Art. 9º Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a comunicação pessoal de
que trata o art. 8º, poderão, os Estados e Municípios
em que se localize a área sob demarcação, bem assim
os demais interessados, se manifestar, apresentando
impugnação contendo razões instruídas com todas as
provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos
periciais, pareceres, declarações de testemunhas,
fotograﬁas e mapas, para o ﬁm de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do
relatório.
Art. 10. Sobre as impugnações dos interessados, manifestar-se-ão grupo técnico especializado
responsável pela elaboração do relatório, em parecer
conclusivo que mencionará obrigatoriamente todos os
pontos aventados.
Art. 11. Os autos serão conclusos à autoridade
competente para, em até trinta dias, proferir decisão
fundamentada, acolhendo ou rejeitando, total ou parcialmente, as impugnações oferecidas e:
I – declarando os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação;
II – prescrevendo diligências adicionais que julgar necessárias;
III – desaprovando a identiﬁcação ou delimitação.
Art. 12. É assegurado o direito de recorrer da
decisão que rejeitar a impugnação.
Parágrafo único. O recurso mencionado no caput será apreciado por instância administrativa independente, cuja composição obedecerá ao disposto
no art. 2º, § 1º.
CAPÍTULO III
Da Fase Decisória
Art. 13. A demarcação das terras indígenas será
submetida à aprovação do Senado Federal.
Art. 14. As demarcações administrativas aprovadas pelo Senado Federal submeter-se-ão à ho-
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mologação por decreto expedido pelo Presidente da
República.
Parágrafo único. Se a área identiﬁcada e delimitada estiver localizada na faixa de cento e cinqüenta
quilômetros de largura ao longo das fronteiras do Brasil
com outros países, antes de homologar a demarcação
o Presidente da República convocará o Conselho de
Defesa Nacional para os ﬁns do art. 91, § 1º, inciso III,
da Constituição Federal.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 15. São anulados todos os procedimentos de
demarcação em curso na data da publicação desta lei.
Art. 16. O imóvel rural de domínio público ou
particular objeto de esbulho possessório ou invasão
motivada por conﬂito indígena de caráter coletivo não
será incluído nos estudos a que se refere o art. 2º, §
1º, nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no
dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá
ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de
quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo
que propicie o descumprimento dessas vedações.
Art. 17. A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato que, de
qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão
de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conﬂito
indígena de caráter coletivo, não receberá, a qualquer
título, recursos públicos, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e penal dos envolvidos.
Parágrafo único. Se, na hipótese do caput, a
transferência ou repasse dos recursos públicos já tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder Público o
direito de retenção, bem assim o de rescisão do contrato, convênio ou instrumento similar.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
No bojo das discussões travadas no âmbito da
Comissão Temporária Externa do Senado Federal
para “ir aos Estados de Roraima, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, averiguar
a situação fundiária daqueles Estados”, diversos pontos falhos na atual política indigenista brasileira foram
detectados.
Um deles é justamente o procedimento vigente
para demarcação das terras “tradicionalmente ocupadas
pelos índios”, que, hoje, possui trâmite eminentemente
administrativo, atento principalmente ao informe antropológico, não envolvendo, com poder de deliberação,
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instâncias parlamentares ou de unidades administrativas estaduais ou municipais.
Essa perspectiva, embora privilegie ponto de
partida natural, cientiﬁcamente, qual seja, a percepção
antropológica sobre o viver indígena, não exaure, na
prática, posturas de forças sociais de interesses igualmente legítimos no processo de formação dos territórios
indígenas, a começar pelos próprios indígenas. Outro
ator pouco ouvido é o Estado, o que causa profundo
impacto federativo, já que a conseqüência homologatória envolve a transformação de área estadual em
bem da União, por vezes grandes áreas, pertencentes
a particulares detentores de títulos dominiais por duas
ou três gerações.
Outrossim, a partir do comando inequívoco do
art. 91, § 1º, III, da Carta Magna, o Conselho de Defesa Nacional deve, a ﬁm de fundamentar a decisão
presidencial, ser ouvido em situações de demarcação
de terras indígenas em faixa de fronteira. Aﬁnal, esse
órgão não só possui competência constitucional para
abalizar decisões com impacto sobre a soberania nacional, como fornece equilíbrio na burocracia estatal
para grandes questões, pois é formado pelo VicePresidente da República, pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal,
pelos Ministros da Justiça, da Defesa, das Relações
Exteriores, do Planejamento e pelos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
A presente proposta é fruto do esforço da Comissão no sentido de oferecer ao pais uma solução
para os conﬂitos decorrentes da demarcação de terras
indígenas, estabelecendo um procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas mais justo
e razoável, atendendo a todos os atores envolvidos de
forma equânime e respeitando os sagrados princípios
constitucionais que regem a matéria.
Sala da Comissão, –

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Na condição de cavalheiros que são,
os Srs. Senadores permitirão a esta Presidência que
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conceda, em primeiro lugar, a palavra à Senadora Heloísa Helena e, em seguida, aos demais Srs. Senadores, assegurando que a ordem de chegada de todos
será respeitada.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para fazer uma comunicação inadiável, como
possibilita o Regimento. Obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra,
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as galerias estão vazias. Estou estranhando isso. Ontem, as galerias estavam lotadas. Existem
em torno de 400 aposentados e líderes sindicais que
querem acompanhar o bom debate do salário mínimo,
e estou percebendo que estão proibindo as pessoas
de terem acesso às galerias e mesmo às cadeiras dos
convidados.
Portanto, faço um apelo a V. Exª para que mantenhamos o bom debate. Aqui não cabem mais de 200
pessoas. Mas vamos permitir que o público assista
ao debate do salário mínimo, que, com certeza, vai
iniciar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Senador Paulo Paim, a Secretaria-Geral
da Mesa me informa que o critério de distribuição de
senhas proporcionalmente às Lideranças dos Partidos
foi mais uma vez adotado, e esse sistema tem sempre
a concordância de todos os Líderes. Porém, a Presidência está solicitando informações que possam assegurar a V. Exª a participação da população nas galerias
e também dos convidados na galeria de honra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Fica o
apelo a V. Exª, Sr. Presidente. As galerias estão vazias,
e pessoas com 70 ou 80 anos estão aqui. Sempre foi
livre o acesso às galerias. É um absurdo que agora
proíbam as pessoas de assistirem ao bom debate.
Portanto, ﬁca o apelo a V. Exª para que interceda
junto ao Presidente José Sarney nesse sentido.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Heráclito Fortes. Em seguida, eu a concederei
a V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, Sr.
Presidente, quero me solidarizar com a reivindicação
feita pelo Senador Paulo Paim. É democrático que as
pessoas tenham acesso às galerias, evidentemente
dentro de um critério e dentro de um comportamento ordeiro, para que isso não prejudique os trabalhos.
Tenho certeza de que esse é o desejo do Senador
Paulo Paim.
Em segundo lugar, solicito a V. Exª a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Senador Demóstenes Torres, V.
Exª tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço que seja feita a minha
inscrição pela Liderança do PFL após a Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) –Senador Demóstenes Torres, eu
gostaria de dizer que lhe asseguro o uso da palavra,
para V. Exª fazer uma comunicação de interesse partidário após a Ordem do Dia, estando V. Exª inscrito em
primeiro lugar, conforme delegação que se encontra
sobre a mesa.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) –Senador Romeu Tuma, V. Exª tem
a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Chefe
da Segurança, o Dr. Claílton, deve estar preocupado
com qualquer tipo de manifestação, mas já pedimos
para convocá-lo e vamos estudar a forma de ocupação dos locais no limite máximo. Deve haver uma vigilância permanente, mas a assistência não pode ser
impedida de acompanhar a importante discussão do
salário mínimo.
Essa é a comunicação que eu gostaria de fazer.
Peço a V. Exª o apoio para que assim se proceda, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência agradece os esclarecimentos prestados por V. Exª, Senador Romeu Tuma,
1º Secretário desta Casa.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) –Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
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me solidarizar com o Senador Paulo Paim e dizer que
as senhas do PSDB serão distribuídas, para que os
aposentados e os trabalhadores possam acompanhar
a sessão.
O PSDB não vai usar o rigor de vetar a entrada
dos trabalhadores nesta Casa para que acompanhem
os depoimentos dos Senadores. O PSDB, democraticamente, vai distribuir as senhas, para que todos possam acompanhar a sessão.
Sr. Presidente, com todo o respeito ao meu amigo
Senador Demóstenes Torres, fui o primeiro a chegar
e gostaria também de me inscrever para falar, pela
Liderança da Minoria, com a autorização do nosso
Líder Sérgio Guerra, a qual já está em minhas mãos.
Acompanharei a decisão de V. Exª, mas fui o primeiro
a chegar. Falo isso porque, ontem, eu era o segundo
inscrito e acabei não falando. O Senador Demóstenes
Torres merece o nosso reconhecimento e será o primeiro a falar. Portanto, quero ser o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª pede inscrição para falar após a
Ordem do Dia?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito. A Presidência
lhe assegura o uso da palavra como segundo orador,
após a Ordem do Dia.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obrigado
pela compreensão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Agradeço a cooperação de V. Exª.
A Presidência, sabendo que, normalmente, a
ordem de chegada está afeta às comunicações inadiáveis, jamais deixa faltar espaço para que os Líderes
desta Casa façam uso da palavra. V. Exª o fará nessa
condição.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – V. Exª é
muito gentil.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, do PFL do Estado de Mato Grosso.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de informar ao
Congresso Nacional, particularmente ao Senado Federal, sobre a viagem que ﬁz à China – e estendi até
o Japão –, acompanhando a comitiva do Presidente
Lula, que esteve recentemente naquele país, com aproximadamente 400 empresários de diferentes setores.
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E destaco, Sr. Presidente, que também Exª fazia parte
da comitiva do Presidente da República.
Fui devidamente autorizado por esta Casa a
acompanhar a caravana da Bolsa de Mercadorias &
Futuros, que contou com cerca de 80 empresários,
além da comitiva do Governador Blairo Maggi, do Estado de Mato Grosso, composta por 38 empresários e
alguns Secretários de Estado.
No dia 22, quando chegamos a Beijing, ou Pequim, houve uma reunião com a diretoria da Chinatex
e participamos de um jantar muito importante. A Chinatex, empresa de comércio estatal da China, naquela
oportunidade já havia devolvido quatro navios de soja
brasileira. Discutimos bastante esse assunto, mas,
infelizmente, não conseguimos resolver o problema.
Espero que, de uma forma ou de outra, isso aconteça
o mais breve possível, seja por meio da diplomacia e
da área técnica dos Ministérios da Agricultura de ambos os países, seja, como disse hoje o Governador
Blairo à imprensa, por meio da Organização Mundial
do Comércio, caso a China continue a devolver a soja
brasileira.
No dia 24, em Pequim, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, começou um workshop da BM&F – Bolsa
de Mercadorias & Futuros. Juntamente com o Itamaraty,
a BM&F conseguiu apresentar um excelente trabalho
sobre “Agronegócio e Desenvolvimento: Aspectos da
Experiência Brasileira”.
O Sr. Manoel Félix Cintra Neto, Presidente da
BM&F, fez uma palestra sobre “Mecanismos Eﬁcientes
de Proteção de Preço para a Agropecuária Brasileira”.
Logo depois, houve palestra do Governador Geraldo
Alckmin, do Estado de São Paulo, que falou sobre
“Agronegócio e a Pujança Exportadora do Estado de
São Paulo”. Em seguida, o Governador Blairo Maggi,
do Estado de Mato Grosso, proferiu palestra sobre “A
Soja e o Progresso do Brasil Central”. Vale lembrar a
todos que o Governador Blairo Maggi é o maior produtor de soja do mundo. Houve, também, palestra do
Governador Zeca do PT, Sr. José Orcírio Miranda, de
Mato Grosso do Sul, sobre o tema “Agropecuária e
Desenvolvimento Econômico no Mato Grosso do Sul”.
E, por ﬁm, palestra do Governador Aécio Neves sobre
“Minas Gerais – sua História e Economia”.
No dia 25, ainda em Beijing, ou Pequim, a comitiva
do Estado de Mato Grosso fez reuniões setoriais com
vários empresários chineses interessados em importação e exportação de produtos para o Brasil. Também
houve uma visita à China Railway e ao Banco da China,
além de uma reunião com o Ministério da Agricultura
em Pequim, quando foram tratados vários assuntos
referentes à infra-estrutura brasileira e ao bom relacionamento comercial entre o Brasil e a China.
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No dia 26, em Xangai, repetiu-se o workshop de
Pequim, patrocinado pela BM&F. Portanto, em 24 e 26,
os temas e os apresentadores foram os mesmos.
Nos dias 26 e 27, quando já estavam lá V. Exª, o
Presidente da República e toda a sua comitiva, concluiu-se a reunião da BM&F com um almoço em que
também foram mantidos contatos, de certa forma bastante interessantes, entre os empresários da China e
do Brasil.
No dia 27, houve um seminário da BM&F, cuja
abertura, feita pelo Dr. Manoel Félix Cintra Neto, foi
“Brasil: Potencialidades e Oportunidades de Negócios”.
Em seguida, os Governadores Geraldo Alckmin, José
Orcírio Miranda e Blairo Maggi ﬁzeram palestra sobre
o potencial de desenvolvimento de seus respectivos
Estados.
O Ministro Luiz Fernando Furlan e o Sr. João Carlos de Souza Meirelles ﬁzeram um importante pronunciamento sobre as “Oportunidades na Indústria e no
Agronegócio Brasileiros”. Ainda sobre o tema “Brasil:
Potencialidades e Oportunidades de Negócios”, falou
sobre “Inserção do Brasil na Economia Mundial: Cenários para o Novo Milênio” o Professor Affonso Celso
Pastore, ex-Presidente do Banco Central do Brasil.
O segundo tema desenvolvido nesse seminário
foi “Setor Financeiro e Regulamentação dos Mercados de Capitais no Brasil”. A respeito de “Instituições
Financeiras e o Desenvolvimento Econômico Brasileiro” falou o Diretor de Normas e Organização do
Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Dr.
Sérgio Darcy. Outra palestra, feita pelo Dr. Eduardo
Manhães, Superintendente de Assuntos Internacionais da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foi
sobre “Marco Regulatório e Investimento Estrangeiro
em Bolsas no Brasil”.
O terceiro tema foi “Mercados de Derivativos no
Brasil”, proferido pelo Dr. Edemir Pinto, diretor-geral
da BM&F.
O quarto tema foi “Brasil e China: Os Desaﬁos do
Século XXI”. O Sr. Roger Agnelli, Presidente da Vale
do Rio Doce, falou sobre “A Visão da Empresa Brasileira na China: Experiência da CVRD”. Outro tema
interessante foi o exposto pelo ex-Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, acerca da
palestra sob o título “Perspectivas de Brasil e China
no contexto da Globalização”.Uma outra palestra foi
sobre a “Relação Brasil-China sob a Ótica da Mídia”
feita por representantes da Imprensa brasileira e da
Imprensa chinesa. O ex-Ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, também fez palestra a
respeito das “Tendências e Perspectivas do Comércio
Brasil-China”, que foi um sucesso. Por último, ouvimos
a palestra sobre “Agricultura Brasileira e a Demanda
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de Alimento pela China”, feita pelo eminente Ministro da Agricultura brasileira, Roberto Rodrigues, que,
apesar de estar bastante gripado e com muita tosse,
graças ao seu esforço e à sua boa vontade, fez uma
belíssima palestra.
Para o encerramento desse bloco falaram os Srs.
Affonso Celso de Ouro Preto, Embaixador do Brasil
na China, bem como o Presidente da BM&F, Manoel
Félix Cintra Neto.
À noite, Sr. Presidente, tivemos o ato de abertura
do escritório da Bolsa de Mercadoria & Futuros, em
Xangai, China.
O objetivo do escritório é o de promover o comércio exterior brasileiro, o ﬂuxo de capitais e os serviços relacionados com os mercados derivativos e de
proteção patrimonial.
Também houve o lançamento de placas alusivas à presença permanente de representante dos
Governos dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, São Paulo e Minas Gerais nos escritórios da
BM&F na China.
A caravana do Governador do Estado de Mato
Grosso, Blairo Maggi, esteve, no dia 28, em Zhengzhou,
oportunidade em que visitamos uma esmagadora de
soja e uma extraordinária empresa de carnes bovina,
suína e de aves.
Sr. Presidente, primeiramente, visitamos uma empresa estatal, depois, uma privada, com quem ﬁzemos
bons contatos para posterior exportação dos três tipos
de carnes brasileiras para a China.
Nesse ponto, encerrou-se o trabalho da BM&F.
Como já havia se encerrado a viagem do Senhor Presidente da República, a representação de Mato Grosso
prosseguiu viagem para o Japão. Lá, tivemos contatos
interessantes com empresas japonesas que têm interesses no Brasil como a Sumitomo, a Mitsui. Visitamos
a Jica, que tem realizado um bom trabalho no cerrado brasileiro, além de dar assistência promocional ao
agricultor brasileiro, sobretudo ao pequeno, também
está agindo no Nordeste, desenvolvendo um trabalho
junto à empresa Campo.
Em Tókio, fomos à residência do Embaixador brasileiro, Ivan Cannabrava, com quem tomamos o café
da manhã, e, diga-se de passagem, S. Exª orientou
muito bem a comitiva do Governador de Mato Grosso
sobre como iniciar o comércio com o Japão.
Estivemos na Jica, como disse anteriormente,
e também no Ministério da Agricultura daquele país.
Foi uma visita muito interessante, tendo em vista que
o Ministério da Agricultura japonês fez uma crítica ao
Brasil, junto à OMC, em função da liderança do Brasil
junto ao G-20, que tratou do problema da negociação
da OMC lá em Cancun.
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Em Tókio, trabalhamos com as empresas Mitsui
e Sumitomo e com a Superintendência do Banco do
Brasil, que conta com sete agências. Naquela oportunidade, tentamos defender a carne bovina brasileira.
Mas, o Japão não compra carne bovina nem a suína in
natura do Brasil, por se preocupar com a febre aftosa.
Mesmo estando o Brasil com 120 milhões de cabeças
de gado – de um total de 180 milhões – já protegidas
contra a febre aftosa, mesmo assim eles não admitem negociar com o Brasil, uma vez que o nosso País
não está livre da incidência da febre aftosa e, como
conseqüência a carne suína segue o mesmo caminho. Entretanto, o Japão compra a carne cozida, seja
ela bovina ou suína, como tem comprado, aumentado
muito o comércio com o nosso País, principalmente na
aquisição de aves, tendo em vista a ocorrência da gripe
asiática, fazendo do Brasil uma grande opção.
O Japão, a despeito de apresentar uma média
tarifária geral para os bens agrícolas e industriais relativamente baixa, ainda apresenta uma série de barreiras
tarifárias de diversos tipos e grande número de barreiras não-tarifárias na proteção do setor agrícola.
O caso de barreiras tarifárias menciona-se, a
título ilustrativo, a ocorrência de escaladas tarifárias,
tarifas variáveis e o uso de grande número de tarifas
especíﬁcas. Existem cerca de 95 produtos submetidos a direitos especíﬁcos que se situam entre 42,5%,
e cerca de 1.000%, no arroz.
Além disso, a tarifa média aplicada ao setor agrícola é de três vezes superior à média geral.
Essas restrições são reforçadas pelas barreiras
de caráter não-tarifário. Destacam-se entre elas as
quotas tarifárias, de administração pouco transparente,
as barreiras técnicas em geral e as medidas sanitárias
e ﬁtossanitárias.
A política japonesa de defesa sanitária e ﬁtossanitária vem sofrendo modiﬁcações desde 2002 no
sentido da ação de práticas mais rígidas de avaliação
e monitoramento de risco.
O Brasil vem mantendo negociações com o Japão com vistas a ajustar os procedimentos e requisitos
sanitários e ﬁtossanitários para os produtos agrícolas,
uma vez que aquele país é importante importador de
produtos agropecuários do Brasil e o Brasil vê aquele
país como um importante mercado para seus produtos.
Especiﬁcamente, o Brasil tem concentrado suas
negociações, dentro dos temas agrícolas das relações
bilaterais Brasil – Japão, nos requisitos sanitários e ﬁtossanitários e seus efeitos restritivos sobre o acesso
dos produtos brasileiros ao mercado japonês para os
seguintes produtos: frutas, sobretudo manga, carne
bovina, carne de frango, carnes suína e café.

JUNHO 2004
18596

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Além desses, tem dado especial atenção à soja
geneticamente modiﬁcada, uma vez que o Brasil é
o segundo fornecedor de soja para o Japão. Não há
proibição à importação de soja transgênica, mas existem procedimentos sanitários que precisam ser ajustados.
Sr. Presidente, houve a oportunidade de dialogarmos com o Ministério da Agricultura japonês a respeito da proibição da entrada de carne bovina oriunda
do Brasil. Ali, dissemos que quem comanda a área
técnica de restrição ou não à importação de carne
bovina do Brasil e de qualquer outro país do mundo
é a Organização Internacional de Epizootias, órgão
da ONU com sede em Paris, cujas decisões todo o
mundo aceita, exceto o Japão. Portanto, vejo um bom
trânsito se o Brasil recorrer também à OIE a respeito
dessa necessidade de exportar carne para o Japão,
o que considero, também, uma saída.
Sr. Presidente, quis fazer esses comentários porque fui autorizado por esta Casa a participar destas
duas comitivas – repito – a da BM&F e a do Governo
do Estado de Mato Grosso. Acredito que tivemos um
grande proveito. Entretanto, os negócios com o Japão
e com a China não ocorrem apenas numa primeira visita. Penso que o trabalho bilateral entre Japão/Brasil
e Brasil/Japão, China/Brasil e Brasil/China é a solução
para vendermos para aqueles dois países. E é bem interessante o que eles falam sobre o Brasil. Eles gostam
muito do nosso País e acham que o Brasil é complementar tanto à China quanto ao Japão. A China tem
1,3 bilhão de bocas para comer. É um país que não
é tão pobre quanto nós, brasileiros, pensávamos, e o
Brasil tem produtos para vender. Depende, agora, de
os dois países entrarem em entendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra, pela ordem,
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Eduardo Siqueira
Campos, solicito minha inscrição para falar pela Liderança do PSDB, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª ﬁca inscrito como terceiro Líder
para comunicação de interesse partidário.
Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, o
1º Vice-Presidente desta Casa, Senador pelo Partido
dos Trabalhadores, Paulo Paim.
V. Exª dispõe de até 20 minutos, nobre Vice-Presidente desta Casa.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com certeza, naturalmente se Deus permitir,
amanhã virei à tribuna para advogar um reajuste maior
do que R$260,00 para o salário mínimo.
No dia de hoje, Sr. Presidente, farei um pronunciamento sobre a coerência do homem público.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na vida pública, muitos são os atalhos à disposição de quem queira percorrê-los, especialmente na direção do poder.
Mas caminho, Sr. Presidente, só existe um.
Tal como na vida de cada um de nós, trata-se de
uma questão de escolha. Optar pelos atalhos, ou pelo
caminho, é que faz a diferença.
A opção que ﬁz é a marca de minha vida. Minha
origem é bem mais que simples circunstância primeira
de vida. Sendo verdade, Sr. Presidente, como queria
Ortega y Gasset, que “eu sou eu e minhas circunstâncias”, ﬁz dessa origem o parâmetro essencial de
minha conduta política.
Ao fazê-lo, sei que me aprisionei à única forma
de submissão que admito para mim, como cidadão e
como homem público – a de manter intacto e inegociável o compromisso de lutar pela superação da miséria, pelo ﬁm das iniqüidades sociais, pela eliminação
de todas as formas de discriminação e pela predominância da justiça.
Não concebo a política, Senador Mão Santa, sem
atos de grandeza. Seria por demais doloroso reduzi-la a
negócios de qualquer espécie ou à busca desenfreada
pelo poder. Em ambos os casos, ainda que providos
de alguma legitimidade, a política careceria daquele
sentido mais elevado, que a digniﬁca e a enobrece.
Para os que se vangloriam de seu acentuado
pragmatismo, isso poderia soar como se o Paim fosse ingênuo. A esses preﬁro, contudo, a companhia
da grande pensadora Hanah Arendt. Para ela, que
marcou como ninguém sua passagem pelo panorama intelectual do século XX, ao elaborar exuberante
reﬂexão crítica sobre a política contemporânea, “fazer
política somente se justiﬁca como um ato de amor à
Humanidade”.
Justamente por assim ser, toda e qualquer forma
de experiência política que não tenha como norte a liberdade é, em si mesma, a negação da própria política.
Toda e qualquer forma de pensamento único amesquinha, empobrece ou aniquila o espaço democrático.
O importante é que a força do sentimento democrático venceu. Como não se cansava de dizer a valorosa guerreira socialista espanhola Dolores Ibarra, La
Pasionaria, os donos da verdade de todos os matizes
tentariam passar. Como passarão, garante poetica-
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mente o gaúcho Mário Quintana, os que teimam em
“atravancar” esta caminhada, a da liberdade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
não concebo a política sem princípios e valores. Pautei
toda minha trajetória de homem público pela obediência aos ideais de que me nutro. Do início aos dias de
hoje, não foi outra coisa o que busquei fazer, dia após
dia, sem qualquer forma de concessão que pudesse
levar a algum desvio.
Tendo como ﬁm a ediﬁcação, talvez de um sonho,
de um Brasil socialmente justo, economicamente próspero e politicamente democrático, joguei-me por inteiro
na consecução desse objetivo. Por isso, em meio a tantos contratempos que caracterizam o campo político e
ao extraordinário dinamismo de uma História que não
pára de se transformar, é fácil identiﬁcar e reconhecer
minhas posições e atitudes.
Em essência, sou hoje o que fui ontem. Por maior
que seja o peso do tempo, meus cabelos brancos, por
mais que tenha amadurecido e por mais sensíveis que
tenham sido as mudanças veriﬁcadas no Brasil em todos esses anos, logrei preservar o que de mais valioso
posso ostentar, aqui da tribuna do Senado, em minha
atuação política: a lealdade aos princípios que elegi e
a coerência nas atitudes que assumi.
Quanto a isso, é de justiça proclamar: sempre
recebi dos gaúchos o pleno reconhecimento e o total
apoio, inclusive traduzido eleitoralmente, à linha de
comportamento público que me acompanha por todo
esse período.
Em um Estado, Srªs e Srs. Senadores, historicamente polarizado, no qual a nitidez ideológica jamais
concedeu espaço à mistura gelatinosa das posições
políticas amorfas e incolores, consegui granjear o respeito coletivo.
Lealdade ao pensamento e coerência na ação
calaram fundo na consciência do povo do Rio Grande. Disso me orgulho. Com isso me satisfaço. Esse
patrimônio é a única vaidade que, como político, me
permito ter. Foi essa coerência que me assegurou 2,2
milhões de votos num eleitorado de seis milhões de
eleitores.
Para me conduzir dessa forma, não foi preciso
buscar teorias soﬁsticadas que pudessem sustentar
minha maneira de ser e de proceder na cena pública.
Bastou, tão-somente, deixar ﬂuir minha personalidade,
irromper meus sentimentos e não encobrir minhas circunstâncias e visão de vida. Ficar ao lado dos excluídos
sociais, dos discriminados, dos despossuídos de uma
forma geral e volver-me integralmente para o mundo
do trabalho foi o pacto que ﬁz com minha própria consciência. Esse pacto não tem como romper.
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Assim, encampar a luta pela defesa da dignidade do salário mínimo, por exemplo, que tanto marcou
minha passagem pela Câmara dos Deputados por
sucessivas legislaturas e que me acompanha aqui no
Senado da República, nada mais foi – e é – que mera
e natural decorrência de opção política que, desde o
início, eu havia feito. Essa opção, sem qualquer tipo
de subordinação ao marketing, traduz a razão de ser
da minha vida.
Justamente por isso, imaginar ser possível uma
guinada radical, neste momento de minha vida, não
pode ser outra coisa senão ingenuidade ou arrogância. Ao contrário do poeta que, “por delicadeza”, confessou ter perdido sua vida, não posso admitir que,
por incoerência, perca minha razão política de viver.
É essa lealdade a princípios tão caros – não a volúpia
do poder a qualquer custo – que dá sentido à minha
vida de homem público. Assim o ﬁz. Assim o faço. Assim o farei.
Fala-se muito em coerência e lealdade. São palavras que a língua portuguesa, tão fértil, tão elegante
e tão rica, deﬁne com clara precisão. Os dicionários
apontam para “coerência” o sentido de “ligação ou
harmonia entre situações, acontecimentos ou idéias;
relação harmônica; conexão, nexo, lógica”. “Leal” se
traduz como sincero, franco, honesto. Acima de tudo,
“leal” signiﬁca ser ﬁel aos compromissos assumidos
com o povo.
Reconheço, porém, que cientistas sociais encontram diﬁculdades, nada desprezíveis, para a conceituação de lealdade política. A diﬁculdade decorre, fundamentalmente, do fato de que os governos tendem a
vincular o exercício da lealdade à submissão – quieta,
complacente e sobretudo silenciosa e um pouco covarde – ao seu projeto de poder. Isso não!
Essa característica se conﬁgura como tendência,
aﬁrmam os estudiosos, a partir do ﬁm da Segunda
Guerra Mundial. Pragmática e violentadora, ela acaba
por esmigalhar sonhos, inibir a imaginação criadora,
corromper consciências e desﬁbrar biograﬁas. Antes de
tudo, porém, e desgraçadamente, destrói a utopia de
um mundo melhor. A essa concepção de lealdade não
me entrego, não me submeto, não me subordino.
Preﬁro a deﬁnição de R. H. Pear, segundo a qual
o termo “lealdade” “vem sendo usado desde há muito
para expressar uma vinculação ou devoção a um país
ou a um conceito político”. Nesse sentido, lealdade é
também “ponto de convergência intelectual e emocional”, além de sugerir “serviço devotado, voluntário e
paciente a uma idéia”. Nada, pois, que se confunda
com prova de conﬁança que se exige e se requer dos
servidores do Estado.
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O grande historiador Eric Hobsbawm nos adverte que o sentido maior do ofício do historiador é
“lembrar o que os outros esquecem”. Esforço-me, Sr.
Presidente, por manter viva minha memória pessoal
e social. Como diz a letra daquela memorável canção
que uma gaúcha notável – a inesquecível Elis Regina
– imortalizou na sua voz incomparável “a minha arma
é o que a memória guarda”.
Minha memória coleciona exemplos de homens e
mulheres que se tornaram extraordinários justamente
pela ﬁdelidade aos seus ideais e pela conduta coerente
de uma vida inteira. Independentemente de suas posições, muitas vezes inconciliáveis entre si, convergiram
na ﬁrmeza com que defenderam suas posições.
Lembro – e comentava com V. Exª, Senador Mão
Santa – que foi a força das idéias que sustentou o sonho
acalentado por Rui Barbosa de presidir o Brasil. Sonho
jamais realizado, mercê de sucessivas derrotas eleitorais, em larga medida debitadas à conta de oligarquias
perversamente reacionárias. Mas sua estátua e seus
ideais estão sempre aqui, no coração da democracia.
Rui Barbosa é homenageado diariamente por todos
nós, Senadores, Deputados, homens públicos.
Como estaria conﬁgurada hoje a sociedade norteamericana, não fora a paciente, metódica e ﬁrme ação
de Martin Luther King na luta contra o absurdo racismo
e a odiosa discriminação nos Estados Unidos da América? Imolado pelas forças do atraso e da intolerância,
ele permanece cada vez mais vivo na consciência de
homens e mulheres de bem em todo o planeta.
Luther King foi assassinado por aqueles que não
admitiam que um negro pensasse de forma diferente
e pregasse a igualdade racial.
Que algo mais, além da lealdade a princípios e
da ação coerente, fez do sul-africano Nelson Mandela referência universal na luta contra todas as formas
de discriminação? Mandela ﬁcou 27 anos no cárcere, mas não abriu mão de seus princípios. Derrotou
o apartheid, na África do Sul, e hoje, com 90 anos, é
idolatrado pelo mundo.
Para não dizerem que só falei negros, teria sido
diferente o exemplo de Ernesto Guevara? Por ﬁdelidade
às suas generosas idéias, comprometidas com a radical substituição das secularmente injustas estruturas
sociais latino-americanas, Che Guevara abandonou
o conforto material a que alguém da classe média argentina normalmente teria acesso – era médico, abriu
mão do exercício do poder na Cuba revolucionária e
tentou concretizar o sonho de uma América Latina
livre do atraso e da miséria. Guevara completaria na
última segunda-feira, 14 de junho, 76 anos. Guevara
morreu, mas vive dentro de cada um de nós. Assassinado na selva boliviana, está presente em cada canto
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do planeta e em cada coração humano que não tenha
perdido a capacidade de se indignar em face da injustiça e da opressão.
Aqui tivemos o nosso Zumbi dos Palmares, que
abandonou a vida tranqüila de um mosteiro em que
vivia e saiu pelo País para lutar pelo ﬁm da escravidão
e pela liberdade. Queria construir uma sociedade de
iguais. Fundou os Quilombos. Também tombou. Foi
covardemente assassinado e esquartejado por nunca
ter abandonado a sua coerência e os seus princípios.
Zumbi morreu, mas as suas idéias continuam vivas.
Longe de mim, Srªs e Srs. Senadores, a leviana pretensão de me equiparar aqui a qualquer um
desses personagens que a História consagrou! Apenas destaco que me valho deles na medida em que
exempliﬁcam, de forma modelar, o valor da coerência
na vida política.
Sr. Presidente, modesta, mas de forma muito
orgulhosa, posso aﬁançar que o Senador de hoje é o
mesmo menino de ontem, pobre e negro.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo
Paim, falta um minuto para o Piauí poder participar
da sua luta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não tenho
como não permitir um aparte a V. Exª, Senador Mão
Santa. Eu estava concluindo meu pronunciamento.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Presidente, eu pediria a sensibilidade de V. Exª para permitir
que eu procedesse ao aparte de pé.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Senador Mão Santa, a concessão não
é do Presidente. O Regimento Interno impõe-nos a
todos regras, as quais devemos cumprir. Só uma alteração regimental pode propiciar o que V. Exª solicita.
O modo como o fará não tornará o aparte de V. Exª
menos importante ou menos brilhante.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu lembraria Montesquieu, O Espírito das Leis. Senador Paulo Paim, eu
e todo o País estávamos ouvindo atentamente o seu
pronunciamento, assim como o País todo parava para
ouvir, no dia 1º de maio, o pai dos pobres, o pai dos
trabalhadores – quis Deus que fosse gaúcho, como V.
Exª –, Getúlio Vargas, que anunciava “trabalhadores do
Brasil” e um salário digno de vergonha. Hoje, Professor
Cristovam Buarque – ensine àqueles do PT que não
sabem fazer contas –, isso signiﬁcaria R$60,00. V. Exª
começou o seu discurso citando Ortega y Gasset: o
homem é o homem e sua circunstância. Mas eu queria dizer que V. Exª está enquadrado no pensamento
daquele escritor quando diz que “o passado é um soldado, o porvir é o capitão”. V. Exª foi o mais brilhante
soldado em defesa do salário e será, sem dúvida nenhuma, esse capitão que será vitorioso hoje aqui. V.
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Exª foi tão feliz, que começou citando o caminho. Foi
justamente como Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. V. Exª está passando essa mensagem
cristã. E eu diria que, em momento mais difícil, vamos
buscar De Gaulle, que, quando quis libertar seu país
da Segunda Guerra, saiu gritando na França e fora
da França, de Lons: “Resistência popular! Resistência popular! Resistência popular!” V. Exª é o nosso De
Gaulle desta luta no dia de hoje. É o General Paim dos
trabalhadores! E pode gritar nesta Casa: resistência
parlamentar! Resistência parlamentar! Resistência
parlamentar! Mas eu queria, e me permita Deus, lembrar a origem de V. Exª, que é gaúcho. Lembro Bento
Gonçalves – que V. Exª reencarna na coragem, na luta,
na liberdade dos negros e na liberdade democrática –,
que, em 1935, acordava este País com a coragem dos
gaúchos, pela liberdade. E, como V. Exª disse, ninguém
melhor do que Che Guevara para nos inspirar. O PT
precisa aprender o que diz Che Guevara. Professor
Cristovam, eles precisam de V. Exª. Eles são daquele
antigo Mobral e não sabem das coisas. Che Guevara
disse: “Se és capaz de tremer de indignação diante de
uma injustiça, és companheiro!” V. Exª é o verdadeiro
companheiro, hoje, do trabalhador brasileiro, Senador
Paulo Paim. No glorioso dia de hoje, 16 de junho, V.
Exª se iguala a Getúlio, a Alberto Pasqualine, a João
Goulart, e pode terminar como o Apóstolo Paulo, porque ele ia para as guerras e, nos momentos difíceis,
olhava para os seus soldados e dizia: “Se Deus está
conosco, quem será contra nós?” É o núcleo duro e
burro deste País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu dizia que modesta, mas orgulhosamente,
posso aﬁançar que o Senador de hoje é o mesmo menino pobre e negro de ontem. Passaram-se décadas,
não mudei. Foram 10 anos como sindicalista, 18 anos
aqui no Congresso Nacional – foram 16 anos como
Deputado e praticamente dois anos como Senador –,
com os mesmos princípios, o mesmo ideal, o mesmo
sonho de ajudar a construir uma Pátria livre, democrática e cidadã.
Sr. Presidente, eu gostaria muito que esta Casa
votasse e aprovasse o projeto que apresentei que garante um salário mínimo de R$300,00, estendendo
o mesmo percentual de reajuste aos benefícios dos
aposentados e pensionistas da previdência social,
sonho de 22 milhões de aposentados, representados
aqui pelo companheiro João Lima. Sei que será difícil,
mas vamos pelear, como diz o gaúcho, até o último
momento.
Por isso, neste momento em que, pela primeira
vez, não acompanharei a orientação do Partido dos Trabalhadores em questão tão sagrada para mim, como o
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salário mínimo, ﬁco com a frase do compositor que diz
“a orquestra nos chama, vamos ter que recomeçar”.
Crendo ou não, não há quem não compreenda
determinadas lições, Senador Magno Malta, contidas
nos Evangelhos. Deles recolhi a noção do bom combate. Ao mirar minha trajetória política, acredito ter
praticado esse ensinamento. É com a alma leve, que
jamais se apequenou, que posso repetir como Gonzaguinha, Senadora Heloísa Helena: “começaria tudo
outra vez”.
Sr. Presidente, por ocasião da reforma da previdência, muitos duvidaram. Eu não duvidei. Eu acreditei,
com muita fé, mas com fé mesmo, na PEC paralela. É
triste ter que dizer, ter que reconhecer que se passaram
seis meses e que ela não foi votada, quando o acordo
ﬁrmado garantia que a votação seria em janeiro, em
fevereiro ou mesmo em março. Mas, no dia 1º de abril
de 2004, eu me senti enganado.
Por tudo isso, repito tal qual o cantor: a vida nos
faz um eterno aprendiz.
Sr. Presidente, três Senadores me solicitam
aparte.
O Sr. Magno Malta (PL – ES) – Concede-me V.
Exª um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, ﬁco agora a depender de V. Exª. Ainda estou
com a última página para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Eu diria, Senador Paulo Paim, que a
Casa acompanha com grande atenção e respeito o pronunciamento de V. Exª. A Presidência não vai cercear
o desejo dos Parlamentares de prestar solidariedade e
apoio a V. Exª neste instante, mas pediria apenas que
o ﬁzessem dentro de um curto espaço de tempo, para
permitir, inclusive, que os outros pudessem aparteá-lo
e que déssemos cumprimento ao Regimento, respeitando também os demais oradores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ouvirei o
Senador Magno Malta, em seguida o Senador Cristovam Buarque e, depois, o Senador Efraim Morais.
O Sr. Magno Malta (PL – ES) – Sr. Presidente, o
meu aparte não é para ser solidário ao Senador Paulo
Paim, que não precisa de solidariedade. O Senador
Paulo Paim é um homem grande, uma rocha, um símbolo de luta e de resistência a salário de fome. Escreveu sua história, sim. Vi o Senador Paim muitas vezes
ser aparteado na Câmara dos Deputados pelos seus
companheiros de Partido, que faziam coro com esse
mesmo discurso, que nunca mudou. Um homem pode
ceder na forma, nunca no princípio. Isso é princípio
para V. Exª, assim como é para mim. No princípio, um
homem não cede; se o faz, mergulha no descrédito e
não tem a coragem ou o direito de olhar nos olhos dos
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seus ﬁlhos. V. Exª fez seu discurso num tom diferente,
emocionado. Ouvia-o no meu gabinete e vim para cá.
Sou um homem extremamente emocional. Sou ﬁlho
de Dadá, que morreu ganhando meio salário mínimo
por mês, e de Seu Ameliano, meu pai, que morreu ganhando um. Imagino que V. Exª estava apenas pedindo
o direito de continuar olhando nos olhos dos seus ﬁlhos. Eu também só quero o direito de olhar nos olhos
das minhas ﬁlhas e da minha esposa, que sabem ler,
que lêem jornal, vêem televisão, conhecem a minha
vida por dentro e por fora e sabem quais são os meus
princípios. E, para ter o direito de olhar para elas, não
posso romper com os meus princípios. V. Exª veio a
esta tribuna e me tirou do meu gabinete quando falou
em princípios.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Magno Malta (PL – ES) – V. Exª também
quer o direito de continuar olhando para seus ﬁlhos,
para a sua família, para as pessoas que o amam e
que lhe deram sempre procuração para representá-los
no Congresso Nacional. Quer continuar como homem
que pode até fazer concessão na forma, mas nunca no
princípio. Vim aqui dar-lhe parabéns. V. Exª não precisa
da minha solidariedade, porque é muito maior do que
essas questões.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque e, em seguida, ao Senador Efraim Morais. Em
seguida, concluirei.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Senador Paulo Paim, discursos como esse é que fazem
a grandeza desta Casa. E pessoas como V. Exª é que
fazem termos orgulho dos Pares que temos. É pena
que essa posição e a grandeza que ela adquire vêm
de que nem todos se comportam dessa maneira. Uma
parte dos Senadores aqui, há algum tempo, defendia
salários maiores; e, agora, não defendem o aumento
maior. Outros, que defendiam aumentos pequenos,
agora defendem aumentos maiores, apenas porque
uns foram para o Governo e outros, para a Oposição.
Tenho discordado há anos, fraternalmente, em detalhes,
sobre o caminho, o rumo para atender realmente às
necessidades dos trabalhares. V. Exª escolheu o lado
do poder aquisitivo. Escolhi o lado do poder de acesso
do trabalhador aos serviços sociais. Continuo achando que o aumento de salário do professor, do ﬁlho do
trabalhador, é igual ou melhor do que o aumento do
salário mínimo, mas isso não me impede de dizer que
tenho o maior orgulho de ser seu colega aqui. Orgulhame dizer que a única parte que não entendo correta
no seu discurso é dizer que está indo contra o Partido
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dos Trabalhadores. V. Exª está indo contra a Bancada
de Senadores do Partido dos Trabalhadores, da qual
faço parte. No entanto, nós, da Bancada, não temos o
direito de falar em nome do Partido. Se houvesse uma
consulta às bases ou ao Diretório, que representa as
bases entre um e outro congresso, aí, sim, V. Exª estaria indo contra o Partido. Hoje, V. Exª está indo contra
a Bancada de Senadores. Para mim, V. Exª continua
Partido dos Trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Ouço o Senador Efraim Morais, meu colega, à
época, como Deputado Federal, ao lado do Senador
Magno Malta e tantos outros.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Nobre Senador
Paulo Paim, inicialmente, a minha solidariedade a V.
Exª. Estamos e continuamos do mesmo lado, em defesa dos trabalhadores brasileiros. Acompanhei toda a
luta de V. Exª aqui e na Câmara e me sinto orgulhoso.
Ontem, V. Exª, na Oposição, e eu, no Governo, defendíamos a mesma causa. Hoje, V. Exª, no Partido do
Governo, e eu, na Oposição, continuamos a defender
a mesma causa. Força, Senador Paulo Paim! Força,
que nós venceremos! Pode ter certeza, Senador, pois
não vejo o Governo Lula com votos nesta Casa para
derrotar os trabalhadores brasileiros. Força, Senador,
vamos vencer! E aproveito a oportunidade para comunicar a esta Casa que o Partido da Frente Liberal,
na manhã de hoje, reuniu-se com todos os seus Senadores e não fechou questão. Entretanto, houve um
compromisso de todas as Senadoras e os Senadores
do PFL de votar contra o salário de R$260,00. Vamos
em frente, Senador! V. Exª é o grande comandante
desta resistência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Termino, agradecendo ao Senador Mão Santa, ao Senador
Efraim Morais, a todos os Senadores que abriram mão
de fazer o aparte para que eu pudesse concluir o meu
pronunciamento.
Termino, Sr. Presidente, com um poema que escrevi nesta semana tão difícil, eu diria, para todos nós.
O título, como iniciei: “Longa Caminhada”.
Sei que é difícil entender
Sei que hoje estou no centro do poder
Mas saibam que eu sou povo
Isto jamais irei esquecer
Gostaria que acreditassem
Que o luxo de Brasília
E seus palácios
A orquestra de violino
E o piano de cauda mostram
O quanto estão longe os pandeiros
O violão, o tambor pelo povo tocado
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É o cenário de um palco viciado.
Vocês sabem
Que eu não podia aceitar
Por isso eu não mudei
Não abandonei os nossos sonhos,
As nossas ilusões
O que preguei.
Continuarei livre
Livre como os pássaros
Livre para cantar;
Livre para escrever, protestar
Para sonhar.
Se chorei
É porque minha mente e alma
Estão com vocês
Jamais os abandonarei
Termino dizendo, Sr. Presidente, que a orquestra
nos chama, vamos ter que recomeçar.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra a V. Exª pela
ordem.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Eu gostaria
que o jovem Presidente me inscrevesse como Líder
do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª ﬁca inscrito.
Senador Paulo Paim, antes de anunciar as palavras do próximo orador, a Presidência deseja discordar, pelo menos em parte, do pronunciamento de
V. Exª. V. Exª aﬁrma que não mudou. Este Presidente
discorda: V. Exª mudou – fui seu colega na Câmara
dos Deputados – e mudou para melhor. V. Exª faz esta
Casa se lembrar do seu conterrâneo, o poeta gaúcho
Mário Quintana. Na falta de outros defeitos dos quais
pudesse ser acusado, alguém lhe desaﬁou, dizendo:
“Não te envergonhas, poeta, de residir em tão pobre
pensão?” Ele disse: “Não me importo, moro mesmo
dentro de mim”. V. Exª honra as tradições do povo
gaúcho e sua própria trajetória na Câmara dos Deputados e nesta Casa.
Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, a
nobre Senadora Heloísa Helena.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁz questão
de não fazer um aparte ao Senador Paulo Paim, até
para que S. Exª pudesse concluir com tranqüilidade.
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Sabe S. Exª, porém, do respeito que tenho pela decisão que tomou. É evidente que ninguém vai expulsá-lo,
porque os meses de glória na mídia e a popularidade
já se acabaram.
Quando fomos expulsos, não havia o Waldomiro
e as ramiﬁcações da estrutura de lavagem do dinheiro
podre e sujo do narcotráﬁco, não havia vampiros da
saúde, não havia o balcão de negociatas aqui, comprando as pessoas com cargos, prestígio e poder. Então,
com certeza, o Senador Paim não será expulso, mas
é evidente que, se S. Exª resolver estar em outro lugar
conosco... Como diz um poema belíssimo do Sebastião Néri: “O sol nasce na palma da minha mão, como
nasce o pão, o amor, a liberdade”. É evidente que S.
Exª seria muito bem recebido entre todos nós.
O debate antes era outro. Essa turma agora faz
isso mais não. Agora é a turma da farsa. É outra coisa.
Precisam de alguns lá para dar legitimidade à farsa.
Vão fazer isso mais não.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer
ao Senador Cristovam pela cessão do espaço. Por favor, S. Exª nem sabia sobre o que eu iria falar. Foi uma
cessão meramente burocrática, algo que faz parte das
relações civilizadas aqui no Parlamento.
Da semana passada para cá, muitos de nós falaram sobre o salário mínimo. O povo brasileiro pode ter
a certeza de que ganhará, porque, sem dúvida, o Senado dará uma demonstração de que, graças a Deus,
existem muitos senadores – não é, querido Senador
Jefferson Péres? – aqui que não compartilham com
farsas e não deixam também que se coloque uma etiqueta nas suas testas dizendo qual é o seu preço.
Como todos sabemos o que pode acontecer
amanhã, ﬁco impressionada com o cinismo que venho testemunhando. Primeiro, sai um detalhamento
nos jornais acerca da metodologia da compra de um
parlamentar. Ninguém responde nada, não se diz se
é verdadeiro ou se é falso. Segundo, já estão dizendo
que vão adiar. Não sei como, porque não se pode adiar
essa votação amanhã. Ela só poderia ser adiada se o
relator pedisse mais 24 horas, 48 horas ou 38 horas.
Isso S. Exª não fará. Seria possível o adiamento também se o presidente alegasse alta complexidade ou
que alguém está numa viagem interplanetária e não
poderá estar aqui para votar! Isso também S. Exª não
fará, porque a metodologia de votação de medidas
provisórias aqui sempre foi essa e não haverá acordo
entre os Líderes para modiﬁcá-la.
Então, eles terão que esvaziar o Plenário; covardemente esvaziar o Plenário para evitar a presença de
41 senadores aqui para votar qualquer matéria. O pior
é que estarão aqui presentes 41 senadores para votar
essa matéria amanhã.
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Deus do céu, eu quero que votem logo, porque
senão esvaziam os cofres públicos. Votem logo, pelo
amor de Deus! Porque está demais o negócio. Imaginem: uma noite! Uma noite não é brincadeira não.
Então, pelo amor de Deus, espero que esta Casa amanhã tenha 41 presentes para votar logo, porque não
tem cofre público que agüente saques durante várias
noites, como tem acontecido.
Sr. Presidente, tivemos a oportunidade esta semana de falar de cada uma das desculpas esfarrapadas
que são colocadas pela base de bajulação do Governo
em relação ao salário-mínimo. Ora era porque quebraria
a Previdência – aquela velha cantilena, enfadonha e
mentirosa, resquício do Governo Fernando Henrique,
de que o aumento do salário mínimo quebraria a Previdência. Desmontamos isso; esse argumento qualquer
um aqui sabe derrubar, já tivemos várias oportunidades de fazê-lo. Depois é a outra desculpa esfarrapada
de dizer que agora vai-se salvar o País investindo em
políticas sociais, amplas, gerais e irrestritas, porque
isso é mais importante do que o salário-mínimo. Depois, dizem que o aumento quebraria as prefeituras.
Ontem já tivemos a oportunidade, inclusive, de apresentar dados estatísticos aqui para desmentir isso
– no meu caso, apresentei os do Sudeste, do Sul e do
Centro-Oeste, mas, de uma forma muito especial, os
do Nordeste, que é onde as prefeituras têm o maior
número, Senador Ramez Tebet, de funcionários que
ganham até um salário mínimo. É verdade que alguns
municípios têm até 30%, 41% de funcionários nesse
caso. Entretanto, Senador Ramez Tebet, o impacto
disso na folha de salário é só de 3%. Sabemos que o
que quebra prefeitura é político ladrão. Graças a Deus,
não é o caso da maioria das prefeituras, porque senão
o País estaria quebrado, a maioria realmente não se
predispõe a isso.
Uma outra coisa agora, quando eles já não têm
mais o que fazer. Agora tem outra conversa – todo dia
é uma conversa nova –. agora a conversa é que não
se vai votar no salário mínimo de R$275,00 porque o
aumento é só de R$15,00. Dizem: “Quero votar num salário mínimo de R$300,00”. Também quero; quero votar
é numa proposta de R$1.440,00, que é o salário-mínimo do Dieese. Se não pode ser R$1.440,00 votarei na
minha proposta de R$315,48 ou na do Senador Paulo
Paim, que é a que equivale a US$100.00. Se não der
nenhuma das duas, votarei na proposta dos R$275,00
porque R$5,00 não é nada na casa de um Senador
ou de uma Senadora, mas na casa do pobre é muita
coisa. Aliás, talvez poucos aqui saibam, mas alguns
sabem e as mães e pais de famílias neste Brasil afora
sabem o que é R$15,00 a mais no orçamento porque
sabem quanto custa o litro de leite, o pão, o quilo da
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carne de terceira, quarta ou quinta, o quilo de feijão.
Então, R$15,00 é muita coisa mesmo. Todos os dias
há uma farsa para justiﬁcar o injustiﬁcável.
Senador Efraim Morais, do PFL, lembro-me de
que no debate da Câmara, para tentar inibir alguns
deputados, dizia-se que R$275,00 era a proposta do
PFL e que duvidavam que parlamentares de esquerda
votassem nela.
Todos sabem que sou católica e tenho muitos
amigos evangélicos, pessoas queridas, maravilhosas.
Estive esta semana com o Pastor João Luiz, na igreja
Quadrangular, na minha querida Maceió. Lá também
estava uma senhora evangélica, inclusive junto com a
Simone, que foi uma grande atriz, prestando um depoimento. O testemunho delas é um excelente exemplo
para desmontar esse discurso falsário de que, por se
tratar de proposta do PFL, quem é de esquerda não
pode votar. Todo dia criam uma farsa diferente.
A mulher dizia, em seu testemunho, que o ﬁlho
estava passando fome em casa. Ela orava, orava, orava,
pedindo a Deus que mandasse comida. Ela passou o
dia todo orando e a comida não chegava. De repente,
chegou um carro cheio de comida na porta da mulher.
Ela disse: “Glória a Deus! Chegou a comida para os
meus ﬁlhos”. Os homens que levaram a comida disseram: “Que glória a Deus nada! Quem mandou essa
comida foi o diabo. Nós somos do grupo do diabo. Foi
ele quem mandou a comida”. A mulher gritava: “Glória
a Deus! Meu Senhor, meu Deus, obrigada pela comida”. Eles diziam de novo: “Que conversa é essa? Quem
mandou essa comida foi o diabo, o demônio; não foi o
seu Deus”. Ela disse: “Glória a Deus! Meu Deus é tão
poderoso, que fez o diabo de empregado para que ele
trouxesse a comida para cá”. (Risos.) É evidente que
só estamos comparando, mas é algo que realmente
tem de ser dito.
Não se trata de dizer onde está o diabo. Aliás, ultimamente, o moralismo dos fariseus e dos sicofantas
– aqueles a quem Jesus Cristo, com certeza, chegaria
com um chicote bem apimentado – não está, necessariamente, no PFL.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para terminar, falarei algo que considero muito precioso. Já
tive oportunidade de dizer, inclusive ao Senador Paulo
Paim, que agradeço muito a Deus, todos os dias, porque
algumas pessoas do PT não tiveram um determinado
comportamento comigo, não tiveram misericórdia. Sei
– como o Senador Magno Malta também o sabe – que
a misericórdia é um comportamento muito vinculado
aos cristãos. Se eles tivessem tido sensibilidade política, ou seja, não tivessem usado a intolerância, a
truculência, o neostalinismo, ou se tivessem tido, por
exemplo, misericórdia, eu estaria frita. No entanto, Deus

404

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é Pai: escreve certo em linhas tortas – isso não está
na Bíblia, mas é verdade. Imaginem se eles tivessem
dito à opinião pública, à imprensa: “Tivemos misericórdia, tivemos sensibilidade e não a expulsamos”.
Sabe o que isso signiﬁcaria, Senador Efraim Morais?
Signiﬁcaria silêncio para não assinar a CPI; omissão
quanto ao salário mínimo; silêncio cúmplice em relação
às denúncias gravíssimas de corrupção. Por mais que
não quisesse ser cristã, não haveria jeito, porque eu o
seria de qualquer forma.
Para terminar, falarei da omissão, que é o pior
pecado. Há uma passagem belíssima do Padre Antônio
Vieira sobre a interpretação, mas a passagem belíssima está na Bíblia, e fala do Profeta Elias. O Profeta
Elias acreditava que estava fazendo o máximo, com
a maior pose. Seria o mesmo se eu estivesse aqui dizendo: “Estou lutando pela maravilha, pelo social, por
isso e por aquilo, mas não votarei R$275,00 porque
R$15,00 é pouco”. A omissão é o pior pecado. Elias
estava na maior pose, jejuando, orando, contemplando
o céu. E Deus gritou lá de cima: “O que está fazendo,
Elias?” Ele respondeu: “Eu? Eu estou aqui orando, jejuando, contemplando o céu”. Pensava ele que estava
fazendo o máximo. O que foi que Deus disse, Senador
Magno Malta? Deus falou a Elias: “Quem disse a você
que era para ﬁcar cuidando apenas da sua vidinha e
da sua alma pessoal? Vá cumprir sua obrigação, gritar nas praças, pois a sua existência está relacionada
a essa obrigação”.
E é por isso que espero que esta Casa não se
submeta ao vexatório, ao vergonhoso balcão de negócios sujos em um detalhamento impressionante. Srªs e
Srs. Senadores, nunca vi uma coisa dessas. Na época
de Fernando Henrique Cardoso isso também acontecia, mas nunca vi um detalhamento de promiscuidade
como este: estou impressionada com o cinismo, a dissimulação e a promiscuidade nas relações do Palácio
do Planalto com o Congresso Nacional. E ninguém responde porque considera que é absolutamente natural.
É natural pagar o Parlamentar com cargos, prestígio,
liberação de emenda, poder para que ele seja da base
de bajulação. E para tanto dizem que o Parlamentar tem
que votar a favor dos R$260,00. Mas se o Parlamentar
disser que não pode votar porque já se comprometeu
a votar contra, pagam a mesma quantia, só que para
não vir, para não estar aqui.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senadora Heloísa Helena?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Ouço, com prazer, o aparte do Senador Jefferson
Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senadora
Heloísa Helena, já que V. Exª verbera com tanta vee-

JUNHO18603
2004

Quinta-feira 17

mência e com justiça o feio pecado da omissão, lembro
uma passagem famosa da Divina Comédia, de Dante.
Quando ele chegou perto do inferno viu as portas fechadas e um grupo de pessoas querendo entrar; e as
portas não se abriam. Então, há este verso da Divina
Comédia: Ne lo Profondo Inferno li riceve, ou seja, nem
o inferno quis receber os omissos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– É porque lá podiam deixar toda a dignidade do lado
de fora. Agradeço o aparte de V. Exª.
Realmente estou muito esperançosa de que a
maioria das Senadoras e Senadores aqui esteja, sem
se comportar com a subserviência típica das bases de
bajulação que não levam a nada, porque não aprimoraram sequer a já medíocre democracia representativa no País. Assim, espero que, amanhã, consigamos
votar o salário mínimo de R$275,00.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senadora Heloísa Helena, permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Senador Efraim Morais, com alegria concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senadora Heloísa Helena, dentro do raciocínio de V. Exª, eu gostaria
de lembrar o seguinte: o Governo pode chegar aqui e
dizer: ninguém vota hoje, ninguém vota amanhã. E isso
é perigoso, porque, amanhã, o mesmo Governo pode
querer votar a matéria. Portanto, aqueles que querem
votar contra o salário de R$260,00 têm que estar aqui
na hora da sessão, porque, se tivermos 41 Senadores e
Senadoras neste plenário, votaremos a matéria. Então,
é essa a convocação que quero deixar bem clara as
Srªs e aos Srs. Senadores, porque certamente teremos
hoje, aqui, 81 Senadores. E o Governo vai dizer que
não vota hoje porque faltam votos. E amanhã também
não votará porque é quinta-feira. Não existe isso. O
Presidente desta Casa, Senador José Sarney, já disse
que colocará a matéria em pauta amanhã. Precisamos,
portanto, ter 41 Srªs e Srs. Senadores nesta Casa, Senadora Heloísa Helena. Imagine V. Exª se, amanhã, a
Bancada do Governo estiver obstruindo e não quiser
votar o salário mínimo. Nós, que queremos defender
um salário mais justo para o trabalhador, estaremos
aqui, independente de cor partidária, e aprovaremos
um salário maior que R$260,00.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Agradeço a V. Exª, Senador Efraim Morais. Espero
realmente que amanhã estejamos aqui, exercendo o
legítimo direito que todos temos de votar, de defender
R$260,00 ou R$275,00. Espero – e ontem já ﬁz este
apelo – que ninguém venha aqui dizer que é demagogia ou irresponsabilidade defender algo mais do que
R$260,00 para que não tenha que escutar que é viga-
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rice defender R$260,00. Então, façamos o autodebate,
com os dados, as frias estatísticas oﬁciais, as contas
públicas; eu, pelo menos, venho aqui muito bem trabalhada para fazer exatamente isso.
Espero, Senador Eduardo Siqueira Campos, que
amanhã possamos dar uma vitória para o povo brasileiro, para as mães de família deste País, que sabem
qual é o signiﬁcado de R$15,00 a mais em suas respectivas casas. Aqui há Senadores que não sabem;
há Senadores que “lero” com os pobres! Mas há Senadores que sabem. Então, espero que realmente
aqueles que sabem... porque pegar em mão de pobre
todo Senador pega em época de campanha, porque
a maioria do povo brasileiro é pobre, então os pobres
são sempre bem vistos e bem queridos na época do
processo eleitoral. Se os R$15,00 não fazem falta,
então o Senador que quiser viver com um salário mínimo de R$260,00 dê todo o resto de seu salário para
complementar os R$15,00 para muitas famílias: aqui,
no entorno de Brasília, em seus respectivos Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, o meu apelo para que os Senadores estejam aqui
amanhã logo cedo. Se tiverem que ir para o médico,
desmarquem o médico, desmarquem as palestras,
desmarquem as viagens. De preferência ﬁquem aqui
para não serem seqüestrados, ou para que não tenham
a desculpa que algum seqüestro pode, efetivamente,
acontecer, porque nenhuma desculpa vai ser aceita.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Com a palavra o Senador Antonio
Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de dizer
que estou inscrito, pelo PFL, para falar nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa recebeu a delegação para que
V. Exª faça uso da palavra, pela Liderança do PFL.
Mas a solicitação de V. Exª, efetivamente o inscreve.
Temos ainda a inscrição do Líder Magno Malta, pelo
PL. V. Exª ﬁca inscrito em segundo lugar.
A Presidência vai prorrogar a Hora do Expediente para que seja assegurada a palavra aos Senadores que chegaram aqui antes das 14 horas para uma
comunicação inadiável. Antes, porém, vai conceder a
palavra aos Líderes.
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Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de
Barros, para uma questão de ordem, por cinco minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu primeiro
mandato parlamentar foi em 1982. Não conheço, no
Parlamento brasileiro, uma violência democrática tão
grande, o ﬁm dos comezinhos princípios da lisura, da
ética, a anulação de qualquer possibilidade de resquício de comportamento ético, como dos atos de que fui
vítima, perpetrados na manhã de hoje no Senado da
República. Reﬁro-me, Sr. Presidente – por isto pedi a
questão de ordem –, a um requerimento do qual tomei
conhecimento hoje, às 10 horas e 30 minutos, com os
seguintes dizeres:
Requeremos, nos termos do § 4º do art.
46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, combinado com o art. 151 do Regimento
Comum, convocar reunião extraordinária da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 5, de 2003, a CPMI
do Banestado, para o dia 16, quarta-feira, às
11 horas, com a seguinte pauta:
1) funcionamento administrativo da
CPMI;
2) cronograma de junho; e
3) requerimentos.
Esse requerimento chegou às minhas mãos às
10 horas e 30 minutos e só tem assinaturas de parlamentares ligados à base do Governo. Ele foi urdido na
madrugada. Não estou aqui culpando os parlamentares
que o assinaram, porque muitos devem ter procedido
dessa forma informados de que era preciso fazê-lo
para que houvesse a convocação da CPMI.
Ao receber o requerimento, tomei a seguinte decisão, como Presidente da CPMI do Banestado: “Indeﬁro. Arquive-se”. E determinei à Secretaria da CPMI
que não desse condições técnicas para a viabilização
daquela reunião clandestina, que atenta contra o Regimento Interno.
Pedi à Assessoria Jurídica do Senado uma nota
técnica. Essa violência, repito, o Parlamento brasileiro não sofreu, desde que entrei na política em 1982.
A nota técnica do Senado expõe que essa convocação é ilegal, porque o parágrafo no qual se baseiam a
comunicação e essas assinaturas dá o direito, como
o nome diz, de requerer ao Presidente da Comissão.
Mas isso era para ser feito sem que eu tomasse conhecimento.
Um dos grandes erros do ex-Presidente Jânio
Quadros foi querer varrer a corrupção, quando ele
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devia ter tentado sepultá-la. O PT não está varrendo
a ética, mas sepultando-a. Um funcionário da Secretaria do Senado, ontem à noite – eu só tomei conhecimento às 10 horas e 30 minutos –, emitiu, em meu
nome, um e-mail para convocar a reunião da CPMI do
Banestado. Isso é fraude na articulação do Regimento
Interno do Senado!
Foi com muita surpresa que recebi esse requerimento. Tenho adversários na política; nunca elegi inimigos na política. Os meus adversários na política não
têm sinal nas costas; eles têm, no máximo, sinais no
peito, sinais do enfrentamento da luta democrática.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o requerimento é ilegal e anti-regimental. Está assinado inclusive por alguns parlamentares que nunca nos deram
a honra da presença na CPMI, mas foram mobilizados, não se sabe por quais razões, para a assinatura
desse documento.
Não tenho dúvida de que esse requerimento foi
urdido nos porões do Gabinete Civil da Presidência da
República. Seu autor intelectual, para atentar contra as
prerrogativas parlamentares, com certeza, não é um
parlamentar em exercício do seu mandato, embora,
talvez, quem o tenha pedido seja o cidadão indicado
pelo Ministro José Dirceu para Relator da CPMI.
Soube pela imprensa, por Deputados e por Senadores que participaram dessa reunião informal, irregular, ilegal, arbitrária, antiética, que atenta contra a
democracia parlamentar, que, no decorrer da reunião,
foram feitos comentários sobre o funcionamento da
CPMI. Considero absolutamente normal...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência esclarece ao Plenário,
Senador Antero Paes de Barros, que V. Exª está formulando uma questão de ordem e, nessa condição, há
de apontar, como o faz, fatos que demonstram que foi
descumprido o Regimento desta Casa. Portanto, peço
ao Plenário que permita a V. Exª que formule a questão
de ordem para que a Mesa possa decidir.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Vou formular ao ﬁnal, Sr. Presidente, para não sair
do raciocínio que estou expondo à Casa. Entendo que
não podemos voltar a fazer a política dos aparelhos.
Conquistamos as liberdades públicas, portanto, devemos fazer política de forma pública.
Eu ﬁz a minha parte: desconvoquei a reunião, com
base no Regimento. Informarei depois a V. Exª que essas decisões foram tomadas pela Presidência.
Quero deixar claro que não aceito o argumento
do Relator, que, aliás, não é dele, mas do Ministro José
Dirceu, de que não convoquei reuniões na semana passada e nesta semana com o objetivo de fazer manobras
que prejudicassem a CPMI e as investigações.
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O Ministro José Dirceu sabe que está aqui na
tribuna quem tem autoridade para dizer que é favorável a todas, rigorosamente todas, as investigações.
Ele não tem autoridade para aﬁrmar que a CPMI está
sendo prejudicada ou atrasada. Aliás, até acho que
está, mas não sou eu quem obstrui os trabalhos da
CPMI. As investigações importantes estão sendo paralisadas por ação do indicado do Sr. José Dirceu, o
Relator da CPMI. É o Relator quem impede a votação
de requerimentos importantes, pedindo o sobrestamento da sua apreciação.
Vou dar alguns exemplos: a convocação do Sr.
Paulo Maluf foi requerida no dia 5 de agosto de 2003
e até hoje não foi votada; a convocação do Presidente do Banco de Boston no Brasil, Geraldo Carbone,
foi requerida no dia 23 de julho de 2003, e a votação
do requerimento está sobrestada pelo Relator desde
aquela data; a convocação do ex-Diretor da Área Internacional do Banco Central, Beny Parnes foi pedida à
CPI em novembro de 2003, mas o requerimento também está sobrestado. De lá para cá, o Sr. Beny Parnes
vai para o Guinness Book e será o campeão mundial
de retiﬁcações de declarações de Imposto de Renda,
mas até hoje o requerimento não foi votado. No dia 9
de setembro, foi requerida à CPI a convocação do Sr.
Luís Augusto de Oliveira Candiota, Diretor de Política
Monetária do Banco Central. Todos esses diretores do
Banco Central e do Banco do Brasil que estou citando
encaminharam recursos e divisas ao exterior. Esses
requerimentos continuam engavetados. Entretanto, todos os diretores do Banco Central do Governo anterior,
sem a nossa obstrução, já foram ouvidos pela CPMI
do Banestado. Foi apresentado, também, requerimento
quebrando o sigilo telefônico dos Sr. Paulo Maluf, da
sua mulher, ﬁlhos e noras. Esse requerimento também
está na gaveta, e não é na minha gaveta.
Não vou permitir que a CPMI do Banestado se
transforme na CPMI do José Dirceu nem que ela seja
posta a serviço do Governo do PT. Tenho lutado na
CPMI contra a quebra do sigilo bancário e telefônico de
empresas e pessoas sem a fundamentação necessária
e com base em justiﬁcativas genéricas, como, infelizmente, já aconteceu na CPMI do Banestado.
Estou convocando, para sexta-feira, às 11 horas,
uma reunião da CPMI – pública –, onde vou mostrar
esses dados à opinião pública brasileira. Entendo que a
quebra de sigilo dessa forma só pode ter dois motivos:
ou para desmoralizar a CPMI – porque a Justiça tem,
sistematicamente, anulado essas decisões, ou para
reunir um grande banco de dados na Avenida Paulista, novo endereço da sede daquele que é o mais rico
Partido brasileiro.
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Por que o Ministro José Dirceu não autoriza votar esses requerimentos? O PT não quer investigar
o Maluf, não quer investigar o Banco de Boston. Não
haverá solução para essa CPMI sem que deliberemos
sobre o funcionamento do sistema bancário, porque
já restou provado na CPMI que bilhões de dólares foram enviados para fora do País, com CPF inexistente,
com CPF falso. São pessoas que têm declarações de
isento, que não recebem R$16 mil por ano e enviam
US$800 milhões para fora do País. E não há nenhuma legislação brasileira que promova a punição dos
bancos, que são os grandes poupados nessa grande
articulação do Relator do José Dirceu.
Sabemos que o BankBoston fez operações ilegais.
Isso está documentado na CPI. E está documentado
desde a CPI dos Bancos, e não se quer convocar o
BankBoston. Não é possível entender isso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– O que o Governo do PT quer é fazer investigação
política seletiva apenas do que lhe interessa. Então,
reunir documentos na sede da Avenida Paulista pode
ser importante.
Sr. Presidente, atendendo aos apelos de V. Exª,
quero registrar aqui a minha preocupação com os rumos da democracia nesse Governo. Esse Governo é
autoritário. O fígado do Ministro José Dirceu assumiu
o cérebro, e esse Governo está sendo governado com
o fígado.
Quero deixar muito claro ao Ministro José Dirceu que não tenho apego a cargos. Ele que pare de
esfaquear pelas costas! Ele que use a maioria que
tem nesta Casa e tente me demitir da Presidência da
CPMI do Banestado! Não tenho nenhum apego ao
cargo. Aliás, na condição de membro da CPMI, com
as informações que possuo, não tenho nenhuma dúvida de que talvez possa prestar um serviço melhor e
mais importante ao povo brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Vou enfrentá-los.
O Relator disse que a investigação compete a
ele. Negativo! A investigação é do Parlamento, cabe a
todos os Parlamentares que compõem a CPMI. O Relator é um dos investigadores, dentre os 34 membros.
É o autor do relatório, que pode ou não ser aprovado,
mas não tem a exclusividade da investigação. Ou seja,
o José Dirceu não tem a exclusividade da investigação!
Queira ele ou não, as coisas que precisam ser apuradas serão apuradas na CPMI do Banestado!
Sr. Presidente, encerro dizendo a V. Exª que, com
relação a essa arbitrariedade e à ilegalidade, já toma-
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mos as providências: indeferimos e não consideramos
essa reunião como tendo sido realizada de forma legal.
E estou convocando para sexta-feira reunião aberta.
Quem quiser obstruir não vai para casa. O trabalhador
brasileiro trabalha de segunda a sexta-feira. Aliás, há
uma decisão da Mesa do Senado no sentido de que
as CPIs não podem estar em atividade durante a Ordem do Dia da sessão do plenário, assim como nos
horários em que há Comissões em funcionamento
na Casa. Daí por que estou convocando reunião para
sexta-feira, para votar os Requerimentos de nºs 0 a
500. Depois, convocarei reunião para a segunda-feira
e assim farei sempre.
Dessa forma, ﬁcará muito claro ao povo brasileiro
e ao José Dirceu quem é que não quer investigar.
Aliás, os jornais de hoje revelam bastante. Há fotograﬁas em O Globo, em O Estado de S. Paulo e no
Correio Braziliense mostrando o Sr. Waldomiro Diniz
falando de um orelhão. É assim que é a investigação
do José Dirceu.
Eram essas as informações que julguei ser do
meu dever prestar aos meus Pares desta Casa.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, primeiramente, ao
Senador Alvaro Dias, para uma questão de ordem. Em
seguida, falará o Senador Sibá Machado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
questão ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se trata de prestar
solidariedade ao Senador Antero Paes de Barros. S. Exª
não necessita dela. Trata-se de defender o Regimento do Congresso Nacional. Não foi o Senador Antero
Paes de Barros afrontado. Afrontado foi o Regimento
do Congresso Nacional.
O art. 89, VII, do Regimento Interno diz que compete exclusivamente ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito a convocação das suas reuniões. E diz mais o citado artigo: apenas ao Presidente
compete a ordem dos trabalhos.
A convocação irregular constitui nulidade de todos os atos praticados. Evidentemente, o Presidente
Antero Paes de Barros tomou as providências, considerando nula essa reunião, mas qualquer cidadão
poderia recorrer ao Poder Judiciário, para tornar nula
qualquer decisão tomada nessa reunião da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, vou concluir, fazendo um apelo à Mesa. Por isso,
peço a V. Exª um pouco de paciência. A Presidência
da Casa tem se impacientado muitas vezes, supondo
que se vai concluir de uma forma irresponsável. Não é
o meu caso. Pretendo concluir esta questão de ordem
de forma responsável.
Sr. Presidente, é famosa a teoria dos frutos da
árvore podre. É claro que, se é uma reunião ilícita, todas as decisões são ilícitas. E repito que o Presidente
da Comissão tomou a iniciativa correta, já preliminarmente anulando os efeitos dessa reunião.
Mas o que quero – e creio ser responsabilidade da Mesa do Senado Federal – é fazer um apelo
em nome da boa administração dessa CPMI, que é
muito importante para o País. Não é importante apenas para o bom nome do Congresso Nacional, para a
imagem do Congresso Nacional. Essa CPMI está investigando talvez o maior escândalo de corrupção da
história deste País. Aﬁnal, são mais de US$40 bilhões.
As denúncias apontam para desfalques da ordem de
US$40 bilhões.
O apelo que formulo, nesta questão de ordem, é
para que a Mesa do Senado Federal interceda junto
à Presidência da Câmara dos Deputados, buscando
entendimento entre as duas Casas, para permitir que
a atividade dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de fundamental importância para o País, possa ter prosseguimento com eﬁciência, eliminando as
arestas até agora criadas, para que a conclusão da
CPMI signiﬁque a valorização do Congresso Nacional
e a defesa dos interesses do nosso País.
Esse é o apelo que formulo a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa agradece a colaboração de V.
Exª, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu estava presente na reunião da
CPMI e não me vou ater à questão regimental, porque
seria fruto de contra-interpretação. Mas quero relatar
o que testemunhei. Poderia ter ocorrido um ato mais
indigesto para a história desta Casa.
Não sei de quem partiu a ordem para retirar os
funcionários do Congresso que estavam na sala da
CPMI. Mas todos saíram, sem problema.
E pior ainda, Sr. Presidente, é que estavam presentes nove Deputados Federais e três Senadores
quando um segurança da Casa informou que a porta
seria trancada. Se houve qualquer tipo de desentendimento regimental entre o Relator e o Presidente da

JUNHO18607
2004

Quinta-feira 17

Comissão, eu desconheço autoridade nesta Casa para
mandar fechar uma porta, evacuar a sala, retirando
pessoas, principalmente Parlamentares. Se tivesse
ocorrido o tal fato, se o segurança tivesse cumprido
essa missão – ainda liguei para o 1º Secretário desta
Casa, Senador Romeu Tuma, para pedir sua intermediação, já que poderíamos estar vivendo uma situação
difícil –, eu me sentiria obrigado a arrebentar a porta
da sala da CPMI.
Então, essa situação de convocar e desconvocar
reunião deixou-nos todos sem saber o dia realmente
marcado para a discussão dos assuntos da CPMI do
Banestado.
Não discuto se as reuniões se darão às segundas, terças ou sextas-feiras, pela manhã, à tarde, de
noite ou de madrugada. Sou pago pelo povo brasileiro
para trabalhar na hora em que for determinada. Não
tenho nenhum problema em estar aqui às sextas-feiras.
Mas, naquele momento, foi feito um relato da situação
a todos os presentes, que, com certeza, deliberarão
sobre os encaminhamentos formais.
Sr. Presidente, para encerrar, não posso permitir que se aproveitem de qualquer oportunidade para
incluir terceiras pessoas em um evento que não tem
nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver! O
Governo brasileiro não tem nada a ver com isso! O
Ministro José Dirceu não tem nada a ver com as intempéries do Senador Antero Paes de Barros, Presidente dessa CPI.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Senador Sibá Machado, a Mesa
encaminhará as notas taquigráﬁcas com as reclamações de V. Exª ao Presidente da CPMI, responsável
pela convocação e pelo bom andamento dos trabalhos
daquela Comissão.
Concederei a palavra ao próximo Líder inscrito,
Senador Magno Malta.
S. Exª dispõe de até cinco minutos.
A Mesa pede a contribuição dos dois Líderes
inscritos, Senadores Magno Malta e Antonio Carlos
Magalhães, porque, após a fala de S. Exªs, esta Presidência passará à Ordem do Dia. Sabemos que esta
é a segunda sessão em que consta da Ordem do Dia
o item relativo à medida provisória que está trancando
a pauta. Não há notícia de acordo. Portanto, em seguida, vamos anunciar a Ordem do Dia.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, estamos vivendo um momento de tensão
neste Senado Federal, discutindo matéria de extrema
relevância para a sociedade brasileira, que exige saber
quem é quem, de fato, nesse processo.
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Senador Demóstenes Torres, há um versículo
muito conhecido na Bíblia, que é a palavra de Deus,
que diz que “a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de
Deus”.
Imagino que esse episódio pode ensinar o Governo – sou do PL, Partido do Vice-Presidente da
República, que faz parte da base do Governo – que
medida provisória com esse teor, com essa magnitude e amplitude, precisa ser discutida. E discutida com
quem? Com os Líderes.
Nunca fui ouvido; outros Líderes também não.
Não sabemos as razões pelas quais decidiram pelos
R$260,00. Por que o aumento do salário mínimo não
pode ser maior? Por que não pode ser US$100.00? Por
que não pode ser R$275,00, mas apenas R$260,00?
Não nos disseram qual foi a matemática, de onde foi
tirada essa lógica. Não discutiram conosco e não formaram uma opinião em nossa cabeça por compreensão, Senador Efraim Morais.
A medida provisória chega ao Senado e eles dizem: “Vocês são base e são obrigados a votar assim”.
Ora, isso é brincar demais com a inteligência alheia;
é cansá-la. Estou acostumado a dizer que não existe
nenhum demérito em ser base de governo; demérito
é a subserviência.
Sr. Presidente, jamais aceitaria regra imposta para
o que não conheço, para o que não sei, até mesmo em
se tratando de matéria como essa, que, para mim, é
uma questão de foro íntimo; o salário mínimo é uma
questão de princípio para mim.
Temos ouvido e visto pessoas argumentarem de
todas as formas, mas não tenho sido procurado para
falar sobre isso. É claro que ninguém me procurou para
argumentar ou pedir o meu voto. A imprensa até me
informou que, ontem, haveria um jantar com o VicePresidente, que nunca houve; se houve, ele não me
convidou. Porém, entendo que não fui chamado para
discutir o valor do salário mínimo e tenho recebido poucos recados, porque a minha posição é muito clara.
Disseram que mais R$15,00 ou menos R$15,00
é uma bobagem, que não faz diferença. Ora, raciocinamos em cima do condicionamento das nossas mentes. Quem ganha R$12 mil por mês, como um Senador – que, descontados os encargos, recebe R$8 mil
–, na verdade só começa a fazer cálculos quando é
chamado a raciocinar em cima de R$2,5 mil ou R$3
mil. “Você vai ter que pagar uma prestação de R$1,6
mil, de R$2,2 mil ou de R$4 mil”. Quem ganha R$8 mil
faz essas contas, mas não a faz quando se trata de
R$15,00. No entanto, R$15,00 fazem muita diferença
para quem ganha R$240,00. Com R$15,00, a pessoa
compra cinco quilos de carne de segunda; com R$5,00,

409

Junho de 2004

compra três ou quatro frangos, mais arroz, mais feijão,
mais verdura, e os leva para casa.
Hoje, pela manhã, no restaurante do hotel onde
moro, um garçom se aproximou de mim e disse: “O senhor vai votar com nós?” Eu disse: “O que signiﬁca votar
com nós?” Ele respondeu: “Signiﬁca votar um salário
mínimo maior para nós”. Eu lhe disse: “O senhor me
conhece?” Ele disse: “Conheço”. Perguntei: “O senhor
acha que vou votar como?” Respondeu-me: “Acho que
o senhor vai votar com nós, porque o senhor não bota
o galho dentro”.
Fico imaginando a expectativa de 42 milhões
de brasileiros que ganham um salário mínimo! Fico
imaginando a esperança que vendemos na eleição
presidencial, o dilema e o drama em que vivem essas
pessoas hoje! Há um misto de arrependimento e raiva;
um misto de ódio, expectativa e esperança no Senado
da República.
Nunca fui chamado para discutir a medida provisória, mas recados já recebi. Alguém me mandou um
recado assim: “Não dá para você sair do plenário?”
A Bíblia diz o seguinte, Senador Cristovam Buarque: “Se não és frio nem quente, vomitar-te-ei da
minha boca”. Deve-se ser uma coisa ou outra; ou se
é frio ou se é quente. Em cima do muro, só caco de
vidro. Assim mesmo é errado.
O único pedido que recebi ontem nem foi da Liderança do meu Partido, mas da Prefeita de Maceió,
que me ligou quando fazia os seus cálculos. Eu, respeitosamente, ouvi e falei: “Essa é uma questão de foro
íntimo para mim e uma questão de princípio. Posso
até ceder na forma, mas, no princípio, não cedo. De
qualquer maneira, vou pensar no que a senhora está
me dizendo”.
Tenho uma posição deﬁnida com relação ao salário mínimo. Quando cheguei à Câmara Federal, ela
já existia e ﬁcou mais forte com a minha convivência
com o PT. Fui treinado pelo PT a querer sempre um
salário mínimo maior. Eu era do PTB, mas sempre
votei contra o meu Partido em relação à questão salarial e à reforma previdenciária. Votei sempre com a
Bancada do PT.
Hoje, ﬁco imaginando, Senador Marcos Guerra, os
milhares de pobres, dentro dessa fatia de 42 milhões,
que vivem no nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, no seu Município, Colatina! Fico imaginando os que
recebem salário mínimo lá em São Silvano, no centro
de Colatina, nos bairros mais simples! Fico imaginando os trabalhadores da construção civil, que estão
agora com uma grande expectativa, esperando em V.
Exª, esperando em mim um salário mínimo maior! Os
pobres de Presidente Kennedy, de Colatina, os pobres
de Mimoso do Sul, de Aracruz, os pobres de Cariacica,
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os pobres de Viana estão com os olhos voltados para
os Senadores do Estado do Espírito Santo.
Neste momento em que temos uma grande responsabilidade urge que sejamos parceiros da nossa
consciência ou subservientes da nossa consciência.
Encerrando o meu pronunciamento, esta semana li matéria de um jovem Vice-Presidente do Senado,
que neste momento ocupa a Presidência, que dizia
o seguinte: “Só não estarei no plenário se Deus não
quiser, mas, para isso, Deus tem que me matar”. Faço
minhas as palavras de S. Exª.
A sociedade não consegue entender isso. É verdade que, se ﬁzermos cálculos, essa não será a solução para o problema. Mas a sociedade não consegue
entender que, em um momento como este, por exemplo, de crise, em que se discute o salário mínimo, o
Governo faça uma festa junina; compre moto Harley
Davidson.
Senador Mozarildo, como V. Exª acha que um
trabalhador que recebe R$240,00 pode entender que
uma ONG como a Ágora – que, aliás, precisa responder
para a sociedade – tenha recebido R$7 milhões para
gerar um emprego e ele não possa receber R$15,00 a
mais no seu salário? Sou eu, que não sou economista,
que tenho que ir para a rua fazer conta para ele e tentar
convencê-lo de que ele está errado e de que Palocci
está certo? Em absoluto. Este País tem vocação para
não se sentar, tem vocação para não cair, Senador
Antonio Carlos Magalhães. E tenho a certeza de que,
em havendo disposição e boa vontade, se encontrará
o dinheiro para dar o aumento que a população está
esperando.
Meus queridos capixabas, que me receberam
como ﬁlho adotivo, votação maciça que recebi em
Cariacica, Cachoeiro, Colatina, Alegre, na sua terra,
Senador João Batista Motta; nordestinos, região em
que nasci; brasileiros deste País como um todo, esse
Senador estará aqui, a postos. Não abandonarei o
Plenário, porque imagino que pior do que vilipendiar
a consciência, é abandonar o Plenário por não ter
consciência daquilo que vai votar. Não me peçam para
cometer indignidades. Estarei no Plenário para votar
um salário maior para quem sofre, para quem paga a
conta e debitou todas as esperanças do mundo neste
novo Governo e que agora debita as esperanças no
Congresso Nacional, no Senado da República e, queira
Deus, saibamos dar uma resposta a quarenta e dois
milhões de assalariados que precisam de nós.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo e último
Líder inscrito antes da Ordem do Dia, o Senador Antonio Carlos Magalhães.
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Após as palavras de S. Exª, a Presidência começará a Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo
chamar a atenção deste plenário para as palavras que
vou proferir, pois representam um conselho da minha
experiência.
Desejo chamar a atenção do Governo para um
assunto grave, no momento em que aﬁrma que suas
ﬁnanças melhoram e que a situação econômica, a cada
dia, ﬁca melhor. Falo, neste instante, da defasagem
salarial e do abandono de investimentos nas Forças
Armadas do Brasil. Ainda há pouco, em três ou quatro
lugares deste País, o Exército, com sua presença, só
com sua presença e dando razão ao que sempre falo
nesta Casa, acabou com greves da Polícia Militar.
Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que são inacreditáveis os salários dos oﬁciais e dos subalternos do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todos ganham
menos do que os oﬁciais e soldados do Distrito Federal,
que são pagos também com recursos da União.
Ninguém acredite em insubordinação militar. O
Exército, inclusive os seus comandantes, são ﬁéis à
lei e não admitem trair o Sr. Presidente da República
e, principalmente, acima dele, às instituições do País.
Entretanto, todos têm diﬁculdade hoje de ter uma tropa unida quando ela está totalmente desmotivada não
só pelos salários baixos, mas também pela falta de
investimentos.
Na Marinha, os navios não podem sair dos portos. Na Aeronáutica, 50% da aviação está em terra e
não pode sair para voar por falta de condições técnicas
e até mesmo de combustível. No Exército, o equipamento está totalmente defasado e não pode sequer
cumprir as suas obrigações quando é chamado com
urgência, como agora não só em Minas Gerais como
no Piauí – e estamos prestes a ver isso também na
Guanabara.
Assim, aconselho ao Presidente da República tomar conhecimento desses assuntos. Se o Ministro da
Defesa de Sua Excelência não o informa corretamente é porque não está em contacto com a tropa e até
mesmo com os seus comandantes, todos disciplinados
e querendo fortalecer as instituições democráticas do
País; mas todos sentindo que na sua base já há realmente insatisfação que pode gerar, não tenho dúvida,
em pouco tempo, problemas graves para a Nação.
Sabemos nós que vamos viver um ano eleitoral.
Procurem V. Exªs notar os vencimentos das pessoas
desta Casa, ou principalmente do Judiciário, e façam
a comparação com o que ganha um oﬁcial ou qualquer
pessoa das Forças Armadas.
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Para se ter idéia, quando fazem pesquisa sobre
isso encontram, em cento e poucos mil homens, quarenta e oito devendo aquilo que não poderiam dever,
porque não têm como comer e viver com a sua família.
Isso se contarmos, dentro dessa pesquisa, com uma
família que tenha dois ﬁlhos e uma esposa. De modo
que qualquer soldado de Polícia Militar de qualquer
Estado do Brasil ganha mais do que um sargento do
exército.
Na própria capital baiana, um soldado ganha
em média R$1.084,00. Observamos todos os nossos
subsídios. Se nós formos olhar o ganho do general do
Exército, veremos que o soldo é de R$4.500,00; com
todas as vantagens um total bruto, sem descontar os
impostos, de R$7.650,00. Veja bem, um general quatro estrelas recebe líquido pouco mais de R$5.000,00.
Um general de divisão recebe menos ainda, e assim
nós vamos, até chegar a um capitão, um tenente ou
um sargento. Com relação a este, o que ganha mais
recebe R$1.647,00 de soldo, num total de dois mil e
poucos reais.
Quero chamar a atenção com um conselho ao
Ministro da Defesa para que leve ao Sr. Presidente da
República esses fatos, para tranqüilidade do próprio
País. Ninguém pense, repito, em insubordinação dos
militares, que são ﬁéis aos seus deveres proﬁssionais.
Mas ninguém pode acreditar que haverá militar trabalhando com seriedade e coragem recebendo esses
vencimentos e com a sua família passando até fome.
Portanto, Sr. Presidente, V. Exª me adverte do
tempo, e eu voltarei a esta tribuna com mais detalhes
– tenho-os aqui – desses casos dos militares, para
que, por meio de uma indicação do Legislativo, o Governo Federal tome providências, a ﬁm de que não
deixe minar as instituições militares que defendem
o País com coragem e, a toda hora, com fatos muito
signiﬁcativos.
A tradição das Forças Armadas brasileiras é
sempre estar com a vontade do povo. Foi assim em
1964; foi assim nas Diretas; e é assim no dia de hoje.
Portanto, precisamos ter quem possa defender as instituições brasileiras, quando houver insubordinações
populares.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e peçolhe que envie meu discurso pelo menos para o Ministro
da Defesa ou então para a Casa Civil do Presidente
da República. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência pede a atenção do Plenário. Não
chegou a esta Presidência nenhuma informação so-
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bre acordo de Lideranças para apreciação da matéria
constante do primeiro item da pauta. Logo, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, as deliberações legislativas ﬁcam sobrestadas.
Por essa razão, a Presidência vai considerar encerrada a Ordem do Dia. Este foi o segundo dia em
que a matéria constou da Ordem do Dia, que está
sobrestada. Amanhã, cumprir-se-á a praxe de esgotarmos três sessões sem a ocorrência de acordo, o
que nos permite, evidentemente havendo a intenção
dos Srs. Líderes e do Plenário, proceder à votação da
referida matéria.
São os seguintes os itens sobrestados:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004,
e dá outras providências.
Relator revisor: Senador César Borges
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,
que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2003)
Projeto de Lei do Senado nº 246, de
2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que estabelece condições para o
registro, funcionamento e ﬁscalização das organizações não-governamentais e dá outras
providências.
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Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 735 /2004 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2003 (nº 4.376/93, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que regula a recuperação judicial,
a extrajudicial e a falência de devedores pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e dá
outras providências (Lei de Falências).
Pareceres sob nºs 534 e 535, de 2004,
das Comissões
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Fernando Bezerra, favorável
à Emenda nº 1-CAE, com subemendas que
apresenta, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo) que oferece.
5
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 557, de 2004, da Senadora Heloísa
Helena e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 336, inciso III, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2003, que dispõe
sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica,e dá outras
providências.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55-A, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2001 (nº 574/2002, na Câmara dos Deputados), que modiﬁca a redação
do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constituição
Federal para dispor sobre o limite de despesas
e a composição das Câmaras de Vereadores
e dá outras providências.

JUNHO18611
2004

Quinta-feira 17

Parecer favorável, sob nº 502, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, com votos contrários, em separado, do
Senador Antero Paes de Barros, e vencido, do
Senador Jefferson Péres.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2004
(Desmembrada da Proposta de Emenda
à Constituição nº 228/2004, oriunda da
PEC nº 41/2003, na Câmara dos Deputados
e nº 74-A/2003, no Senado Federal)
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 2004 (nº 228/2004, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências (distribuição
a Estados e ao Distrito Federal do produto da
arrecadação da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE).
Parecer favorável, sob nº 460, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Portanto, está encerrada a Ordem
do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem,
a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento V. Exª, primeiro, por ter conseguido liberar as galerias e, segundo, porque, por orientação de V. Exª e da
Mesa, naturalmente, os cerca de mil aposentados que
estavam aqui fora foram todos colocados no Auditório
Petrônio Portella, onde foi instalado um telão por meio
do qual todos estão assistindo ao debate hoje e amanhã. Agora é preciso veriﬁcar se conseguimos colocar
um telão também aqui na frente, pois serão mais umas
duas mil pessoas em frente ao Congresso.
Agradeço a V. Exª e o cumprimento pelas iniciativas.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – É a Presidência que agradece a
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colaboração e a contribuição de V. Exª, Senador Paulo Paim.
Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço a palavra,
pela ordem, para uma indagação sobre o andamento
dos trabalhos, para veriﬁcar se entendi direito. Disse
V. Exª que, conforme manda o acordo ﬁrmado de tramitação de Medida Provisória, amanhã será o dia de
votar. Questiono a V. Exª se a sessão será realizada
pela manhã ou à tarde. A sessão será pela manhã ou
à tarde amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A Presidência sempre estabelece
o horário de acordo com o entendimento com as Lideranças. O Presidente José Sarney está cumprindo a
agenda de Presidente do Senado Federal, recebendo
autoridades. S. Exª virá ao plenário e o esclarecimento
será feito tempestivamente a V. Exª e a todo o Plenário,
para que possam os Srs. Senadores informarem-se
com relação ao horário da deliberação.
V. Exª pede, pela ordem, Senador Antonio Carlos Magalhães?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Excelente. Estarei esperando. Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Darei a V. Exª a palavra, pela ordem,
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu desejo
que V. Exª, realmente, nos informe sobre essa questão,
abordada pela Senadora Heloísa Helena, que considero da maior importância: para sabermos se amanhã
teremos tempo de discutir e de votar, como é do nosso dever, o salário mínimo; ou então, que tenham a
coragem de dizer que não votarão amanhã. Por isso,
é preciso que se tenha a noção exata da votação do
salário mínimo. Ficar jogando a apreciação da matéria de um dia para o outro, para cansar aqueles que
querem votar contra o salário mínimo que o Governo
deﬁniu, é algo com o que a Mesa do Senado não pode
compactuar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência aproveita as palavras de
V. Exª e da Senadora Heloísa Helena para dizer que
um dos pré-requisitos para que a matéria possa ser
votada é o Relator informar à Mesa, à Presidência dos
trabalhos e aos Srs. Líderes, se está com o relatório
em condições para ser votado.
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Portanto, é de grande importância para a construção desta solução pelos Srs. Líderes que o nobre
Relator César Borges informe à Presidência e aos
Líderes se S. Exª se encontra em condições de oferecer o seu relatório na data de amanhã, data essa
prevista para votação. Como bem disse o Presidente
José Sarney, esta Casa tem a praxe de permitir, para
construção de acordo, três sessões para que a matéria
possa vir a plenário. E amanhã estaremos completando este pré-requisito.
Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra a V. Exª pela
ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como é natural prever que o assunto vai ser objeto de
um debate de profundidade em que os Senadores irão
apresentar questionamentos, reﬂexões, indagações, é
importante que o Senador César Borges, como Relator
da matéria, esteja atento aos debates para responder
às inúmeras indagações e prestar esclarecimentos.
Eu gostaria de indagar se, porventura, a Presidência consultou os Líderes e o Relator sobre a possibilidade de que, mesmo que a votação ﬁque deﬁnida para amanhã, iniciarmos hoje o debate. Como o
processo vai demandar um longo tempo, não seria o
caso de iniciar a apreciação e os debates da matéria
na tarde de hoje, para continuar amanhã?
Deixo essa indagação para a consideração do
Relator, dos Líderes e da Presidência, uma vez que o
Presidente está solicitando informação sobre o acordo
dos Líderes a respeito da forma como iremos votar e
a oportunidade da votação. Então, sendo deﬁnida a
votação para amanhã, não seria propício iniciarmos o
debate hoje? É a indagação que deixo para o Relator,
para o Presidente e para os Líderes.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Após as palavras do Senador César
Borges, que dará informação sobre seu relatório, a
Presidência vai responder à indagação de V. Exª, nobre Senador Eduardo Suplicy.
Senador César Borges, na condição de Relator,
V. Exª tem a palavra para o esclarecimento.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Relator. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, não entendi bem a proposta do Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
falou, com clareza, que a data será amanhã, conforme
o que sempre foi acordado nesta Casa de cumprir as

414

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

três sessões para que a medida provisória – caso não
haja acordo – seja colocada em votação.
Quero dizer a V. Exª que, dentro desse preceito
que deve ser respeitado, estou pronto para fazer o meu
relato. É isso que posso garantir a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência agradece, Senador César
Borges, a informação transmitida por V. Exª, o que assegura à Presidência e aos Líderes as condições para
que esta Casa possa deliberar de acordo com a praxe,
uma vez que hoje estamos esgotando a segunda sessão e amanhã será, portanto, a data da votação.
Solicitou o Presidente José Sarney, que continua
despachando a agenda de Presidente desta Casa
com autoridades que visitam o Senado Federal, que
transmitisse ao Plenário as seguintes informações: o
Presidente entrou em contato com os Srs. Líderes,
conversou com o Senador José Agripino, conversou
com o Senador Arthur Virgílio e a sessão está marcada para amanhã às 14h30min.
Senador Eduardo Suplicy, com relação à solicitação de V. Exª de começarmos a discutir a matéria hoje,
devo dizer que a Ordem do Dia, não havendo acordo
para a votação, foi devidamente encerrada, o que não
impede que os Srs. Senadores possam discutir no uso
da palavra o mérito da questão. Aliás, ela vem sendo
discutida, mas, efetivamente, para boa informação
das Srªs e dos Srs. Senadores, a sessão deliberativa
está marcada para amanhã às 14 horas e 30 minutos
e nela consta como item primeiro da Ordem do Dia a
MP que trata sobre o salário mínimo.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se já
estiver aberta a inscrição para o debate do item 1, eu
gostaria de me inscrever.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– A discussão será amanhã.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Mesmo que seja para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Senador Eduardo Suplicy, no momento
em que a Presidência anunciar o item 1 da pauta e
conceder ao Relator a palavra para proferir seu relatório, abre-se a discussão, e V. Exa, com certeza, terá
a oportunidade de discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, à
Senadora Heloísa Helena e, em seguida, ao Senador
Antonio Carlos Magalhães.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
agradeço desde já.
Como a sessão não será antecipada para o horário da manhã, ou seja, começará às 14 horas e 30
minutos, a Ordem do Dia será às 16 horas. Tenho certeza de que todos os Senadores ﬁcarão em plenário,
estarão bem alimentados, sem nenhum problema de
saúde. Porque, quando votamos a reforma da Previdência, ﬁcamos até às 5 horas da manhã apenas para
a aprovação do projeto na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Portanto, espero que amanhã ninguém venha com
a desculpa de estar cansado ou de estar carregando
Senador daqui para não votar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Senador Antonio Carlos Magalhães, a
Presidência esclarece que, amanhã pela manhã, ocorrerá a Convenção do PMDB. O Presidente informou
aos Líderes que, regimentalmente, a sessão está marcada para as 14 horas e 30 minutos. Portanto, vamos
cumprir o que está estabelecido no Regimento, tendo
em vista a informação diligente do Senador César Borges de que se encontra em condições de proferir seu
relatório. Amanhã, com toda certeza, haverá quórum
na Casa para deliberação.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não sabia que a Convenção do PMDB poderia
impedir a sessão do Senado. Essa é uma novidade que
deve ser introduzida no Regimento da Casa. Se o Presidente José Sarney assim decidiu, não vou contestar.
Entretanto, pelo Regimento, a Ordem do Dia começa
às 15 horas e 30 minutos, a não ser que tenham mudado o horário. Não mudaram. Então, amanhã, às 15
horas e 30 minutos, deve começar a Ordem do Dia, e
não às 16 horas e 30 minutos, às 16 horas e 50 minutos etc. Às 15 horas e 30 minutos é que deve começar
a Ordem do Dia. Fora disso, não se está cumprindo o
Regimento. Peço que amanhã, pelo menos, V. Exª e
o Presidente Sarney coloquem, por obséquio, às 15
horas e 30 minutos a Ordem do Dia. Só tem uma hora
de Expediente, e, às 15 horas e 30 minutos, a Ordem
do Dia. É o que está escrito no Regimento. Não preciso ler, porque V. Exª sabe que é assim. Eu pediria a
V. Exª que marcasse para as 15 horas e 30 minutos.
Depois, a Convenção do PMDB de Goiás... Avalie se
o PSDB resolvesse fazer a sua na segunda-feira, em
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São Paulo, e o PFL fazer na terça-feira ou quarta-feira.
O Senado não votava o salário mínimo.
Quero chamar a sua atenção para isto. É um precedente perigoso o de não se fazer a sessão no horário
certo por causa de uma convenção partidária.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nobre Senador Maguito Vilela, tenho
certeza que V. Exª dará uma importante contribuição,
informando ao Plenário sobre a questão levantada.
Senador Antonio Carlos Magalhães, fazendo justiça ao Presidente Sarney e ao Regimento desta Casa
– V. Exª também o faz –, o Presidente, na conversa
com os Líderes, esclareceu que, regimentalmente,
como bem citou V. Exª, a Sessão Deliberativa Ordinária
está prevista para ocorrer às 14 horas e 30 minutos.
Portanto, não haverá qualquer alteração em função de
convenção ou de qualquer outro evento. Às vezes, por
solicitação dos Líderes, antecipa-se a sessão para as
dez horas, fato que não ocorrerá, para que, nesta data
tão importante, tenhamos o mais estrito cumprimento do Regimento desta Casa, que estabelece, como
bem disse V. Exª, que a sessão se inicia às 14 horas
e 30 minutos. Uma hora após o início da sessão, salvo prorrogação da Hora do Expediente, que também é
regimental, e não nos cabe discutir aqui, seja por solicitação para comunicação inadiável ou por qualquer
outra matéria, teremos uma sessão absolutamente
regimental. O Presidente José Sarney está cumprindo
rigorosamente o estabelecido com os Líderes e pelo
Regimento. Não teremos nenhum adiamento, nenhuma
prorrogação. Teremos o início da sessão às 14 horas
e 30 minutos e teremos todas as condições, uma hora
depois de iniciada a sessão, de iniciar a deliberação
com a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito
Vilela, para informação e, posteriormente, ao Senador
Eduardo Suplicy.
Tenho a impressão de que a Presidência esgotou
o assunto e estamos regimentalmente informados e
aptos a votar como bem quer a população.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo
cumprimentá-lo. V. Exª esclareceu com muita precisão
e lisura. Chamamos essa convenção de “o grande encontro do PMDB goiano”, mas tivemos o cuidado de
marcar das 10 horas às 13 horas. Das 13 horas às 13
horas e 30 minutos, todos estaremos aqui no Plenário.
Aliás, chegaremos antes do horário regimental para
cumprirmos com a nossa obrigação de Senadores da
República para votarmos o salário mínimo e todas as
demais matérias. Marcamos naquele horário para não
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criar nenhum problema para o Senado da República.
Parabéns a V. Exª pelos esclarecimentos prestados.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, para encerrar o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa agradece as palavras generosas de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, para encerrar o assunto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Considero que o Presidente do Senado, que representa
a Mesa e todos nós, tem competência suﬁciente para
estabelecer os horários, notadamente quando obedecem estritamente ao Regimento, como V. Exª disse
com muita propriedade.
Entretanto, devido à importância e à complexidade da matéria, tanto do ponto de vista social como
político e econômico-ﬁnanceiro, que seja talvez a prevalência da argumentação do Governo sobre esse
assunto do salário mínimo, creio que seria mais prático começarmos a discutir a matéria às 10 horas e 30
minutos. A sessão se prolongaria por toda a tarde. Tenho certeza absoluta de que vai ser grande o número
de oradores que vai querer falar sobre a matéria que
está tramitando no Senado Federal, e aí teríamos a
possibilidade de garantir o quórum suﬁciente para a
votação, sem nenhuma desculpa de esse ou aquele
Senador ter que viajar à noite porque assumiu esse
ou aquele compromisso. Estaríamos ganhando, sem
dúvida alguma, com a segurança do quórum. Mas,
como o Presidente decidiu, o que devemos fazer é
obedecer ao Regimento.
Mas pode acontecer a surpresa, quem sabe, de
amanhã o Presidente Lula pedir a retirada da medida
provisória e assinar uma outra ﬁxando em R$275,00
o salário mínimo do Brasil. Tenho certeza absoluta de
que esse é o desejo maior da população brasileira,
principalmente dos trabalhadores, daqueles que conﬁam no Presidente da República, como eu conﬁo, e
que esperam uma atitude de última hora no sentido
de atender aos reclamos da população mais pobre e
também ao sentimento que predomina hoje no Senado Federal.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência vai conceder a palavra
ao primeiro Líder inscrito para após a Ordem do Dia,
o nobre Senador Demóstenes Torres, Senador Leonel Pavan, que está aqui à direita desta Presidência,
aguardando o momento de sua inscrição.
Senador Demóstenes Torres, V. Exª dispõe de
até 20 minutos e poderá fazê-lo em menos tempo, se
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assim o desejar, a ﬁm de que possam usar da palavra
todos os oradores que estão inscritos. Mas V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – E, caso não tenha concluído, pedirei a prorrogação na forma regimental.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “o amoroso
é sincero até quando mente”. (Nelson Rodrigues)
O escritor Lima Barreto tem um conto sensacional,
escrito em 1921, que resume, com reﬁnada picardia,
as relações hipócritas da classe média amanuense
da República Velha no Rio de Janeiro. Especialmente
o comportamento de um dos personagens, Fortunato
Guaicuru, tem muita verossimilhança com as fantasiosas realizações do Presidente Lula. A trama se passa
em um solar no Andaraí, de propriedade de Feliciano
Campossolo Nunes, subdiretor de secção do Tesouro Nacional. “Homem grave, ventrudo, calvo, de mãos
polpudas e dedos curtos”, Campossolo tinha uma ﬁlha
para casar. Em certos domingos convidava dois dos
mais próximos subordinados para compartilhar das
“efusões familiares” do almoço. Eram eles o próprio
Guaicuru e outro escriturário, Simplício Fontes. Este,
um carioca franzino, pálido, de comportamento distante, e “de uma timidez de donzela”. Aquele, um matogrossense audacioso, com feições indígenas, que se
formara numa Faculdade de Direito que, por não ser
reconhecida, fazia dele um falso bacharel.
Dona Sebastiana, mulher de Campossolo, não
escondia a predileção pelo rábula e certa vez o inquiriu
porque não advogava. Depois de algumas escapatórias,
embora fosse um ignorante completo, Guaicuru saiuse bem com a estória de que estava fazendo um livro.
Um estudo comparado sobre o direito administrativo
atual e o antigo direito público português. Indagado de
quando iria publicar a obra, Guaicuru aﬁrmou que antes
do Natal, para aproveitar as promoções na repartição.
Elas vieram. Simplício acabou sendo contemplado, e
caiu nas graças de Dona Sebastiana.
Lima Barreto termina o conto com o seguinte
dilema:
Depois de um lustro de casados, ainda
teimam. Ele diz: – Foi nosso Senhor Jesus
Cristo que nos casou. Ela obtempera: – Foi
a promoção. Fosse uma cousa ou outra, ou
ambas, o certo é que se casaram. É um fato.
A obra de Guaicuru, porém, é que até hoje
não saiu...
Sr. Presidente, igual ao livro que o rábula Guaicuru
nunca escreveu, em abril do ano passado, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, anunciou o maior programa do plane-
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ta de alfabetização de adultos. Depois de escorraçar
com todas as iniciativas do passado, que de fato não
trouxeram resultados de qualidade, anunciou o espetáculo da escolarização com o Brasil Alfabetizado.
Assim como Guaicuru prometera atestar que o direito
trazido por Dom João VI se adaptou ao nosso meio sob
o inﬂuxo das concepções liberais, o Presidente Lula
garantiu que iria alfabetizar 20 milhões de brasileiros
até o ﬁnal do seu governo.
Certamente, no calendário presidencial, sob a
sistemática supervisão do Ministro do Planejamento,
Guido Mantega, foram subtraídos os seis primeiros
meses de 2004. Neste ano, conforme dados do Siaﬁ
– Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal –, o Programa Brasil Alfabetizado
recebeu investimento de apenas 7,13%. Isto que dizer que, rigorosamente, da dotação ínﬁma de R$216
milhões, foi emitido um único empenho e executados
pouco mais de R$2 milhões.
Gostaria de convidar as Srªs e os Srs. Senadores a entender o abismo que existe entre os devaneios
vespertinos do Presidente Lula e as reais intenções da
sua administração. Nesta conta de diminuir, o resultado
é sempre da maior gravidade para o resgate da dívida social brasileira. De acordo com os indicadores do
PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio
–, 12,4% da população brasileira com mais de 15 anos
é analfabeta, o que equivale a um número redondo de
21 milhões de pessoas. O Presidente Lula prometeu
alfabetizar cinco milhões a cada ano.
Nunca é demais lembrar o discurso que o Presidente Lula realizou em abril do ano passado, quando
o País ainda estava inebriado com as estultices do primeiro-mandatário. Na ocasião, Luiz Inácio falou:
Quando falamos de alfabetização, lembramos de que (sic) durante muitos anos,
quando se falava em educação, se dizia: Eu
não posso fazer tal investimento porque custa muito caro. E, em nome de uma economia
insensata, não se investiu em educação. E,
hoje, cada um de nós poderia encostar a cabeça no travesseiro e perguntar a nós mesmos: quanto custou e quanto custa para este
País não ter alfabetizado seu povo há 30, há
40 ou há 50 anos?
Os dados do Siaﬁ respondem: neste ano, o Governo Lula permitiu-se à folgança de gastar R$10,20
por ano para resgatar a cidadania de cada um dos integrantes das massas analfabetas e marginalizadas,
repito, R$10,20 por analfabeto.
Sr. Presidente, no ano passado, o Ministério da
Educação, por encomenda do ex-Ministro e Senador
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Cristovam Buarque – por quem tenho a maior admiração e reputo uma das maiores autoridades brasileiras
em educação, e talvez por essa razão tenha se incompatibilizado com o caráter fanfarrão deste governo –,
elaborou um estudo sobre o ﬁnanciamento da educação no Brasil. A principal conclusão do relatório é
que para atingir os novos patamares de atendimento
em qualidade e quantidade deﬁnidos no PNE – Plano
Nacional de Educação – o Brasil deveria sair do atual
gasto público da ordem de 4,3% para 8% do PIB.
Para que as Srªs. e Srs. Senadores tenham noção de como se processam os investimentos no setor,
o documento do MEC reconhece:
Quando se considera apenas a Receita Líquida
de Impostos, a União possui um potencial muito pequeno de recursos para a educação, inferior inclusive
àquele dos Municípios, apesar de sua capacidade de
mobilizar recursos ser muito maior.
O estudo indica que o setor perdeu em 2003, só
com a DRU – Desvinculação das Receitas da União
– R$3,6 bilhões. É interessante notar as diferenças do
ponto de vista do núcleo duro do Governo Lula e o otimismo da equipe do ex-Ministro Cristovam Buarque,
que previa o ﬁm da DRU no ano passado e o ingresso
de um recurso extra de R$2,4 bilhões neste ano.
Em outro interessante estudo, pesquisadores do
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – e
do Iets – Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade – apontam a magnitude do problema do analfabetismo no Brasil. De acordo com levantamentos, 55%
dos países do mundo têm uma taxa menor do que a
brasileira. Quando a comparação é feita entre as nações latino-americanas, a posição brasileira é ainda
pior: 72% dos países do continente estão em melhor
situação do que o Brasil. Normalmente, nações com
maior renda per capita têm uma taxa de analfabetismo inversamente proporcional.
Conforme estabelece o estudo, fugimos à regra.
“Países com nível de renda per capita similar à brasileira apresentam uma taxa de analfabetismo próxima
dos 5%”. Ou seja, a brasileira é mais do que o dobro.
Conforme a evolução temporal do analfabetismo no
Brasil, desde os anos 1940, quando a taxa batia os
50%, estava estimado que no ano 2005 o indicador
estaria abaixo dos 10%, o que nos situaria na condição atual do Paraguai. Já em 2014 estaria em uma
patamar inferior a 5%.
De acordo com o ânimo alfabetizador do Governo Lula, a meta diﬁcilmente será alcançada. É como
ressaltou hoje o editorial do Jornal O GLOBO:
O governo anda tonto em matéria de
educação. Mira preferencialmente (ou obsessivamente) nas universidades, quando o gran-
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de problema está ao rés do chão. É como se
alguém tentasse construir uma casa sem alicerces. O desastre é certo.
O Governo Lula, que a cada reunião promete
surtos de distribuição de renda e emprego, bem que
poderia conseguir algum resultado atacando o analfabetismo, uma vez que não consegue administrar um
aumento maior que R$20,00 no salário mínimo e se
converteu no maior gerador de desemprego do País. De
acordo com as estimativas, o impacto da alfabetização
sobre os rendimentos no mercado do trabalho indica
uma elevação dos salários em 41%, em média.
A erradicação do analfabetismo, devido
ao seu impacto sobre a remuneração dos analfabetos ocupados, representaria um aumento
na renda nacional de R$5,6 bilhões ao ano.
Na última segunda-feira, na abertura da XI Unctad
– Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
o Desenvolvimento –, o Presidente Lula propôs uma
espécie de plano Marshall moreno para recuperar as
economias dos países periféricos. Uma inominada e
incabível bobagem adornada da singela expressão de
que “este é o tempo de tomarmos decisões que lancem pontes para o amanhã”. Ora, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, por exemplo, cresceu e permaneceu
à frente dos chamados Tigres Asiáticos durante as
décadas de 1960 e 1970, mas ﬁcou para trás porque
não tinha suporte educacional para sustentar o seu
desenvolvimento.
Infelizmente, o imobilismo, a letargia, a ocupação
simulada e a intriga são as marcas mais salientes do
Governo do PT. Hoje, também em O Globo, o jornalista Elio Gaspari resumiu com precisão a capacidade
do PT de semear, por intermédio do fuxico, comoções
intestinas:
A opção preferencial do comando petista
pela fofoca tem suas raízes com conciliábulos
da política sindical e/ou das agremiações estudantis cujas brigas não têm custo. O sindicalista sempre pode responsabilizar os patrões
pelos seus fracassos e os estudantes podem
acusar o imperialismo agonizante. No Governo
as coisas têm custo e o de Lula está paralisado pela intrigalhada.
A inação do Programa Brasil Alfabetizado não é
uma exceção, mas um traço comum ao comportamento geral da Esplanada dos Ministérios. É lamentável
que, em vez de ação, o Governo pratique a reunião,
essa doença infantil do esquerdismo que contamina
verticalmente a desastrosa aventura do Partido dos
Trapalhões no ramo da administração do Brasil.
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Sr. Presidente, os desencontros do Governo Lula
já estão classiﬁcados no Código Internacional de Doenças, e quem os diagnosticou não foi nenhum alienista,
mas o próprio Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu,
para quem “o Brasil tem crises e problemas demais e
vive uma situação um pouco esquizofrênica”.
No âmago deste desvairado Governo, o ridículo,
o acintoso e o insano encontram confortável acolhida.
Senão vejamos: empreiteiros vão ao Palácio da Alvorada discutir com o Presidente um projeto de infra-estrutura para o País, mas recebem e assentem com o
pedido de reformar graciosamente a residência oﬁcial,
a um custo de R$15 milhões. Em seguida, em vexaminoso espetáculo de caipirismo, o Presidente promove
festa junina regada a paçoca e aguardente na Granja
do Torto. Na ressaca do dia seguinte, se envolve em
um imbróglio de arapongagem dentro do Palácio do
Planalto, cujo epicentro, mais uma vez, localiza-se no
gabinete do Ministro José Dirceu. Aqui, vale ressaltar
o editorial de hoje do Estadão, em que se lê:
Quando rebentou o Waldogate, este jornal sustentou que Lula devia afastar José Dirceu até que se comprovasse que ele não sabia
e muito menos participara dos ilícitos do seu
auxiliar. O ministro ﬁcou e nem uma coisa e
nem outra foi devidamente investigada. Abafou-se o caso, mas o desmedido apetite político de Dirceu continuou o mesmo – e a intriga
palaciana é a forma como procura satisfazêlo. Está demonstrado que a sua permanência
no Governo antes prejudica do que beneﬁcia
o presidente a quem ele jura “ﬁdelidade canina”. É difícil, mas Lula deve saber que não
tem escolha.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º
Secretário.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito Vilela, pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro minha inscrição para falar como Líder do PMDB no
momento oportuno.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está V. Exª inscrito em terceiro lugar, como Líder do
PMDB.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel
Pavan, para usar da palavra por até 20 minutos, pela
Liderança da Minoria.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, subo a esta tribuna para alertá-los, bem
como a toda a Nação que nos assiste, a respeito da
gravidade da situação que vivemos. Reﬁro-me à absurda carga tributária que pesa sobre os ombros de
cada cidadão e das empresas de nosso País.
Não é a primeira vez que me pronuncio acerca
do assunto. Em março último, no dia 19, para ser mais
preciso, vim aqui falar sobre esse mesmo tema. Na ocasião, ressaltei que, em média, cerca de 20% do salário
do trabalhador brasileiro foi mordido pelo Leão e pela
contribuição previdenciária durante o ano de 2003.
Tampouco sou o único que se preocupa com o
assunto. Para citar apenas um exemplo, o ilustre Senador Augusto Botelho fez um pronunciamento, no ﬁnal
do ano passado, em que, de maneira muito feliz, nos
mostrou o seguinte quadro:
(...) a Secretaria da Receita Federal, a
cada mês, durante anos, atingindo recordes e
mais recordes, ultrapassando, sucessivamente,
metas mais elevadas de arrecadação, numa
espécie de luta de muitos rounds, com a arrecadação crescente e a economia estagnada.
Nessa luta, o contribuinte honesto acabará
nocauteado, pois o nível da carga tributária
cresce mais e mais, principalmente para os
poucos que são obrigados a pagar, porque
não dispõem de mecanismos de fuga.
Essas foram exatamente as palavras – belíssimas, diga-se – do meu nobre Colega, nesta mesma
tribuna, há cinco meses.
O quadro hoje não está nem um pouco melhor.
No ﬁnal do ano, quando estava previsto o encerramento da cobrança da alíquota de 27,5% sobre
a renda, a qual retornaria aos 25%, mais uma vez o
cidadão se viu iludido, e a taxa foi mantida.
É interessante: a Carta Magna garante a irredutibilidade dos vencimentos, mas um trabalhador que
continua ganhando o mesmo, ao longo dos anos, e vê
a inﬂação diminuindo o poder aquisitivo de seu salário,
mas não vê os descontos tributários serem corrigidos
pela inﬂação, está, na prática, tendo seu pagamento
reduzido. A Constituição é, dessa forma, descumprida
por esse mecanismo traiçoeiro e inescrupuloso.
Quem mais sofre, “para variar”, é o trabalhador
assalariado, que tem os impostos debitados na fonte.
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Não é de se admirar que, na declaração de ajuste anual,
muitos ﬁquem buscando formas de incluir um dependente a mais, inventar um gasto com saúde ou educação
para inserir no campo de gastos dedutíveis do Imposto
de Renda. Que ﬁque bem claro: não estou defendendo
práticas ilegais de burlar o Fisco, mas o que temos de
ver é que o trabalhador é sobretaxado, é até mesmo
enganado, pois não se corrige a tabela de Imposto de
Renda, enquanto seu salário ﬁca cada vez menor por
causa da inﬂação. Para corrigir as faixas de contribuição do Imposto de Renda, devo dizer que a inﬂação no
período foi de 56%! Deixar de corrigir a tabela é fazer
o mesmo que faz o contribuinte que engana o Leão: é
burlar a lei, é agir ilegalmente. Pior ainda, é injustiça, e
injustiça covarde, feita pelo mais forte, porque o contribuinte não tem como se defender, mas o Leão vai atrás
do sonegador de impostos, impiedosamente.
Em 2003, o Imposto de Renda pago pelos salários
ﬁcou em R$31,56 bilhões. Isso representa um aumento nominal de 17,1% e real de 7,2%, em relação ao ano de 2002.
Além disso, o teto de contribuição do INSS subiu
de R$1.561,56 para R$ 1.869,34 e, em seguida, para
R$ 2.400,00. Mais uma vez, o trabalhador vê seu “irredutível” salário ser, digamos, encolhido, diminuído.
O Jornal Folha de S.Paulo de 4 de março deste
ano publicou a seguinte manchete: “Trabalhadores sustentaram o aumento da arrecadação em 2003”.
Diz a matéria:
No ano passado, a carga tributária média
sobre os salários avançou 0,44%. No entanto,
para os trabalhadores – que são tributados
direto na fonte –, o aumento foi de 1,13%, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT).
Se pelo menos o cidadão tivesse uma contrapartida proporcional por todos esses tributos, ainda seria
razoável. No entanto, já ﬁcou comum na boca do povo
o dito de que o brasileiro paga tributos de uma Bélgica
em troca de serviços de um país subsaariano.
Não é somente o trabalhador, individualmente,
nem somente as empresas que sentem no bolso e na
vida o peso do excesso de tributação. É preciso ver
o óbvio: a economia ﬁca estagnada, e – o que é pior
– essa estagnação faz o Governo compensar a perda
de arrecadação, gerada pelo baixo aquecimento da
economia, sobretaxando ainda mais os únicos que
não têm como escapar dos impostos: o assalariado e
as empresas. Isso cria um ciclo extremamente vicioso e danoso. Esse Governo precisa interromper essa
ciranda macabra o mais rápido possível.
A economia está sufocada, estrangulada por uma
carga tributária média de 38% do PIB. Isso é o dobro
da carga de países como México e Argentina. Sobram
impostos, mas faltam investimentos. Por exemplo: o
balanço econômico e social de 2003, divulgado pelo
IBGE, mostra que, enquanto em 2002 a União investiu
R$11,6 bilhões, ou 1,5% do Orçamento, em 2003, du-
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rante a gestão do atual Governo, foi investido apenas
R$1,8 bilhão, ou 0,24% do Orçamento.
Gostaria de mencionar ainda outro dado. Segundo
a revista The Economist, no exemplar da segunda semana de maio deste ano, o Governo Lula não está suﬁcientemente empenhado para remover os obstáculos
ao crescimento e, ao contrário do que se esperava, está
favorecendo mais os investidores de curto prazo que os
de longo prazo. Segundo essa mesma revista, no ano
passado, o Governo enfrentou os temores que os investidores de curto prazo tinham em relação ao Brasil, mas
as diﬁculdades reais para o investimento de longo prazo,
tais como os problemas logísticos e regulatórios, não estão sendo enfrentadas devidamente.
A matéria conclui dizendo que, a longo prazo, o
desempenho do investimento no Brasil depende de profundas mudanças e que, com uma carga tributária de
cerca de 38% do PIB, o dobro da carga do México e da
Argentina, o Brasil não tem possibilidade de aumentar,
de forma signiﬁcativa, a taxa de investimentos.
E não é só o Governo Federal que vem aumentando tributos. Nas três esferas, vê-se o fenômeno
se alastrando, pois os governantes procuram formas
de aumentar receita ou reduzir custos. Como reduzir
custos é mais difícil, a solução adotada por eles, principalmente pelo Governo petista, quase sempre, é
aumentar as taxas e os impostos.
O cidadão, as empresas, enﬁm, o País não mais
agüenta toda essa carga tributária. Estamos sufocando a
economia. Na ganância de obtermos mais recursos, estamos “matando a galinha dos ovos de ouro”. É preciso,
Srªs e Srs. Senadores, fazermos algo para aliviar a carga
tributária que pesa sobre a Nação e liberarmos a economia
para que possamos crescer sem grandes entraves.
Concedo, com muita honra, um aparte ao nobre
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Leonel
Pavan, sábias são as palavras de V. Exª. Sob o peso dessa
gigantesca carga tributária, a economia não cresce e não
gera emprego. Veja o apetite do Governo petista. Somente
com Coﬁns, PIS e Pasep, o Governo arrecadou, em maio,
R$1,3 bilhão a mais que no mês anterior. O Governo arrecadou, em maio, mais de R$6,6 bilhões em Coﬁns, PIS e
Pasep, segundo o Siaﬁ. É uma arrecadação enorme, que
retira do Governo o direito de manter estradas esburacadas, universidades sucateadas. Não vamos relacionar aqui
toda a deﬁciência governamental pela paralisia que toma
conta do atual Governo. Sobretudo no setor de saúde pública, há uma situação deplorável. Jamais a saúde pública
brasileira foi tratada com tamanho descaso. Por isso, V. Exª
tem razão: de um lado, essa sanha arrecadadora; do outro,
a paralisia provocada pela incompetência do Governo. V.
Exª está de parabéns pelo posicionamento que adota na
tribuna do Senado Federal.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador Alvaro Dias, V. Exª, que tem larga experiência no serviço público,
pois foi um grande Governador do Estado do Paraná, sabe
como é difícil governar. Taxando é fácil governar. É fácil go-
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vernar aumentando os impostos. Mas, infelizmente, o atual
Governo Federal, mesmo aumentando os tributos, mesmo
aumentando os impostos, não consegue mostrar um projeto
concreto ou mesmo trazer alguma esperança.
Antes de passar a palavra ao Senador Eduardo
Azeredo, outro excelente homem público, que fez um
grande trabalho pelo Governo de Minas Gerais, aproveito
para dizer que, na segunda-feira passada, em reunião
na Acij, em Joinville, recebemos de empresários um manifesto em que nos pediam, por intermédio do Senado,
que déssemos conhecimento ao Governo Federal, aos
Ministérios e às entidades públicas deste documento que
reclama da situação e conclama o Governo para ser mais
sensível com os geradores de emprego.
À expressão do pensamento da classe empresarial de Joinville, o manifesto trata de questões polêmicas
como informalidade, sonegação e contrabando e de outros assuntos fundamentais para a sociedade brasileira,
como a necessidade urgente de redução e simpliﬁcação
da carga tributária e da burocracia. No documento, eles
enumeram vários itens e mostram que é preciso que o
Governo tome medidas urgentes, urgentíssimas, para
que salvemos as nossas empresas e os empregos, pois
as empresas se sentem reféns dos seguidos aumentos
tributários estabelecidos pelo Governo Federal.
Concedo, com muita honra, o aparte ao nobre
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Leonel Pavan, V. Exª tem toda razão ao trazer esse tema.
Não é possível que a arrecadação do Governo bata recordes a todo mês e que o Governo se mostre insensível
com as pequenas e médias empresas, que precisam de
ter um apoio mais eﬁciente por serem elas que geram
empregos no País. Ao mesmo tempo, é importante que o
Governo esteja atento a todas as situações. Aproveito este
aparte para falar de um tema que, num primeiro momento, parecia tratar-se apenas de uma questão localizada.
Reﬁro-me à venda da soja para a China. Num primeiro
momento, era um problema de votação, mas parece-me
que não é mais assim. Parece-me que está envolvendo a
relação externa brasileira. Leio um pequeno texto, se me
permitir: “Entre o fechamento dos contratos de compra e
exportação, a China cortou os créditos para o beneﬁciamento da soja. A crise da gripe bateu forte na demanda
com o farelo de soja, e o preço alto da compra tornou-se
mais alto ainda. A combinação de preço alto, demanda
baixa e falta de crédito com jeito subserviente com que
a diplomacia presidencial desembarcou na China preparou o terreno para o golpe dos importadores sobre os
nossos exportadores. Para se ver livre da soja e dos contratos assinados, esses importadores chineses trataram
de impor a política da tolerância zero, que não existe em
nenhum lugar do mundo, com sementes avermelhadas
que eventualmente apareceram nas cargas exportadas”.
Esse assunto deve ser levado pelo Governo Lula à OMC
e, coincidentemente, surgiu depois de o Presidente Lula
ter ido à China. Tratou-se de uma viagem importante, mas,
nesse mesmo momento, tivemos esse ataque à produ-
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ção brasileira. Não é possível que o Brasil só meça forças
com os Estados Unidos! Por que não mede forças agora
com a China, defendendo a agricultura e as empresas
brasileiras? Esse é um ponto importante que gostaria de
trazer e anexar ao pronunciamento de V. Exª, em defesa
dos empregos e das empresas brasileiras.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador
Eduardo Azeredo, certamente pela sua experiência e
pelo seu conhecimento no trato com a coisa pública e
principalmente na questão da geração de empregos,
V. Exª sabe que é preciso que o Governo às vezes
seja sensível. Por isso, V. Exª foi considerado um dos
melhores Governadores do Brasil.
Antes de conceder o aparte ao Presidente da
CAE, meu amigo Senador Ramez Tebet, outro grande Senador e um dos homens mais experientes desta
Casa, gostaria ainda, sobre o que falou o nobre Senador Eduardo Azeredo, de dizer que, antes de o Presidente ir para a China, parecia que as coisas estavam
boas, estavam todos felizes. De repente, o Presidente
vai à China com inúmeros empresários, para encurtar
a distância ou para aumentar o relacionamento com
aquele País, e, após a sua visita, o País passa a sofrer
o embargo chinês contra a nossa agricultura.
O Brasil já soma um prejuízo de US$1 bilhão. O
Presidente foi à China para podermos vender mais, para
abrirmos ainda mais as portas, retorna ao País, e o Brasil
sofre o embargo. Será que Sua Excelência não conseguiu
convencer os chineses? Ou mostrar algo mais do nosso
País? Será que, com toda a sua diplomacia, com o seu
conhecimento na área, não conseguiu fazer com que os
chineses abrissem ainda mais as portas? Ao contrário,
voltou e as portas estão se fechando.
Concedo o aparte ao nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Leonel Pavan, V. Exª sabe da minha admiração por V.
Exª pelo seu elevado espírito público e pela sua combatividade. V. Exª hoje trata de um tema que atormenta
há muitos anos os brasileiros que produzem, as pequenas e médias empresas, os nossos comerciantes.
Possuímos a mais elevada carga tributária do mundo.
Estamos elaborando uma reforma tributária e nada
estamos fazendo para desburocratizar as coisas no
nosso País. A matéria em tramitação na Câmara dos
Deputados, em vez de diminuir, eleva a carga tributária e faz com que nossas empresas caminhem para a
informalidade. O peso da carga tributária é tão grande que a informalidade no Brasil aumenta cada vez
mais. O Senador Eduardo Azeredo deu uma grande
contribuição ao importante pronunciamento de V. Exª.
Veja bem, no instante em que a agricultura do País é
responsável pelo superávit da balança comercial, no
instante em que produzimos cada vez mais e em que
os nossos produtos têm melhor competitividade pela
qualidade com que se apresentam, eis que somos
atormentados por esse problema da soja. Esse fato é
inacreditável e deve ser investigado urgentemente pelo
Ministério da Agricultura, a ﬁm de que haja a verda-
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deira defesa dos interesses nacionais. Cumprimento V.
Exª. Meu aparte não acrescenta nada ao substancioso
pronunciamento de V. Exª, mas representa a voz de um
sul-mato-grossensse, de um homem do Centro-Oeste
que defende os interesse da agricultura, do homem do
campo, daquele que planta. O Centro-Oeste é responsável hoje pela maior produção de grãos do País. Tenho
que cumprimentar V. Exª e agradecê-lo em nome do
meu Estado, porque o seu pronunciamento não é um
pronunciamento regional, mas nacional.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – É claro,
Senador Ramez Tebet, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que, quando falamos de aumento
de tributos e de impostos, a sua palavra contribui muito, até porque V. Exª é amigo dos catarinenses, tem
muitos amigos em Piçarras e, de vez em quando, nos
brinda com a sua presença. A sua palavra certamente
enriquece o meu pronunciamento.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, trataria da questão
do salário mínimo, até porque sou autor da emenda do
PSDB que propõe a elevação do salário mínimo para
R$275,00. Espero que a base do Governo se sensibilize e aprove a nossa emenda.
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Como o meu tempo acabou, não poderei ler um
pequeno manifesto, mas vou justiﬁcá-lo. Trata-se de
protesto que ocorreu na BR-202, em Ponte Serrada,
no oeste de Santa Catarina, terra onde vivi por dezoito
anos. Os moradores daquela cidade fecharam a BR202, revoltados pela falta de investimento, pela insensibilidade do Governo. Eles não sabem mais a quem
apelar para serem atendidos.
Solicito que se publiquem nos Anais da Casa o
manifesto dos moradores de Ponte Serrada e o manifesto da Acij, de Joinville, deixando a minha solidariedade
aos ponte-serradenses e aos moradores do oeste de
Santa Catarina acerca da irresponsabilidade do Governo em não aplicar os investimentos devidos, o que
é obrigação do Governo e nosso direito, na BR-202.
Fica, então, registrado este meu pronunciamento
sobre a carga tributária, sobre o manifesto da Acij e
sobre o manifesto dos ponte-serradenses.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
Saúdo o ilustre companheiro e ex-colega José
Eduardo Dutra, hoje Presidente da Petrobras, que nos
faz visita e ilustra esta Casa com sua presença.
Concedo a palavra pela ordem à Senadora Ideli
Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, aproveito para me associar ao cumprimento ao nosso querido Dutra, Presidente da Petrobras, e
para pedir a inscrição, para falar pelo Bloco, do Senador
Eduardo Suplicy, a quem já entreguei a autorização.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O Senador Eduardo Suplicy já está inscrito.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Também solicito a minha inscrição para falar pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O Senador Eduardo Suplicy falará pela Liderança do
Bloco e V. Exª, pelo Partido.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, pela
Liderança do PSDB, por 20 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Antero Paes
de Barros hoje, trago a esta tribuna um fato da maior
relevância que não pode passar despercebido por esta
Casa do Congresso Nacional. Por se tratar de algo da
maior gravidade e importância, ﬁzemos um apelo às
Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados para
que se entendam em favor do prosseguimento dos
trabalhos da importante Comissão Parlamentar Mista
do Banestado.
Como essa CPMI investiga a evasão de bilhões de
dólares, não há como ignorar a importância do trabalho,
para o Congresso e para o País, que vem realizando.
Exatamente por isso, a CPMI gera enorme expectativa na sociedade brasileira pelos fatos que diariamente
releva, provocam tremenda indignação.
Não se pode ignorar a crise na administração dessa CPMI, razão pela qual faço, desta tribuna, um apelo
às Lideranças Partidárias, do Governo e da Oposição,
para que busquem um entendimento de modo a dar
prosseguimento aos trabalhos da CPMI, e com eﬁciência, para que o Congresso Nacional ofereça respostas à sociedade brasileira, que exige a investigação, a
apuração das denúncias e, sobretudo, a punição civil e
criminal dos responsáveis pelos ilícitos apurados.
Para o Congresso Nacional, será vexaminosa
uma conclusão píﬁa de parte da CPMI. Uma conclusão
aquém das expectativas da sociedade será uma marca
nociva à boa imagem do Congresso Nacional.
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Por essa razão, diante da crise anunciada, peço
às Lideranças que interﬁram em favor do entendimento,
para que os trabalhos da CPMI possam corresponder
ao esperado.
Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna: a
nota do extraordinário jornalista Ricardo Boechat, do
Jornal do Brasil e da Rede Bandeirantes de Televisão,
que fez veicular em sua coluna de hoje:
Vôo cego
Está atrasada a segunda mensalidade
do avião que está sendo comprado na França
para uso do Presidente Lula.
Há treze dias a Airbus, empresa francesa,
espera pelos R$48 milhões prometidos.
O dinheiro da despesa foi gasto em outras
“emergências” – como projetos de Deputados
que apoiaram o mínimo de R$260,00.
Uma verba extra terá que ser aprovada
pelo Congresso Nacional para tirar o País desse típico vexame de novo rico.
Esse avião ainda vai dar o que falar. Ele é o símbolo do desperdício, da injustiça e, sobretudo, dos contrastes revoltantes que assolam o Brasil.
Leio essa nota não apenas porque o Governo
brasileiro está dando o “cano” na empresa francesa
ao atrasar a prestação de R$48 milhões – pagou a primeira, de R$46 milhões; atrasou a segunda, de R$48
milhões –, mas também porque é mais uma denúncia
do procedimento promíscuo do Governo na relação
com o Congresso Nacional. Mais uma denúncia de
que o Governo, para ver aprovado o salário mínimo
deplorável, ridículo, de R$ 260,00, lança mão da estratégia da corrupção, usando como moeda de troca
recursos orçamentários, discriminando os Partidos de
Oposição e premiando aqueles que apóiam medidas
impopulares do Governo, porque contrárias ao interesse do nosso povo.
No dia de amanhã, o Senado Federal terá oportunidade de dar resposta inclusive ao artifício da malandragem usado pelo Governo, qual seja, o de pressionar
Parlamentares com o Orçamento da União, o de utilizar
o dinheiro público na esperança de aplacar consciências
atormentadas pelo voto que acabam tendo de oferecer
para atender aos ditames do Governo.
Mais uma vez estamos diante de promessas do
Governo que chegam a ser uma ofensa aos Srs. Senadores. O Governo oferece a possibilidade de uma
agenda administrativa de compensações, como se
fosse possível compensar o trabalhador por aquilo
que se retira, principalmente em matéria de esperança. O Governo prometeu dobrar o poder de compra
do salário mínimo em quatro anos, e agora oferece a
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desesperança do reajuste irrisório que, certamente,
provoca indignação.
Não há como, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, continuar aceitando as promessas do Presidente
da República e do Governo. Já temos experiências de
sobra para não acreditar, e a conseqüência disso será
a terrível frustração do Governo amanhã.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Alvaro
Dias, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
José Jorge, essa experiência, que foi obtida quando
da incrível e perversa reforma da Previdência, por si
só justiﬁca o nosso ceticismo.
Concedo a V. Exª, Senador José Jorge, criador
do prêmio Berzoini, o aparte que solicita.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Alvaro
Dias, penso exatamente como V. Exª. Na verdade, a política de convencimento do Governo é irreal. Ela começou, Senador Alvaro Dias, de forma desrespeitosa, ao
dizer que tiraria os Senadores do plenário. Quer dizer,
em vez de argumentar no sentido de obter os votos da
sua Base ou mesmo alguns votos da Oposição, tentou tirar o Senador da obrigação de votar. Trata-se de
um desrespeito aos Senadores prontamente repelido
por todos. Não sei V. Exª, mas desconheço o Senador
que tenha repelido essa proposta e não esteja pronto
para votar amanhã. Além disso, criaram uma agenda
imaginária e irreal – o Governo não cumpre nem sua
agenda social – para justiﬁcar alguns votos envergonhados, porque sabemos que não serão cumpridos.
Também há aquela história de sempre de liberação de
R$1 bilhão, quando sabemos que se trata de pura enganação. Então, estou solidário com V. Exª. Amanhã,
estaremos todos aqui, não faltará nenhum Senador.
Que o Senador compareça e vote, contra, a favor ou
se abstenha, mas que esteja presente para que possamos discutir e votar o projeto. Parabéns, Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador José Jorge. O valor de R$275,00 não
é o salário dos sonhos do Senador Romeu Tuma, dos
meus, nem dos sonhos dos trabalhadores brasileiros.
Está muito aquém do que necessita a família do trabalhador, não atende, nem de longe, às necessidades
elementares do trabalhador. Como diz o Presidente da
OAB, Roberto Busato, é um salário inconstitucional de
um País que afronta a Constituição a cada momento,
a cada passo, a cada ato do Governo. Entendemos
que o pagamento de um salário mínimo de R$275,00
melhora a proposta do Governo sem colocá-lo em diﬁculdades. O que provoca espanto é essa resistência
do Governo...

425

Junho de 2004

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro
Dias, V. Exª me concede um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) –... em atender
o mínimo que se solicita em matéria de recuperação
do salário do trabalhador. Com R$275,00 não vamos
recuperar o poder de compra do salário, mas vamos
diminuir o prejuízo sofrido pelo trabalhador com esse
salário irrisório. Ficaremos ainda muito distantes, Senador Mão Santa, do salário promessa de R$312,98,
que seria concedido pelo Presidente Lula em 1º de
maio próximo passado. Esse seria o valor do salário
prometido por Lula na época de campanha se ﬁzermos
a conta do que deveria pagar agora o Governo Lula,
no segundo ano, para alcançar o objetivo de dobrar o
salário mínimo.
Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro
Dias, V. Exª enriquece a política do País. Ao lado do
Senador Alberto Silva, ressalto que estão argumentando agora que isso é....Senadora Heloísa Helena, sei
que o Senador Suplicy a atrai, mas, atente bem, o que
signiﬁcam R$15,00? Senador Tasso Jereissati, o meu
avô era mais rico que V. Exª. Eu não sou, porque fui ser
médico da Santa Casa. Meu avô tinha dois navios e
exportava. Fui fazer uma compra a mando dele com os
tostões daquele tempo. Eu, impaciente, deixei o troco
porque era pouco. Ele me perguntou pelo troco – ele
era irmão de Luiz Corrêa, que foi para o Ceará, pai de
Luísa Távora, da Cristina. Respondi-lhe que havia deixado lá, e ele me mandou buscar o troco. Argumentei
que era tão pouco, que ele tinha tanto. Ele retrucou
que o dinheiro valia a medida da nossa necessidade.
Conheço crianças com asma, que tossem à noite toda.
Há remédios que custam R$2,00 ou R$3,00. Então,
quantas crianças precisam de um elixir paregórico em
caso de dor de barriga? Diria mais: R$15,00 não são
nada para nós. Dizer que conceder este valor é irresponsabilidade?! Nós somos abençoados pela ciência
e consciência de Tasso Jereissati, que é tido como o
homem mais responsável de nossa geração e que administrou o Nordeste. Direi ao núcleo duro o que são
R$15,00: basta sair daqui para Goiânia a pé, que é o
preço da passagem. Então, o dinheiro representa a
medida da necessidade de cada um, e esses R$15,00
vão trazer muitos benefícios. Quero dizer aqui, como
De Gaulle dizia na França, para relibertá-la, resistência
popular, vamos gritar agora resistência parlamentar,
salvando o salário digno do trabalhador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Além de V. Exª trazer brilho ao pronunciamento de quem quer que seja nesta
Casa, V. Exª também ensina como acalmar o Plenário,
especialmente fazendo com que o silêncio predomine,
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para que se possa, no uso da tribuna parlamentar, reﬂetir quando se fala de improviso, para, com responsabilidade, dizer aquilo que se pensa a respeito dos
grandes problemas do País.
Sobre o salário mínimo, creio que esta Casa já
falou demais. É hora de esta Casa votar. Amanhã não
é o dia do discurso; amanhã pode até ser mais um
dia de debate, mas tem de ser o dia do voto. Amanhã,
não podemos deixar esta Casa do Congresso Nacional sem depositar o nosso voto no salário mínimo de
R$ 275,00.
Sr. Presidente, como me resta ainda algum tempo,
eu gostaria de destacar o brilhantismo do jornalista Elio
Gaspari, patrimônio da imprensa brasileira. Hoje, ele
nos brindou com um diagnóstico singular para a falta
de ação da gestão petista. Nesta semana, em pronunciamento desta tribuna, eu disse que o Governo era
um enorme paquiderme acometido de uma grave doença de paralisia. Atolado, ele não conseguia deslanchar. Elio Gaspari dá o diagnóstico, ao dizer que essa
falta de ação do Governo Lula é a paralisia da fofoca
e da intriga. Diz ele que o Governo Lula está paralisado pela fofoca e pela intriga. Mais um componente no
debate sobre a paralisia do Governo Lula: a incompetência, a incapacidade de gerenciamento, a falta de
experiência, a ausência de autoridade, o ﬁsiologismo,
a relação promíscua com o Congresso Nacional, o
nepotismo, a corrupção de algumas quadrilhas instaladas, que, certamente, festejaram a festa junina na
Granja do Torto ao lado do Presidente Lula. Por falta
de quadrilha aquela festa junina não se realizaria. Certamente, Sr. Presidente, eu não usaria essa expressão
se o Governo do PT permitisse a instalação de CPI no
Congresso Nacional. Quando o Governo e o Partido
que está no poder não aceitam instalação de CPI é
porque assumem a realidade da corrupção; é porque,
além de rasgarem a bandeira da ética, sepultar postulados e dogmas que defenderam durante tantos anos,
tornam-se coniventes com a corrupção denunciada e,
sobretudo, prestam um desserviço ao País, à medida
que fazem com que a Nação desacredite da possibilidade de se responsabilizar civil e criminalmente os
responsáveis pela corrupção.
O diagnóstico do Jornalista Elio Gaspari chega
num momento importante. O Presidente veio da China
proclamando, com euforia, o sucesso da viagem. E nós
agora veriﬁcamos que, lamentavelmente, sucesso só
no discurso, porque o País vive uma crise na relação
com a China. A viagem do Presidente àquele país nos
trouxe presságios horríveis. O Brasil continua enfrentando um embargo sem precedentes para exportar
soja para aquele país. Todos os grandes e pequenos
fornecedores brasileiros de soja foram proibidos de ex-
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portar para a China, sob a alegação de que as cargas
estariam contaminadas com sementes tratadas com
fungicidas acima do grau aceito pelas autoridades sanitárias chinesas. Essa questão é relevante.
Sr. Presidente, ontem ocorreu um episódio da
maior gravidade.
O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Senador
Alvaro Dias, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
José Maranhão, concederei um aparte a V. Exª, mas
antes quero referir-me ao episódio ocorrido ontem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Alvaro Dias, V. Exª dispõe de apenas quatro segundos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, muito obrigado. O orador que me antecedeu
extrapolou em seis minutos, mas V. Exª tem razão.
Reﬁro-me à recusa formal do Governo chinês em
conceder visto ao Secretário de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maçao Tadano, para embarcar ontem para Pequim.
Esse fato é muito grave. O Secretário iria negociar
com as autoridades chinesas o ﬁm desse embargo
da soja, mas foi impedido de viajar, sob a alegação
de que, como detentor do status de Vice-Ministro,
precisaria de um convite formal do Governo chinês.
É inaceitável que, no atual patamar das relações com
a China e principalmente após a visita do Presidente
Lula àquele país, haja espaço para um episódio com
essas características.
Se o Sr. Presidente da sessão admitir, concederei
um aparte ao Senador José Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Alvaro Dias, pediria que fosse breve, para
que os outros três Líderes inscritos tenham tempo de
usar da palavra. É importante o pronunciamento de
V. Exª, principalmente sobre esse veto ao visto, o que
intranqüiliza qualquer brasileiro.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sem dúvida, Sr. Presidente. Foram tímidas e ineﬁcazes as
ações do Itamaraty para solucionar esse impasse.
Não se admite timidez diante de situação que nos coloca em confronto com a China logo após a visita do
Presidente da República. É de se estranhar que esse
fato tenha sido recebido com tanta leniência por parte
do Itamaraty.
Ouço o aparte do nobre Senador José Maranhão.
O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Obrigado,
Senador Alvaro Dias, pela deferência especial, já que
o tempo é tão exíguo. Também li essa informação na
primeira página da Folha de S.Paulo a respeito da
negativa do visto consular a uma autoridade brasileira
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que pretendia ir à China para defender, junto às autoridades do governo chinês, a questão da soja que,
segundo eles, está contaminada por fungicidas. Esse
impasse nos remete a outra questão de fundo, qual
seja, a dependência de países que não procuram industrializar a sua produção agrícola. Essa história se
repete. O Governo brasileiro e os produtores nacionais
celebraram, com entusiasmo, a safra recorde de soja
do ano passado. Mas ﬁco muito preocupado porque
já vimos a decadência da borracha, a decadência do
café, do cacau e do algodão. Qualquer país que não
industrializa os seus produtos e não cria, internamente,
um grande mercado consumidor, na verdade, cava a
própria sepultura econômica. Não haverá consistência
na produção primária se não houver o processo de industrialização. Isso não é apenas um crime de natureza
econômica; é social. Agregar mão-de-obra à produção
nacional é uma forma de gerar emprego e renda porque
dá suporte duradouro e deﬁnitivo à produção nacional.
Essa notícia revela não somente a frustração da recente viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
China, mas também o erro de uma política econômica
que desprotege a economia nacional e o setor agrícola.
Não bastassem as outras lições que temos recebido
como por exemplo o protecionismo dos governos do
Mercosul, além dos Estados Unidos, que acabam sobretaxando os produtos nacionais, ou subsidiando a
produção agrícola dos seus países, e o Brasil incide
em mais esse erro. Passamos um ano inteiro a pedir
aos países da Unidade Européia que retirassem os
subsídios de sua produção agrícola – o que me parece
uma ingenuidade. O que eles protegem é o trabalho e
o emprego. Eles não podem abrir mão dessa política.
O Brasil deveria fazer o mesmo e proteger o seu emprego, industrializando a sua produção ou até mesmo
subsidiando a produção agrícola.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador José Maranhão e com o importante
aparte de V. Ex.ª encerro o meu pronunciamento, agradecendo ao Presidente Romeu Tuma pela condescendência em relação ao tempo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (PFL – SP) – Informo ao
Plenário que estamos com 79 Senadores presentes.
O Senador José Sarney, que está registrando a sua
presença, completa os 79. Portanto, só dois ausentes, o que dá um indicativo de que amanhã teremos
um comparecimento maciço para a votação do salário mínimo.
Com a palavra o Senador Maguito Vilela, pela
Liderança do PMDB por vinte minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente, Exmªs Srªs Senadoras, Exmºs
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Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero prestar a
minha solidariedade a todos os Senadores que se
manifestaram a respeito do grave litígio entre o Brasil
e a China no que diz respeito à soja. Parece-me que
mais dez ou quinze empresas brasileiras foram também obstaculizadas de fazer os seus descarregamentos ou de transferir a sua soja para o mercado chinês.
E a desculpa é a mesma, não sei se desculpa ou se
inverdade: o problema do excesso de inseticida e às
vezes até o excesso de impureza nos carregamentos
de soja para a China.
Mas é de se estranhar bastante a negativa do visto ao Secretário Maçao Tadano, que cheﬁaria ou que
cheﬁará uma equipe de técnicos que, por indicação do
Ministro da Agricultura, irá tentar resolver esse problema. É lamentável, e creio que a Embaixada chinesa
deve uma explicação ao Congresso Nacional sobre
essa negativa, porque não seria qualquer brasileiro
que iria lá para discutir um problema tão grave, seria
o Secretário de Defesa do Ministério da Agricultura
Maçao Tadano e uma equipe de técnicos altamente
gabaritados.
Mas quem sabe, Sr. Presidente, o Presidente
Lula designe o próprio Ministro Roberto Rodrigues,
da Agricultura, para se dirigir a Beijin, para se dirigir à
China e tentar resolver esse impasse porque o Ministro Roberto Rodrigues é um dos mais entendidos no
que diz respeito à agricultura e também à pecuária,
um homem mundialmente reconhecido como competente e experimentado; é talvez quem mais entenda de
cooperativismo no País. Quem sabe S. Exª não seja
escalado pelo próprio Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para resolver esse grave problema que afeta e
afetará a economia brasileira, um problema que diﬁculta a vida dos agricultores brasileiros.
Estamos na iminência de ouvir o anúncio da
safra 2004/2005. A soja apenas uma vez na história
do Brasil alcançou patamares iguais aos de poucos
meses atrás, salvo engano, em 1963, de aproximadamente US$17.00. A soja teve seus preços elevados,
mas, imediatamente, as empresas multinacionais, inteligentemente, elevaram os preços dos insumos e dos
inseticidas. O óleo diesel também sofreu aumento de
aproximadamente 10%. O preço dos fungicidas teve
aumentos extraordinários, tudo em função do aumento
do preço da soja, que caiu drasticamente, mas o desses produtos permanece no mesmo patamar.
Os agricultores brasileiros estão atônitos. Não
sabem se se empenham para obter nova safra recorde
de grãos ou se recuam. Como vão enfrentar a situação
decorrente desse litígio com a China e que, naturalmente, também pode ocorrer com outros países?

428

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é
uma situação gravíssima. Todos nós devemos ﬁcar
muito atentos a ela. A Câmara Federal, o Senado da
República, o Ministério da Agricultura, por intermédio
do competentíssimo Ministro Roberto Rodrigues, e o
próprio Presidente da República devem preocupar-se
com esse problema.
Concedo um aparte, com muita honra, ao ilustre
Senador Ramez Tebet, representante do Mato Grosso do Sul, um dos Estados que mais produzem soja
neste País.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Maguito Vilela, em verdade, Mato Grosso do Sul colabora com 3,8 milhões de toneladas de soja. Não
sei exatamente quantas toneladas de soja produz o
Estado de V. Exª, que está na tribuna defendendo o
Brasil, porque este assunto diz respeito a todo o País.
É claro que afeta mais os produtores do centro-oeste do que os de outros Estados como, por exemplo,
o Rio Grande do Sul. Hoje, quase todos os Estados
brasileiros estão se dedicando à agricultura, tanto que
o agronegócio é responsável por um superávit em nossa balança comercial. Senador Maguito Vilela, parece
sina: toda vez que o País cresce, toda vez que há uma
esperança muito grande, toda vez que tudo vai bem,
aparece alguma coisa para atrapalhar. Agora a China
embarga a soja brasileira com as alegações que são
de conhecimento público. Como V. Exª salientou dessa
tribuna – o Senador Alvaro Dias também referiu-se a
isso –, o Secretário de Defesa Agropecuária, Maçao
Tadano, homem competente, que conheço há muitos
anos, preparava-se para ir à China, mas o visto lhe foi
negado. Aquele país, há poucos dias, recebeu a visita
do Presidente da República acompanhado de grande
comitiva de empresários os quais voltaram animados
com as possibilidades de negócio entre os dois países. Senador Maguito Vilela, isso é muito preocupante. Penso que o Ministro da Agricultura, o Ministro das
Relações Exteriores e o próprio Presidente da República estejam envidando esforços para solucionar, o
mais rapidamente possível, esse incidente e fazer com
que retornem as esperanças daqueles que, em nosso
País, estão produzindo. V. Exª, com a habilidade que
lhe é peculiar – o povo do seu Estado tem saudades
de quando V. Exª foi Governador –, está sugerindo que
o próprio Ministro da Agricultura dirija-se à China. A
essa altura, ﬁco com medo porque essas coisas têm
de ser tratadas de forma discreta. Já imaginou se a
China negar o visto ao nosso Ministro? Em que situação ﬁcará o Brasil, Senador Maguito Vilela? Com esta
intromissão no pronunciamento de V. Exª, mostro-lhe a
delicadeza do assunto e o quanto ele merece a atenção
desta Casa, do Ministério das Relações Exteriores, do

JUNHO18627
2004

Quinta-feira 17

Ministério da Agricultura, enﬁm, do Governo Federal.
V. Exª abordou muito bem o assunto. Agradeço-lhe por
ter permitido, como representante de Goiás, que um
sul-mato-grossense unisse sua voz à de V. Exª. Mato
Grosso do Sul, como disse, produz 3,8 milhões de toneladas de soja. Senador Maguito Vilela, tomara que
esse incidente seja superado o mais urgentemente
possível. São os votos de todos nós. Cumprimento V.
Exª pela forma e pelo bom senso com que se pronuncia desta tribuna.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço o aparte de V. Exª que, sem dúvida, veio abrilhantar o meu pronunciamento. V. Exª tem sido um
defensor ardoroso não só de Mato Grosso do Sul,
mas também do centro-oeste e de todos os Estados
produtores. Hoje o Pará, o Maranhão, além de muitos
Estados brasileiros, produzem abundantemente soja,
que ajuda a sustentar a economia deste País.
Ilustre Senador Ramez Tebet, sugeri o nome do
Ministro Roberto Rodrigues porque, justamente por ser
S. Exª um Ministro de Estado, teria mais facilidade em
dialogar com o Ministro da Agricultura e com o Governo
chinês, no sentido de resolver esse impasse.
A China, que se movimenta para transformar-se
em um grande país – para mim, aliás, é um dos mais
futurosos do universo – certamente não negará o visto
ao Ministro da Agricultura do Brasil. Assim as coisas
poderiam ser resolvidas com mais facilidade.
Quando fui Governador de Goiás, reuni aproximadamente 40 empresários goianos e fui à China
– penso que fui o primeiro Governador a visitar aquele
país, acompanhado de uma delegação de empresários. Lá conversamos bastante. Hoje, Goiás tem bons
negócios com a China, inclusive no ramo de maquinário. Na época, a China havia adquirido a fábrica de
John Deere e também indústrias de bicicleta. Iniciouse entre Goiás e China uma grande amizade que até
hoje existe. O povo chinês é educado, quer participar
da economia globalizada e terá interesse em solucionar esse problema.
A agricultura brasileira vive o seu clímax. Os agricultores estão animados. A safra foi muito boa, mas
poderia ter sido melhor se não fosse a ferrugem, coincidentemente, asiática e alguns outros problemas. Os
produtores estão animados e esperançosos com a safra
2004/2005 e com a reabertura dos ﬁnanciamentos de
semente e de calcário, principalmente o de calcário,
para começar a preparar a terra.
Ouço, com muita honra e prazer, outro brilhante
membro desta Casa, o ex-Governador do Piauí, nosso
querido amigo Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Meu caro
Senador Maguito Vilela, o discurso de V. Exª é opor-
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tuníssimo. Todos nós o estamos acompanhando com
o maior interesse, preocupados com este empecilho.
Depois da viagem do Presidente à China, foi embargada
a soja brasileira, sob alegações de estar contaminada.
Creio que o Brasil precisa acordar, meu caro Senador
Maguito Vilela, e não ﬁcar restrito a ser vendedor de
matéria-prima. Estamos vendendo grãos. Se os industrializássemos, o que obteríamos? Estou metido nessa história de biodiesel há muito tempo. Há 30 anos,
quando eu era Presidente da EBTU – Empresa Brasileira de Transporte Urbano, ﬁnanciamos o biodiesel
no Brasil. Vou dar um exemplo, para não mais tomar o
tempo de V. Exª. A soja está valendo aproximadamente R$800,00 a tonelada. Suponhamos que um Estado
venda 20 milhões de toneladas. Como 80% é farelo,
haveria 16 milhões de toneladas de farelo. Se a soja
fosse industrializada, haveria 20% de óleo, perfazendo 4 milhões de litros. A Ministra Dilma Roussef está
tentando negociar o biodiesel brasileiro para a Europa
a US$1.40 o litro. Deus a ajude a conseguir isso. Então, meu caro Senador Maguito Vilela, faça as contas:
20 milhões de toneladas de soja, que é o embargo da
China e o que ela compra do Brasil, perfazem quatro
milhões de litros de biodiesel; se fosse vendido a R$4,00
o litro, US$1.40, o óleo nos daria R$16 milhões. E o
farelo? O farelo, meu caro Senador Maguito Vilela, é
obtido dentro do Brasil a R$800,00 a tonelada para
as indústrias de frangos, suínos, etc. Então, em vez
de exportarmos grãos para sermos barrados, vamos
industrializar os nossos produtos. Um caminho para a
soja é fazer biodiesel e transformar o farelo em alimento para a pecuária brasileira. V. Exª toca no assunto, e
espero que essa sugestão possa servir ao Governo.
Vamos estimular os nossos industriais a não vender
grãos, a não vender matéria-prima. Industrializar e
colocar o valor agregado é o que nós devemos fazer.
Muito obrigado pela concessão do aparte.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu é
que agradeço a V. Exª, Senador Alberto Silva, ex-Governador do Piauí, que, sem dúvida alguma, com as
suas idéias brilhantes, têm contribuído muito com este
Parlamento. Tem razão V. Exª. Nós temos que industrializar, agregar valores para posteriormente exportar.
Há também a questão do óleo de soja. Com o
esmagamento e o reﬁnamento feito aqui no Brasil, poderíamos exportar já envasado o próprio óleo da soja,
o que geraria mais empregos, agregaria mais valores,
e o País ganharia muito.
Não tenho bem certeza, mas acho que é a famigerada Lei Kandir, que tantos prejuízos deu aos
Estados – não ao País, porque de alguma forma ela
gera impostos – que estimula a exportação de grãos,
porque o industrial não paga nada para exportar os
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grãos e, com isso, ganha mais. Talvez precisemos rever também essa situação da Lei Kandir, até para que
possamos agregar valores à nossa soja.
Concedo o aparte, com muita honra também,
ao nosso querido ex-Governador Eduardo Azeredo,
para abrilhantar o meu pronunciamento, dentro do
meu tempo legal.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sr. Presidente, serei rápido. Quero apenas solidarizar-me com
o Senador Maguito Vilela. Quando o Senador Pavan estava aqui fazendo o seu pronunciamento, eu chamava a
atenção para a questão da soja, para a importância que
tem para o seu Estado de Goiás, para o meu Estado,
Minas Gerais, e para todo o Centro-Oeste brasileiro. É
necessário que o Governo promova ações muito ﬁrmes
– sei que o Governo já está implementando algumas.
Ao que parece, não é um assunto localizado e ligado
ao problema de semente. É uma questão comercial que
preocupa muito, porque traz prejuízo à nossa balança
comercial e aos empregos brasileiros.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Eduardo Azeredo. Agradeço muito
o aparte de V. Exª, que também enriquece o meu pronunciamento. Vamos todos nós, do Congresso Nacional, do Senado da República, defender os agricultores, os produtores. São esses gigantes do Brasil que
têm sustentado e segurado a nossa economia e, sem
dúvida alguma, gerado o emprego mais barato neste
País, que é justamente no campo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, o Senador Eduardo Suplicy gentilmente
me deu a preferência, tendo em vista que tenho um
compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Gostaria que V. Exªs combinassem entre si a divisão do tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sim.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Então, concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, quero deixar registrado o documento que recebi,
assinado pela Srª Kátia Born, Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que ontem visitou vários gabinetes
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e participou de um debate bastante interessante. Em
nome da Diretoria da entidade, que congrega prefeitos das Capitais e das principais cidades brasileiras,
apresenta a posição a respeito da questão do salário
mínimo. No documento, apresentado de forma clara, a
entidade se manifesta pela aprovação da medida provisória que estabelece o salário mínimo em R$260,00
e o salário-família em R$20,00. Mostra também toda a
situação de diﬁculdade da grande maioria das prefeituras em arcar com uma despesa além de R$260,00.
Sr. Presidente, gostaria que fosse considerado
na íntegra o documento assinado pela Srª Kátia Born,
Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendida na forma regimental.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Sr. Presidente.
Como tenho feito sistematicamente desta tribuna, já que os debates têm-se centralizado em alguns
temas no plenário, considero fundamental fazer os
registros de situações relevantes e positivas que têm
aparecido no noticiário brasileiro a respeito da evolução
da situação econômica e social no nosso País, para
que possamos ter a verdadeira dimensão do que está
acontecendo no Brasil.
No dia de hoje, duas notícias bastante importantes, publicadas em toda a imprensa, mostram o crescimento da indústria no mês de abril. Esse crescimento, segundo os dados do IBGE, deu-se em 11 das 14
regiões pesquisadas, e vincula-se ao consumo. Aliás,
a manchete de um dos jornais é “Consumo estimula
indústria nos Estados”. As informações, a partir da
pesquisa do IBGE, indicam que, em abril, a produção
da indústria cresceu em 11 das 14 regiões pesquisadas, na comparação com o mesmo mês de 2003. Em
março, todas as áreas registraram expansão. No mês
de abril, fundamentalmente, dois setores acabaram
dando o norte do crescimento da indústria, que foi
exatamente o bom desempenho dos bens duráveis,
veículos e eletrodomésticos.
O crescimento no período foi liderado, em primeiro
lugar, pelo Estado do Amazonas, na ordem de 13,8%;
São Paulo em segundo lugar, com 10,7%; e, em terceiro lugar, a minha santa e bela Santa Catarina, com um
crescimento de 10,3%. O crescimento médio do País
foi de 6,7%. Portanto, o crescimento do Amazonas foi
mais que o dobro e São Paulo e Santa Catarina também quase se aproximaram do dobro.
Conforme a economista Denise Cordovil, do Departamento de Indústria do IBGE, mais setores estão
crescendo, o que indica que a expansão não está mais
restrita aos ramos ligados às exportações e à agroindústria. Segundo ela, é o caso dos bens duráveis e de
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capital, como máquinas e equipamentos usados na
fabricação de outros produtos, cuja produção está em
alta devido às melhores condições de crédito propiciadas exatamente pelos juros menores, que conseguimos
produzir desde janeiro de 2003 até agora.
Esse crescimento sustentado por veículos automotores – que registraram uma alta da ordem de
37% em abril –, máquinas e equipamentos da ordem
de 22,9% é que permitiu, por exemplo, que a indústria
paulista crescesse pelo sexto mês consecutivo. Além
do crescimento da indústria e esse crescimento médio da ordem de 6,7% no País, mas com diferenças
signiﬁcativas para vários Estados, segundo dados do
IBGE, este mesmo instituto aponta que o comércio
brasileiro cresceu 9,89%, no mês de abril, em relação
ao mesmo período do ano passado. É a quinta alta
consecutiva do volume de vendas no varejo no País.
Essa atividade comercial registrou, pela primeira vez,
alta acumulada nos últimos doze meses.
Portanto, esse crescimento das vendas, acompanhado do crescimento da indústria, segue exatamente
a lógica, porque, por diversas vezes, temos tido a oportunidade de registrar na tribuna notícias positivas que
fazem exatamente essa sinalização do crescimento
econômico, obviamente ainda muito aquém da nossa
necessidade como País, mas que nos coloca num clima indiscutivelmente mais otimista.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senadora Ideli Salvatti, permite V. Exa um aparte?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Antes de concluir, concedo um aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senadora Ideli Salvatti, ﬁco satisfeito por ver o otimismo
de V. Exa.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sou
otimista mesmo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Uma
vez que o País apresenta números tão positivos, como
mostra V. Exa, seria o momento de o Governo concordar
com o salário mínimo de R$275,00 – apenas R$15,00
acima do valor proposto pelo Governo, ou seja, 5% a
menos – e começar a cuidar das nossas estradas. Faço
votos de que essa perspectiva também signiﬁque uma
melhoria nessa área.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Com
certeza, Senador Eduardo Azeredo, a questão da melhoria das estradas está...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senadora Ideli Salvatti, peço licença a V. Exa para
prorrogar a sessão por mais dez minutos para que V.
Exa termine seu pronunciamento e o Senador Eduardo
Suplicy faça uso da palavra.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quanto
à questão das estradas, há uma tarefa de casa a ser cumprida e pela qual toda a sociedade está aguardando, ou
seja, a questão da Parceria Público-Privada. Esperamos
concluir as negociações para votar a matéria, porque, com
certeza, isso facilitará o aporte de investimentos.
Com relação ao salário mínimo, não tratarei do
assunto, até porque já ﬁz questão de registrar a posição da Prefeita Kátia Born, que fala, em nome da
Federação Nacional dos Prefeitos, das diﬁculdades
– não para os custos da Previdência – que teriam as
administrações municipais.
Para concluir, como houve um pronunciamento
muito contundente a respeito do aumento da carga tributária, feito por um Senador representante do nosso
Estado de Santa Catarina, quero apenas informar a S.
Exª que é bom que leia o Diário Catarinense que, em
uma reportagem bastante extensa, do último dia 10 de
junho, trouxe toda a variação da carga tributária ao longo dos últimos anos. Faço questão de registrá-las:
Em 1995, a carga tributária frente ao Produto Interno
Bruto era de 29%; em 1996, caiu um pouco e foi para 28%;
em 1997, subiu um pouco para 29%; em 1998; cresceu
um pouco mais e foi para 29,74%. A partir de 1999, o
crescimento foi bastante acelerado. Em 1999, subiu para
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31,77; em 2000, para 32,55%; em 2001, para 33,98; em
2002, para 35,52; em 2003, tivemos 35,68. Um aumento
apenas e tão-somente de 0,16%. A própria matéria do
Diário Catarinense, um jornal de Santa Catarina e que,
portanto, mereceria a leitura dos Senadores de nosso
Estado, coloca que este crescimento de 0,16% este ano
pode ser considerado como margem de erro, até porque
ﬁzemos mudanças profundas na cumulatividade do PIS
e do Coﬁns e que estão sendo acertadas agora.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Permite
V. Exª um aparte, Senadora Ideli Salvatti?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador Eduardo Azeredo, dividi o tempo com o Senador
Eduardo Suplicy. Então, por respeito a essa permissão
de S. Exª, não posso usar todo o seu tempo. Faremos,
oportunamente, este debate com todo o respeito e carinho que sempre tivemos.
Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão. Agradeço, também, ao Senador Eduardo Suplicy, que tão
gentilmente me permitiu falar durante o seu tempo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
l e & 2º, do Regimento Interno)

432

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO18631
2004

Quinta-feira 17

JUNHO 2004
18632

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sou eu quem agradece a sua compreensão. Passo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. Peço, todavia,
que seja sucinto na sua comunicação tão importante
para esta Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)
– Sr. Presidente, quero registrar a presença de duas
eminentes personalidades do Partido dos Trabalhadores. Nosso Presidente José Genoíno, um dos mais
brilhantes Congressistas da história do Parlamento
brasileiro, e nosso ex-Líder, José Eduardo Dutra, hoje
Presidente da Petrobras e que também foi Senador.
Neste momento, ambos estão ao lado da Senadora
Serys Slhessarenko.
Chamo a atenção para um aspecto. Senador Mão
Santa, acredito que V. Exª ainda não se deu conta do
quanto vai receber, efetivamente, em função das decisões do Presidente Lula, um trabalhador que ganha
um salário mínimo, que tenha esposa, duas crianças.
Vamos supor que elas tenham até 14 anos, sejam
pequenas e sua mãe está mais dedicada ao trabalho
doméstico e ao cuidado das crianças. Quanto é que vai
receber esse trabalhador com o novo salário mínimo?
V. Exª pode me responder, Senador Mão Santa? Com
o conjunto de políticas deﬁnidas a partir de agora e
que já estão em vigência a começar pelos Estados do
Nordeste e, sobretudo, na região semi-árida?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite V.
Exª?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Depois concederei todo o tempo do aparte, mas
agora eu queria essa informação.
Quanto é que irá receber esse trabalhador como
renda familiar?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu quero dizer
a V. Exª que para onde formos levamos a nossa formação proﬁssional. Eu sou médico, e médico busca a
etiologia, a causa. Esse negócio de salário – o PT às
vezes não entende, a coisa é difícil de ensinar – vem
daquilo que Deus diz: “comerás o pão com o suor do
teu rosto”. Uma mensagem para os governantes verem que a saída é o trabalho. E mais, o Apóstolo Paulo
que contraria V. Exª e, permita-me, com toda a admiração que lhe tenho, que é enorme, não tanto quanto
por nossa grande Senadora Heloísa Helena, mas ﬁco
com o Apóstolo Paulo, que diz: “quem não trabalha não
merece ganhar para comer, valorizando mais uma vez
o trabalho e não o escambo”. Mas a etiologia como diz
o médico é do trabalho, é o valor do trabalho. Começou
no Brasil com Getúlio Vargas, em 1940, há sessenta e
quatro anos, atentai bem, e nunca, nunca houve uma
vergonha tão grande! Está ali o Senador Ramez Tebet,
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que é a imagem de Rui Barbosa dos nossos dias. E
Getúlio Vargas dizia: “No dia 1º de maio!” Atentai para
a vergonha – e é muito bom que esteja aqui o Presidente do PT, José Genoino.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Senador Mão Santa, como o meu tempo está limitado, e a Sessão vai terminar, e não posso ultrapassar
o período que me é destinado...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Não, não. O tempo é para o debate. Esta é a Casa do debate!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concedi o aparte, mas não o direito de V. Exª tomar
o tempo do meu pronunciamento.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Este salário, o de
Getúlio, era traduzido pela Fundação Getúlio Vargas em
R$600,00 (seiscentos reais). Isso é uma vergonha!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Está bem! Está bom! Então, V. Exª....
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quer dizer, o
que estamos pedindo é o menor salário da América
Latina!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Fiz uma pergunta!
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – E o Lula talvez
também não tenha essa experiência, porque trabalhou
muito pouco, aposentou-se cedo. Eu, não! Trabalhei,
continuo trabalhando e sei dar valor àquilo que é a
maior riqueza do trabalho, a sua mão-de-obra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Então, Senador Mão Santa, V. Exª não respondeu à
minha pergunta. Agora, vou pedir a V. Exª que...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Respondo! O PT
está nos encaminhando para o aumento irresponsável da família, enquanto o mundo moderno e cientíﬁco
dirige-se para o planejamento familiar. Ele está, com
uma estupidez, estimulando o aumento da família, um
ganho que vai na contramão da ciência e das famílias
organizadas que compõem a sociedade moderna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Está bem! Respeito a opinião de V. Exª, que, entretanto, como médico, deveria ter tido a capacidade – e
tem V. Exª – de responder à simples pergunta: quanto
ganha a família de um trabalhador em que a esposa
trabalha em casa? Veja bem: quanto ganham marido,
mulher e duas crianças menores de 14 anos?
Com o novo salário mínimo, recebe R$260,00,
mais o salário família, já que são duas crianças, recebe
R$40,00. São R$300,00. A renda média per capita,
então, passa a ser – 300 dividido por 4 – de R$75,00.
O que diz o Programa Bolsa Família? Toda família
cuja renda não atinja pelo menos R$100,00 per capita tem o direito de receber, se estiver na faixa de 0 a
50, mais R$15,00, R$30,00 ou R$45,00, dependendo
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do número de crianças. Se estiver na faixa de renda
média per capita de 50 a 100, terá direito a receber
mais R$15,00, R$30,00 ou R$45,00. Como essa família tem duas crianças, sua renda passará a ser de
R$330,00.
O que gostaria de dizer a V. Exª é que é preciso estar consciente disso. Vamos supor uma outra família.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Resumindo, quem
tem dez ﬁlhos recebe R$200,00. Essa é a saída. É a
“inteligência” do núcleo duro!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se
V. Exª tiver a paciência e a inteligência respeitosa de
me ouvir, citarei outro exemplo. Se estiver conversando
com o Senador José Maranhão, não poderá me ouvir.
Por favor, Senador José Maranhão, peço a V. Exª que
também preste atenção ao exemplo que mencionarei. Vamos supor uma família – que vive no Piauí ou
na Paraíba – com marido, mulher e, digamos, cinco
crianças. Portanto, é uma família de sete pessoas. Vejamos que direito tem esse trabalhador e sua família
que mora no interior do Piauí ou da Paraíba, onde já
está em vigência o Bolsa Família.
Não estará o Governo estimulando maior número de crianças, uma vez que o Bolsa Família e o salário-família aumentarão de R$260,00 – mais R$60,00
– para R$320,00. Como são R$320,00 divididos por
sete, a renda média per capita dessa família passou
para R$45,70. Graças ao Bolsa Família, quanto esse
chefe de família terá direito? Ele passa a ter direito a
R$260,00 mais R$60,00 mais R$95,00 – portanto, a
R$415,00.
Assim, Senador Mão Santa, V. Exª tem que considerar que o Governo Lula universalizará o direito ao
Bolsa Família por todo o território brasileiro. Ainda não
o fez, mas está na direção de fazê-lo, porque, em outubro passado, quando foi uniﬁcado, eram dois milhões
e setecentas mil famílias; em dezembro, três milhões
e meio; agora, quatro milhões e meio; ao ﬁnal deste
ano, seis milhões. A meta do Presidente Lula é que,
em 2006 – e gostaria que essa meta fosse antecipada
para 2005 – passe para onze milhões e quatrocentas
mil famílias, correspondendo a cerca de cinqüenta
milhões de brasileiros, ¼ da população, exatamente
aquela parte da população, como muitos no Piauí e na
Paraíba, que está em diﬁculdades extremas.
Portanto, trata-se de atingir primeiramente os mais
necessitados – claro que em função do trabalho que estão tendo. Então, acompanhemos a oportuna sugestão
do Senador Cristovam: expandir um Programa como
o Bolsa Família, que surgiu dos programas de Renda
Mínima, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e outros. Efetivamente, se pudermos todos
aqui, na linha do que o Professor e Senador Cristovam
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propôs, vamos pedir ao Governo Lula a expansão dos
Programas Sociais, como o Bolsa Família, que terá um
efeito signiﬁcativo para erradicar o trabalho infantil, erradicar a prostituição infantil e garantir os direitos dos
adolescentes e das crianças.
Então, Senador Mão Santa, que V. Exª, pelo menos, argumente comigo com os fatos reais! É claro que
pode citar a Bíblia, pode citar São Paulo, pode citar a
1ª ou a 2ª Epístola. Faça como São Paulo disse aos
Coríntios: “Faça as coisas com amor, se quiser remover
montanhas”. Faça como São Paulo recomendou aos
Coríntios. Siga o exemplo de Jesus que, sendo tão poderoso, como V. Exª o é, resolveu se solidarizar e viver
com os mais pobres de forma a que, conforme está
escrito, “Aquele que colheu muito não tenha demais e
aquele que colheu pouco não tenha de menos”.
Portanto, Senador Mão Santa, a combinação da
nova deﬁnição do salário família mais o Bolsa Família
mais o salário mínimo, que sei que não é excepcional
mas aquilo que o Governo hoje está podendo deﬁnir
hoje com responsabilidade para não desequilibrar....
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Eduardo
Suplicy, V. Exª é um homem ilustre; pertence às melhores famílias. Só quero um momento para o debate.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Ao menos V. Exª há de convir que precisa levar em
consideração os números corretos. V. Exª, quando
argumenta, nem sempre leva em consideração esses números. Agora eu os estou expondo, para que
V. Exª, quando argumentar, o faça tendo por base os
números corretos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Eduardo Suplicy, peço encarecidamente a
V. Exª que encerre.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Preciso conceder um aparte ao Senador Eduardo
Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª já extrapolou o seu tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Preciso garantir um aparte ao Senador Eduardo
Azeredo, por respeito. E ao Senador Mão Santa também. Na medida do possível, gostaria de conceder um
aparte aos dois.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Eduardo Suplicy, entendo o raciocínio que V. Exª traz.
Há benefícios importantíssimos para a população brasileira. O Programa Bolsa Escola foi uma idéia brilhante
porque, além de tudo, ajuda a garantir a permanência
da criança na escola – e está aqui o ex-Governador
e colega Cristovam Buarque. Mas não concordo com
os argumentos do salário-família. V. Exª me desculpe.
Hoje, é o contrário. Temos que buscar o planejamento
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familiar e não incentivar as pessoas a terem mais ﬁlhos.
Da maneira como V. Exª fala, ﬁca realmente subentendido que quanto mais ﬁlhos o trabalhador tiver mais
ganhará. Esse não é o caminho, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Está limitado ao máximo de três crianças.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – O salário-família já existia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Já
existia, mas estava muito defasado.
O salário-família, que teve como um dos grandes
propugnadores o ex-Senador e Governador Franco
Montoro, colega de V. Exª, era R$3,50. O Presidente
Lula resolveu aumentá-la para R$20,00 e torná-lo um
pouco mais digno.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Mas já
foi maior também.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Já foi bem maior.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu apenas gostaria de fazer essa ressalva quanto ao saláriofamília, porque é perigoso esse raciocínio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Eduardo
Suplicy, com todo meu respeito e admiração...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Senador Mão Santa, ouço V. Exª com todo o meu
respeito e admiração.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Outro dia, assistíamos àquela novela que encantou todo o País, quando dos 450 anos de São Paulo, e víamos o Matarazzo,
que é, inclusive, parente de V. Exª. Reconhecemos
todos o trabalho de V. Exª, a tradição e a sua família.
Mas quero dar o testemunho de que esse salário-família existia quando eu era criança. Meu pai dava a
cada ﬁlho. Isso não é de agora, do PT. Quando eu era
criança, meu pai tinha cinco ﬁlhos e vinha no seu contracheque de inspetor federal de educação. Ele, então,
dava a cada ﬁlho uma parcela. Isso é velho, vem de
muito antes do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Agradeço a V. Exª o aparte.
Muito bem. O que eu gostaria de dizer, concluindo, Sr. Presidente, é que deveremos, sim, expandir o
Programa Bolsa Família porque o seu próximo estágio
será, conforme lei já aprovada pelo Congresso Nacional, a Renda Básica de Cidadania, que permitirá a cada
pessoa ter acesso a isso, não importando a sua origem,
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica.
Portanto, os Srs. Eduardo Azeredo, Cristovam Buarque,
Magno Malta, por exemplo, serão beneﬁciários também
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da Renda Básica de Cidadania como um direito inalienável de todos serem sócios do Brasil; o Presidente
Romeu Tuma também terá o mesmo direito. Contudo,
aqueles que, como nós todos, têm mais recursos estarão contribuindo para todo e qualquer brasileiro ter
esse direito. De tal maneira que assim se simpliﬁcará
enormemente o mecanismo que garantirá a todos o
direito de participar da riqueza desta Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Para encerrar, concedo a palavra, por cinco minutos,
ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, sou o último orador, anunciou V. Exª. Vim a esta tribuna para falar de um outro
assunto, mas não posso deixar de me referir ao pronunciamento de um Senador da República que tanto
lutou e luta pelo direito dos trabalhadores, o Senador
Eduardo Suplicy, autor de uma lei de renda mínima que
o engrandece e o digniﬁca, Senador, votada por unanimidade nesta Casa. Mas hoje estranhei V. Exª. Que
V. Exª me perdoe! Eu queria falar de outro assunto e
falarei, mas V. Exª vem justiﬁcar o salário mínimo com
o salário-família, o Programa Bolsa Escola e a segurança alimentar? Senador, darei somente um exemplo
a V. Exª, que perguntou ao Senador Mão Santa quanto
ganha um trabalhador brasileiro. Responderei de outra
forma a V. Exª.
Em 2002, pela Lei nº 10.525, de 6 de agosto, o
salário mínimo era de R$200,00 e existiam bolsa escola,
bolsa família e o salário-família. Quando o Congresso
discutiu o salário mínimo, não se referia a esses benefícios que são suplementares na vida do brasileiro.
Por quê? Porque o salário mínimo é incompatível para
suprir as necessidades da família. Então, estipulamse algumas regras, algumas leis assistenciais, como
a bolsa família, que aplaudo, a bolsa escola, que digniﬁco. Mas não se pode incluí-las no salário mínimo.
Não assomei a esta tribuna para discutir, mas, positivamente, Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srs.
Senadores que aqui se encontram, brasileiros que me
ouvem, não é possível aceitar argumentos dessa natureza, embora vindos de um homem que, nesta Casa,
aprendi a admirar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um breve aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sim, vou
permitir, Senador.
V. Exª sempre defendeu o salário mínimo maior
do que o proposto pelo Executivo. Isso, porém, não tem
importância. Não desejo entrar no mérito da questão.
Mas ressalto que V. Exª, hoje, quer justiﬁcar o salário

436

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mínimo com a assistência que o Governo presta aos
mais necessitados. V. Exª se referiu até ao trabalho infantil, o que, evidentemente, não pode ser inserido na
argumentação do salário mínimo, mas na argumentação da erradicação da miséria e da pobreza gritante
que existe em nosso País.
Sr. Presidente, não vou mais abordar este assunto, porque amanhã será o dia do debate. Na verdade,
assomei à tribuna por outro motivo. Portanto, peço a
V. Exª que me conceda mais um minuto, como o fez
em relação a outros Senadores, a ﬁm de que eu possa
prestar uma homenagem à minha cidade, razão que
me traz a esta tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Prorrogo a sessão por mais cinco minutos, Senador
Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo
um aparte a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero externar o meu respeito a V. Exª que, inclusive, foi
um dos que votou favoravelmente – na verdade, V. Exª
presidiu a reunião e deu todo o apoio para que a matéria fosse aprovada unanimemente. E estávamos em
dezembro de 2002 quando foi aprovado unanimemente
o parecer do Senador Francelino Pereira, que tratava
da renda de cidadania e que, depois, foi aprovada a
matéria na Câmara dos Deputados, sendo sancionada
pelo Presidente da República. A isso V. Exª sempre se
referiu positivamente. Com respeito ao que V. Exª mencionou, eu gostaria de dizer que, no ano 2000, quando
tínhamos o salário mínimo de R$200,00, nós tínhamos
o salário-família que estava em R$13,50 por criança,
com limite de até três crianças, que poderiam receber
três vezes R$13,50 se a família tivesse três ou mais
crianças. E havia o bolsa família. Na verdade, antes,
na forma do bolsa escola ou bolsa alimentação, que
signiﬁcavam R$15,00, R$30,00 ou R$45,00. O que
aqui salientei é que o Governo Lula está agora aumentando o salário família de R$13,50 para R$ 20,00
e o bolsa família, que uniﬁcou os programas bolsa
escola e bolsa alimentação, com o valor que é de R$
50,00, mais R$15,00, R$30,00 ou R$45,00, podendo
chegar até R$95,00. E, por exemplo, no caso de uma
família que tenha duas crianças, esse trabalhador vai
ter R$240,00 e mais R$60,00 e mais R$30,00, o que
totalizam R$330,00. Se esse trabalhador, que ganha o
salário mínimo, porventura tiver cinco crianças, a sua
remuneração, para uma família com sete pessoas – pai,
mãe e cinco crianças – passará a ser de R$260,00
mais R$20,00, mais R$20,00, e mais R$20,00 pelo
salário família, perfazendo R$320,00 mais R$95,00. E
passará, portanto, para R$415,00. Isso é signiﬁcativo
para o propósito que V. Exª e eu mesmo temos de er-
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radicar que é a pobreza neste País. Isso não é o ideal;
não é ainda tudo que gostaríamos; não é tudo que o
Presidente Lula deseja, mas é um passo signiﬁcativo
em relação ao que tínhamos em abril ou março de
2000, quando os números eram R$200,00, R$13,50,
R$15,00, R$30,00 e R$45,00. É somente isso que eu
gostaria de ponderar.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Eduardo Suplicy, respeito muito V. Exª. Sabe por quê?
Porque V. Exª é um ardente defensor das causas sociais. O que me espanta e continua me espantando é
que V. Exª quer jogar isso no valor do salário mínimo.
Positivamente, isso é um absurdo! V. Exª não pode
computar essa renda para o estabelecimento do salário mínimo. V. Exª pode até dizer “Olha, existe o salário
mínimo”, mas não no debate da discussão do valor do
salário mínimo. É um absurdo ouvir isso de V. Exª. Mas
respeito o seu ponto de vista.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É o
que diz a lei.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Peço que
V. Exª respeite o meu, porque V. Exª tem toda a autoridade. Eu já disse que V. Exª é o maior defensor das
causas sociais aqui.
Sr. Presidente, ontem, vim da minha cidade. Quero
fazer um registro auspicioso, porque, neste plenário,
hoje, debateu-se muito a respeito de estradas no Brasil. Três Lagoas completou 89 anos de emancipação
política e administrativa. Lá estiveram presentes o Governador do Estado, José Orcílio Miranda dos Santos,
do PT, e o Ministro dos Transportes, Dr. Alfredo Nascimento, do Partido Liberal. Fiquei impressionado com o
Ministro e vim aqui manifestar os meus agradecimentos,
porque, enquanto se fala em estradas esburacadas no
meu Estado, lá foram liberadas ordens de serviço de
R$89 milhões. E não ocupo esta tribuna só para criticar,
tenho que enaltecer o Ministro, que foi lá e gentilmente
disse que em tudo aquilo havia a minha participação.
Inclusive na BR-158, compreendido o trecho de 60 km
entre Três Lagoas a Selvíria, obra que estava paralisada
por falta de recursos, uma emenda de minha autoria
fez com que as máquinas já estejam lá trabalhando e
reiniciando a construção da estrada.
Isso diz respeito também a V. Exª, Sr. Presidente Romeu Tuma, que representa e digniﬁca o Estado
de São Paulo nesta Casa. A ponte que liga Paulicéia,
no Mato Grosso do Sul, a Brazilândia, em São Paulo, sobre o rio Paraná, também foi emenda de minha
autoria – isso foi proclamado por ele –, atendendo a
pedidos que me foram formulados pelo Governador
de São Paulo, Geraldo Alckimin, e pelo Governador
do Estado do Mato Grosso do Sul.
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Então, ao tempo em que registro, nesta Casa, o
aniversário da cidade que me serviu de berço, quero
registrar esse fato auspicioso que muito vai contribuir
para o desenvolvimento e para o progresso não só
da minha cidade, mas de toda a região denominada
Bolsão Sul-mato-grossense. Com meus cumprimentos, registro isso, para fazer justiça ao Ministro dos
Transportes.
Muito obrigado a V. Exª, Senador Romeu Tuma,
que procedeu comigo como fez com outros Senadores,
admitindo até o prolongamento da sessão, para que
todos tivessem o direito de se pronunciar. Agradeço e
cumprimento V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Mesa incorpora-se no pronunciamento de cumprimentos que V. Exª faz a sua cidade de nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu,
no dia 16 do corrente, o Aviso nº 19 de 2004-CN (nº
1.039-SGS-TCU-Plenário/2004, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando
o relatório sobre as contas do Governo da República
referentes ao exercício de 2003, acompanhado das declarações de voto dos Srs. Ministros e dos pareceres
prévios sobre as contas do Poder Executivo, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, da Justiça
Eleitoral, da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios e do Ministério Público
da União, aprovados pelo Tribunal de Contas da União
na sessão extraordinária realizada no dia 15 do corrente mês, e será despachado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
a) até 26-08-2004 (40 dias) para apresentação, na comissão, do relatório e dos projetos
de decreto legislativo, a partir do recebimento
do parecer prévio;
b) até 10-09-2004 (15 dias) para apresentação de emendas ao relatório e aos projetos apresentados, a partir do término do
prazo anterior;
c) até 25-09-2004 (15 dias) para apresentação do parecer do relator às emendas
apresentadas ao relatório e aos projetos de
decreto legislativo, a partir do término do prazo anterior;
d) até 2-10-2004 (7 dias) para discussão
e votação do parecer do relator, a partir do
término do prazo anterior;
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e) até 7-10-2004 (5 dias) a partir do término da votação do parecer da comissão,
para encaminhamento à Mesa do Congresso
Nacional;
f) até 10-10-2004 (3 dias) para sistematização das decisões do Plenário do Congresso
Nacional e geração da redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Jefferson Péres,
Valmir Amaral, Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Siqueira
Campos, Edison Lobão, Eduardo Azeredo e Papaléo
Paes, enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203,combinado como
inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
A Vida do Brasileiro Piorou. Para os Pobres.
Para os Ricos, Melhorou. No Governo
Lula
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora, não
há como contestar. Lá vem o Brasil do Presidente Lula
descendo a ladeira, a mais de 1% ao mês, ou, na boa
gíria, tão do gosto do petista-chefe, a 100 quilômetros
horários. De nada adianta gritar “se segura, peão”,
porque o País vai mal, segundo o julgamento técnico
do Tribunal de Contas da União.
O ladeirame é assustador, mas esperado, tantos
têm sido os desencontros do Governo petista, que não
mandou uma única bola para o gol. Até mesmo as contas de Lula, embora aprovadas, mereceram ressalvas
do TCU, a começar pela não-aplicação do percentual
mínimo, previsto na Constituição, na área de saúde, diz
reportagem do jornal Correio Braziliense, cujo texto
estou anexando a este pronunciamento para facilitar
as análises do historiador do futuro.
A análise do Tribunal de Contas mostra, tecnicamente, que a renda real do brasileiro caiu 14% no
ano passado, o primeiro do mandato de Lula. Essa é
uma taxa recorde nesses últimos 15 anos. A taça é do
Presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.
Tem mais. Agora, leio matéria do jornal O Estado de S. Paulo. Começo pelo título: “Cresce o Número de Milionários no Brasil”. Mais uma taça para o
Governo Lula.
A matéria do Estadão, baseia-se em dados do
banco Merryl Linch e diz que o número de milionários
ao longo do primeiro ano do mandato petista cresceu
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6,67%, passando de 75 mil em 2002 para 80 mil em
2003. Resumo: governinho bom está aí. Para os ricos.
Poder Aquisitivo
Renda real do brasileiro caiu 14%
Lúcio Vaz
Do Correio Braziliense
16/06/2004
08h39 – As contas do governo estão regulares, mas o país vai mal. O Produto Interno Bruto
(PIB) recuou 0,2%, a carga ﬁscal aumentou, o
poder aquisitivo e o consumo das famílias caíram, o desemprego aumentou e a renda média
do trabalhador brasileiro teve redução de 14%
em 2003. A vida do brasileiro, portanto, piorou. As
conclusões são do Tribunal de Contas da União
(TCU), que aprovou nesta quarta-feira, com ressalvas, as contas do primeiro ano do governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das ressalvas é
a não-aplicação do limite mínimo de recursos na
área de saúde previsto pela Constituição.
A redução de 14% da renda média do trabalhador brasileiro é a maior taxa registrada nos
últimos 15 anos. De 1997 até hoje, a renda já perdeu 25% do seu valor, caindo de R$1.210,00 para
R$901,00. Segundo o TCU, parte dessa perda se
deve ao aumento da carga ﬁscal e à falta de correção nas tabelas do Imposto de Renda. A queda
da atividade econômica repercutiu também na
deterioração das condições sociais e no aumento
da informalidade do mercado de trabalho. Foram
criadas 812 mil novas vagas no ano passado, mas
quase todos os empregos criados são precários,
informais e com baixos salários. Somando-se os
trabalhadores por conta própria, como camelôs,
e os sem carteira assinada, o número atingiu 780
mil pessoas. Já o número de pessoas desocupadas aumentou em 184 mil.
A taxa média de desemprego subiu de
11,7% para 12,5% no ano passado. A estimativa é que, em janeiro deste ano, o número de
desempregados em todo o país teria atingido
dez milhões de brasileiros. Em setembro de
2002, segundo dados oﬁciais do IBGE, o número oﬁcial era de 7,9 milhões de pessoas.
Em 2003, os gastos com serviços essenciais
bateram um recorde, absorvendo 23,4% da
renda média dos trabalhadores – 1% acima
da taxa apurada em 2002. Foram considerados gastos com água e esgoto, gás, energia
elétrica, gasolina e tarifas telefônicas.
O relator das contas do Executivo, ministro Guilherme Palmeira, comentou a elevação dos preços administrados pelo governo: ‘‘Trata-se de uma política social singular,
praticada num regime capitalista sem paralelo, que privilegia o fator capital e pune o
fator trabalho’’.
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Desrespeito
Os R$26,8 bilhões empenhados (reservados no Orçamento da União) para a saúde em
2003 representaram um acréscimo de apenas
8,1% em relação a 2002 – percentual inferior
aos 12,3% de crescimento nominal do PIB entre
2001 e 2002 (referenciais para o cálculo da alocação desses recursos). O Ministério da Saúde
reconheceu ontem que o valor empenhado ﬁcou
abaixo do previsto pela Emenda Constitucional 29
de 2000. Neste ano o governo está fazendo uma
reposição de R$596 milhões para compensar a
perda do ano passado.
Entre as 22 ressalvas feitas, estão a arrecadação decrescente da Dívida Ativa da União e
a baixa transferência de recursos do Fundo Penitenciário aos estados, além do não atendimento
das prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na execução orçamentária de 2003.
O Controlador-Geral da República, Waldir Pires,
representante do governo na sessão do TCU que
aprovou as contas do Executivo, aﬁrmou que ‘‘é
necessário ressaltar o grande esforço para vencer
a vulnerabilidade em que o país se encontrava’’.
Brasil tem 80 mil investidores milionários
São Paulo -. A riqueza deles aumentou
cerca de 3%, de US$ 1,7 trilhão em 2002 para
US$ 1,75 trilhão, segundo relatório sobre a riqueza mundial divulgado hoje pelo banco norte-americano Merrill Lynch e pela consultoria
Capgemini. A pesquisa considera indivíduos
de alta renda quem possui pelo menos US$1
milhão, excluindo os bens imobiliários, que são
considerados pouco líquidos.
O número de milionários brasileiros cresceu menos do que no resto do mundo. De
acordo com a pesquisa, os indivíduos de alta
renda no mundo somavam 7,7 milhões no ﬁm
de 2003, um crescimento de 7,5%. A riqueza
deles cresceu 7,7% para US$28,8 trilhões. A
Merrill Lynch aﬁrma, em comunicado, que os
milionários globais souberam responder às tendências que afetam a capacidade de preservar
e aumentar a riqueza. “Eles se beneﬁciaram de
um forte e sólido rally do mercado acionário e
do crescimento global”, diz a nota.
Os milionários nos EUA lideraram o
ranking. Passaram para 2,27 milhões em 2003,
um aumento de 14%. Na China, o crescimento foi de 12% e, na Índia, de 22%. A Europa
apresentou um aumento bem mais modesto
no número de milionários: de 2,4% para 2,6
milhões e a riqueza somou US$8,7 trilhões.
Segundo a pesquisa, as políticas restritivas
de imposto de renda na Europa são uma das
principais razões que explicam o crescimento
menor no número de milionários.
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Na América Latina, o desempenho dos
investidores de alta renda foi melhor em 2003
do que no ano anterior, mas o crescimento
tanto no número de ricos quanto no total da
riqueza foi relativamente baixo. Os milionários
da América Latina continuaram apresentando
a mais alta riqueza média por indivíduo do que
qualquer outra grande região global. A América Latina tinha 270 mil milionários em 2003,
de 201 mil em 2002, e a riqueza deles subiu
para US$3,647 trilhões no ano passado, de
US$3,565 trilhões no ano anterior.
Regina Cardeal
O segundo assunto que trago à tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que no Brasil atual,
há, felizmente, bolsões de crescimento, a exemplo
da produção industrial, que, em abril último, registrou
elevação de 6,7% em relação ao mesmo período do
ano passado.
Como representante do Amazonas, apraz-me registrar que o crescimento nacional se deve aos índices
apurados no parque industrial do meu Estado, especialmente da Zona Franca de Manaus. Ali, como mostra a
pesquisa do IBGE, que ora vem a lume, o crescimento
foi exatamente o dobro da média nacional.
Não fosse o excelente desempenho da indústria
amazonense, puxada pela fabricação de televisores
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e celulares, e o resultado global do País poderia ﬁcar
bem abaixo do alcançado.
A mesma pesquisa mostra que o acréscimo da
indústria no Amazonas ocorre pela segunda vez consecutiva.
Eu gostaria fosse incluído neste pronunciamento
o gráﬁco da evolução do setor industrial brasileiro.
A propósito, quero registrar também que o bom
desempenho da indústria amazonense se deve também à constante preocupação de modernização das
empresas ali instaladas.
Ainda ontem, chegou-me às mãos os resultados
do Ranking da revista Exame de Empreendedorismo
Corporativo realizado em todo o País.
O resultado me foi enviado pela Multibrás, uma
das empresas do Pólo Industrial de Manaus. Essa empresa, faço o registro prazerosamente, foi classiﬁcada,
em ordem alfabética, entre as dez mais empreendedoras do Brasil.
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. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, os lances espetaculares, dignos de
uma narrativa de espionagem, em torno da prisão em
ﬂagrante do megacontrabandista Law Kin Chong, na
semana passada em São Paulo, arrastaram para o centro do debate nacional uma tragédia ética, econômica
e social que o Brasil não pode mais ﬁngir ignorar.
O contrabando, a pirataria, a sonegação, o trabalho informal e outros tipos de ilegalidade permitem a
um só Law Chong faturar R$600 milhões por ano em
suas 600 lojas e fábricas de produtos piratas em Manaus, no Paraguai e na China, e ainda distribuir 10%
dessa soma gigantesca como paga pela cumplicidade
de centenas de policiais, ﬁscais e outras autoridades
corruptas.
Agora imaginem quantos Law Chongs, no comando de incontáveis exércitos de ladrões de carga,
despachantes, sacoleiros, camelôs, pistoleiros de aluguel com distintivo da polícia e atravessadores com
carteirinha da Receita Federal são necessários para
movimentar 40% da renda brasileira?
Sim! Essa é a nossa taxa de informalidade na
economia, bem acima da média mundial de 32% e signiﬁcativamente superior aos 13% da China, aos 23%
da Argentina, ou aos 30% do México, e pouco maior
que os 39% da conﬂagrada e vizinha Colômbia. Esses
e outros números emergem de um amplo e pormenorizado estudo da consultoria internacional McKinsey,
encomendado pelo presidente do Instituto Etco, o líder
empresarial e ex-deputado Emerson Kapaz. A revista
Exame desta quinzena divulga os principais resultados
da pesquisa na forma de uma brilhante reportagem
assinada pelo jornalista André Lahoz.
De acordo com a pesquisa, o Brasil concentra
10% da pirataria musical do planeta; 70% dos computadores comercializados no País são ilegais; apenas
20% do comércio varejista de alimentos pagam impostos; cerca de 60% da mão-de-obra não tem carteira
assinada ou qualquer outro direito trabalhista e previdenciário. Há dois anos, 53% do mercado fonográﬁco
já era dominado por CDs piratas!
Os números do trabalho informal nos principais
setores da economia brasileira, sempre segundo o
mesmo estudo, são impressionantes: 90% na agropecuária; 79% nos serviços pessoais; 72% nos serviços
domésticos; 71% na construção civil; 62% na indústria
de vestuário e acessórios; 56% na indústria têxtil; 54%
no comércio – e assim por diante.
Sr. Presidente, o roubo de cargas e a indústria
de notas ﬁscais frias são responsáveis por quase um
terço das vendas de medicamentos, e a Agência Nacional de Petróleo – ANP – revela que mais de 10%
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dos combustíveis vendidos são adulterados. Cópias
piratas de enorme variedade de produtos – de calçados esportivos a programas de computador – inundam
o mercado. No caso dos softwares, a falsiﬁcação já
abocanha mais da metade do setor.
Em conseqüência, empresas estruturadas, produtivas, pagadoras de tributos, em dia com os direitos
de seus trabalhadores, estão investindo em pesquisa
e desenvolvimento para aumentar sua produtividade, qualidade dos produtos e valor de suas marcas
perdem mercado, vendas e oportunidades diante da
concorrência desleal das informais sonegadoras e
falsiﬁcadoras.
No entanto, os maiores perdedores acabam sendo os consumidores, os assalariados e a economia
do Brasil como um todo, pois tamanho desestímulo
ao investimento produtivo dentro da lei compromete a
retomada do crescimento e do emprego.
Assim, por exemplo, a indústria de alumínio Alcoa simplesmente descontinuou várias linhas de seus
produtos ao vê-los anunciados nos catálogos da concorrência e veriﬁcar a impossibilidade de competir com
empresas cujos preços são artiﬁcialmente comprimidos
graças à sonegação sistemática – a mesma sonegação,
aliás, que campeia em 23% do mercado brasileiro de
refrigerantes e em 35% do de cigarros.
Já o frigoríﬁco Perdigão resolveu transferir a maior
parte de sua produção de frangos para o mercado externo em resposta à prática de muitas empresas do
ramo que, driblando a ﬁscalização sanitária, injetam
água no peito dos animais abatidos antes do congelamento para inﬂar seu peso em até 25%.
Os exemplos focalizados pelo estudo são legião
e eu poderia passar a tarde a enumerá-los. Decididamente, a lassidão ética, a impunidade, a roubalheira
e a sem-vergonhice que infectam todas as esferas e
escalões nos diferentes níveis de Governo transbordaram para as relações de mercado e agora inviabilizam nosso desenvolvimento econômico. Tudo isso
desmoraliza a autoridade e os sacrifícios daqueles
funcionários e cidadãos que insistem em levar a sério
os seus deveres éticos e legais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no diagnóstico das causas da presente situação de anomia,
a pesquisa McKinsey/Instituto Etco, como não poderia
deixar de ser, enfatiza os elevadíssimos custos da formalidade e da legalidade traduzidos na pesada carga
tributária e na burocratização excessiva, bem como as
amplas oportunidades de transgressão abertas pela
ﬁscalização deﬁciente.
O aumento de dez pontos percentuais da carga,
em poucos anos, fê-la absorver 37% do PIB, um nível de tributação digno das democracias do Primeiro
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Mundo. Porém, ao contrário do que ocorre nos países
desenvolvidos, aqui o ônus concentra-se nas empresas.
Basta comparar: a tributação sobre empresas atinge
14% do PIB nos Estados Unidos e 23% no Brasil.
Ora, para as micro ou pequenas empresas, com
poucos empregados, é muito mais fácil cair na clandestinidade, uma opção inexistente para empresas
de grande porte, que tendem a ser as mais eﬁcientes,
produtivas e, portanto, com maior capacidade de gerar
crescimento e distribuir renda. Não por acaso, o trabalhador norte-americano é cinco vezes mais produtivo
que o brasileiro e também cinco vezes mais rico.
Segundo outra pesquisa recente, da Fundação
Getúlio Vargas, 85% de um total superior a 50 mil
empresas de até cinco funcionários não cumprem
suas obrigações tributárias. O baixo faturamento das
microempresas e a escassez de recursos humanos e
gerenciais do Fisco levam-no a concentrar-se quase
exclusivamente nas grandes. Eis aí por que as maiores redes de farmácias de São Paulo detêm um quarto
do faturamento, mas pagam metade do ICMS cobrado
pelo Estado.
A Diretora da McKinsey, Diana Farrell, resume o
dilema em poucas palavras: “A informalidade prende
os países numa armadilha na qual as grandes não
conseguem crescer e as pequenas não podem crescer”. Ao que me permito acrescentar: na ânsia obsessiva de tributar para preencher as metas de superávit
primário, ﬁnanciar os serviços públicos e arcar com
as despesas de custeio de uma máquina burocrática
quase sempre inchada pelos abusos de clientelismo,
os governantes acabam arrecadando menos do que
poderiam e agravando os problemas socioeconômicos
das comunidades. Que o diga, por exemplo, o setor de
combustíveis, onde a sonegação em 2002 deve ter ultrapassado a marca de R$3,3 bilhões, valor superior
dos royalties de petróleo naquele mesmo ano.
Com base nos dados colhidos pela McKinsey,
Emerson Kapaz garante que uma redução de 20% da
informalidade elevaria a taxa de crescimento do PIB
em ao menos 1,5 ponto percentual, permitindo ao Brasil crescer 5% ao ano. Um esforço mais agressivo de
redução das barreiras à economia formal empurraria
essa taxa para o patamar de 7% ao ano; algo com que
nem mesmo os mais criativos marqueteiros de Lula
seriam capazes de sonhar...
Sr. Presidente, não serão os remendos tributários
ora em tramitação no Congresso, sob o enganoso título
de reforma, que resolverão o problema, pela simples
razão de que o debate foi praticamente monopolizado pela obstinada recusa da equipe econômica, dos
governadores e dos prefeitos de abrir mão de um único centavo de suas receitas, enquanto empresários
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e trabalhadores, os verdadeiros criadores da riqueza,
poucas chances tiveram de se fazer ouvir.
De qualquer forma, o futuro da economia, o bemestar da sociedade, as perspectivas do emprego e o
próprio resgate da ética dependem de uma pronta,
esclarecida e corajosa atuação do Executivo e do Parlamento, cada um fazendo sua lição de casa e ambos
colaborando entre si para garantir o sucesso de um
programa nacional de legalização e de combate à pirataria, à sonegação e à informalidade.
É preciso agir em múltiplas frentes para desenvolver soluções adequadas às peculiaridades de cada
setor; atualizar e integrar bancos de dados e sistemas
de informações sobre contribuintes; fortalecer e ampliar
signiﬁcativamente o regime simpliﬁcado de tributação
das micro e pequenas empresas; instrumentar e agilizar
órgãos de ﬁscalização e tribunais para julgamento dos
crimes de evasão ﬁscal com aplicação de sentenças
rápidas e severas.
Aí está, em breves traços, um programa de ação
que o Governo do Presidente Lula da Silva, ainda tão
lento, indeciso e carente de rumos, poderia abraçar
como prioridade máxima até o ﬁnal de seu mandato.
Esse é o único caminho seguro para o espetáculo do crescimento com o qual o primeiro líder operário a ocupar a cheﬁa da nação tanto anseia a ﬁm de
cavar seu nicho na galeria dos grandes estadistas de
nossa história.
Qualquer tentativa de atalho para contornar essa
trilha difícil, exigente, mas absolutamente necessária
e urgente, lançará o Governo do PT no descaminho
irrecuperável de uma dolorosa irrelevância.
Era o que eu tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, trago a esta Casa minha imensa preocupação com os acontecimentos ocorridos no Distrito
Federal nos últimos dias. A população da cidade de
São Sebastião viu-se ameaçada por uma enfermidade
de conseqüências terríveis: a hantavirose.
Em menos de uma semana, cinco pessoas morreram, após terem sido internadas com fortes dores no
corpo, náuseas e vômitos. Exames feitos nas vítimas
encontraram o hantavírus em três delas, todas moradoras de São Sebastião.
A hantavirose é uma doença rara no Brasil, onde
surgiu pela primeira vez em 1993. Até agora só foram
registrados casos na zona rural. Se a doença tivesse
ocorrido em áreas urbanas, onde a população é bem
mais concentrada, certamente o número de vítimas
seria muito maior do que o registrado.
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A hantavirose é transmitida por meio da inalação
de poeira contaminada com fezes de ratos silvestres, e
não por intermédio do consumo de água contaminada,
como se chegou a temer em São Sebastião.
Depois de inalada a poeira, a doença se alastra
para o pulmão da vítima em até 15 dias. Os sintomas
variam de pessoa para pessoa, o que torna difícil o
diagnóstico.
Mesmo antes de ser identiﬁcada, a misteriosa
doença fez com que a população de São Sebastião
se mobilizasse, de maneira diligente e ordeira, para
combater focos de roedores e para evitar a ingestão
de água de cisternas.
A maior parte da cidade de São Sebastião conta
com sistema de abastecimento de água, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesb, exemplo de competência para o
resto do País. Aqueles que usam água de cisternas o
fazem, geralmente, por vontade própria e não por falta
de água potável.
Nessas horas de incertezas e temores por parte
da população é que entra a ação, enérgica e eﬁcaz,
do Poder Público. Com tranqüilidade, aﬁrmo que assim ocorreu no Distrito Federal, onde o Governo agiu
prontamente.
A Secretaria de Saúde do DF, comandada pelo
Secretário Arnaldo Bernardino, mesmo antes de saber
que a doença era a hantavirose, começou a esclarecer
a população no sentido de que mantivesse o lixo fora
dos lotes, combatesse o mato em suas propriedades
e bebesse somente água fervida.
É preciso frisar que o Governo do Distrito Federal interveio imediatamente e retirou das ruas de São
Sebastião, somente na última segunda-feira, cerca de
3 mil e quinhentas toneladas de entulho e quase 64
mil toneladas de lixo.
Ademais, passou a ser diária a coleta de lixo na
cidade, o que reduzirá, sensivelmente, a quantidade
acumulada de sujeira e de detritos.
Mesmo sabendo que a doença não é transmitida
pelos ratos que habitam a zona urbana, é necessário
que a população mantenha os cuidados com a higiene, uma vez que os ratos urbanos transmitem outras
doenças como, por exemplo, a leptospirose. Alerta
nesse sentido foi feito à população pela Secretaria
de Saúde.
No campo da ação governamental, representantes do Ministério da Saúde se reuniram com o Secretário da Saúde do DF para traçar uma estratégia de
atuação conjunta. Além disso, o Governador Joaquim
Roriz recebeu o Secretário Arnaldo Bernardino, na
última terça-feira, para tratar do assunto.
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Ficou decidido que técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde irão recolher ratos para
identiﬁcar quais as espécies contaminadas. Dessa
forma, as entidades governamentais poderão combater roedores especíﬁcos, aumentando a eﬁcácia das
medidas adotadas.
Mesmo antes de deﬁnir um plano de ação em
conjunto com o Governo Federal, funcionários da Secretaria da Saúde iniciaram uma campanha de conscientização da população. Sacos de lixo estão sendo
distribuídos em escolas e instituições públicas, e palestras serão ministradas para esclarecer a população
sobre a doença.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os fatos
ocorridos em São Sebastião têm sido o principal motivo de minhas preocupações nos últimos dias. Aﬁnal,
pessoas já morreram, e outras podem vir a morrer!
Além disso, a comoção popular é grande, bem como
o clima de apreensão na cidade.
É forçoso admitir que a hantavirose é uma doença grave, que mata cerca de 50% dos doentes por
ela contaminados. No entanto ela pode ser prevenida
por intermédio do combate aos roedores silvestres,
grandes vetores da doença.
O que mais me preocupa é a invasão da área
urbana por parte desses animais, à procura de alimentos, o que expõe maior número de pessoas ao risco
de contrair a doença.
Por isso, medidas como limpar terrenos e quintais, evitar a proliferação do mato e não deixar restos
de comida nas proximidades das casas devem ser
adotadas pela população, com o devido estímulo e
orientação do Poder Público.
Estou extremamente conﬁante de que o Governo
do Distrito Federal, em parceria com o Ministério da
Saúde, será capaz de identiﬁcar e combater os focos
da doença, de forma a evitar que a mesma se espalhe
para outras regiões e atinja outras pessoas.
Não menos importante do que o combate à enfermidade é a identiﬁcação de suas causas, para que
ela não volte a incidir sobre a nossa população.
As autoridades governamentais, em parceria com
a população local, não podem relaxar, um instante sequer, no combate à hantavirose.
Fiquemos atentos e mantenhamos a vigilância!
Só assim venceremos esse mal!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a soberania brasileira se encontra
mais uma vez ameaçada. Narcotraﬁcantes, contrabandistas e delinqüentes de todo tipo têm transitado com
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incômoda freqüência pelo espaço aéreo do Brasil. Os
criminosos se valem da ausência de mecanismos legais
que permitam ao Governo Brasileiro reprimir as ações
de aeronaves que sobrevoam irregularmente o País.
Como representante de um estado da região amazônica cabe-me trazer ao plenário desta Casa a minha
preocupação com o tema. A Amazônia brasileira, mais
do que outras regiões do território nacional, corre o grave risco de se tornar terra de ninguém, dominada por
bandidos, criminosos, guerrilheiros e estrangeiros com
intenções duvidosas que utilizam o território nacional
como passagem para suas atividades ilícitas como o
narcotráﬁco, contrabando ou apoio para os movimentos
guerrilheiros existentes em países vizinhos.
Esses riscos se fazem presentes porque o Governo brasileiro se mostra renitente em regulamentar
a Lei nº 9.614, de 1998, mais conhecida como Lei do
Abate. A referida lei alterou o art. 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Por sua vez, o referido artigo
trata da detenção, interdição e apreensão de aeronave.
A inovação trazida pela Lei nº 9.614, de 1998, foi que,
esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a
aeronave que esteja sobrevoando ilegalmente o espaço aéreo brasileiro possa ser abatida, desde que haja
autorização do Presidente da República.
De acordo com a exposição de motivos do anteprojeto da Lei do Abate, o propósito da nova lei seria
o de tornar efetivo “o policiamento do espaço aéreo
brasileiro, medida essencial para o cumprimento da
missão constitucional da Força Aérea Brasileira, no que
se refere, especiﬁcamente, ao exercício de soberania
no espaço aéreo sobrejacente ao território nacional”.
Parece, pois, estabelecido que o propósito da lei
é dos mais nobres: assegurar a soberania brasileira
sobre o seu próprio território. Por que, então, há tantas
resistências? Uma explicação é a de que a lei representaria a implantação da pena de morte por ordem
de autoridade administrativa, uma vez que o abate do
avião resultaria na morte de seus ocupantes. A segunda
explicação é a de que os Estados Unidos não desejam que o Brasil faça uso de tal dispositivo, apesar de
eles, norte-americanos, terem, em seu ordenamento
jurídico, lei equivalente.
Seriam tais preocupações tão relevantes assim?
Seriam elas signiﬁcativas ao ponto de ser preferível
que o Brasil permanecesse vulnerável? Seriam, enﬁm,
tais preocupações oportunas? A minha resposta, Sr.
Presidente, é que os argumentos apresentados são
frágeis e causam danos substanciais à preservação
da soberania brasileira.
Se é possível admitir que o abate de aeronave é
medida extrema, não podemos deixar de observar que
o emprego de força, na proporção correta, é uma das
medidas cabíveis na defesa do território nacional. O
abate de aeronave, além disso, é medida excepcional,
realizada apenas depois que as outras medidas previstas em lei, como a advertência ou contato de rádio
em freqüência de emergência, se mostram ineﬁcazes.
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A perseguição a aeronave hostil é análoga à perseguição que a polícia faz a criminosos. Não é porque
existe o risco de o criminoso morrer, que a polícia se
abstém de persegui-lo.
Para evitar abusos, a Lei nº 9.614, de 1998, estabeleceu que a autoridade aeronáutica responderá
por seus atos quando agir com excesso de poder ou
com espírito emulatório.
Em relação à atitude norte-americana de retaliar
o Brasil caso a Lei do Abate se torne efetiva, é preciso que o nosso País se posicione de forma clara em
relação à defesa de nosso território. Todos sabemos
que a ameaça do terrorismo, do narcotráﬁco, do contrabando e da guerrilha são constantes nas fronteiras
brasileiras. Sei que muitas dessas ameaças são temidas, também, pelos Estados Unidos. A Lei do Abate,
na verdade, seria tão útil a eles quanto será para nós.
Basta lembrarmos que naquele país existe mecanismo similar àquele que desejamos seja implantado no
Brasil. Ademais, a preservação da soberania nacional
não se pode curvar aos interesses pontuais de nações
estrangeiras.
Como se vê, as objeções feitas à Lei do Abate
se mostram injustiﬁcadas; porque existe um bem muito
mais importante a ser guardado, a soberania nacional
e, portanto, o bem-estar e a segurança de milhões de
brasileiros.
A regulamentação da Lei nº 9.614, de 1998, é
medida legítima para que o Comando da Aeronáutica
cumpra, de modo adequado, as suas funções constitucionais. A repressão de atos criminosos em nosso
espaço aéreo é missão aos cuidados da Aeronáutica.
Para tanto, é preciso que ela esteja resguardada pelos
mecanismos legais adequados.
Precisamos lembrar que, hoje, a fronteira brasileira está completamente permeável às intenções
nocivas de narcotraﬁcantes, contrabandistas e outros
criminosos. Apenas nos anos de 2001 e 2002, cinco
mil aeronaves decolaram e pousaram no Brasil irregularmente. Dessas, duzentas cruzaram a fronteira.
Esses números são anteriores à implantação do Sivam – Sistema de Vigilância da Amazônia e, portanto,
estão superados. Ademais, com a existência de forte
repressão ao narcotráﬁco no Peru e na Colômbia, o
Brasil está sendo utilizado como corredor para essas
atividades delituosas.
Existem, portanto, motivos mais do que suﬁcientes para que a Lei do Abate seja regulamentada. É
de conhecimento que o Presidente da República se
mostra favorável a isso. A sociedade, ameaçada pela
ação nociva dos narcotraﬁcantes, com certeza também
simpatizará com a idéia.
Faço votos, pois, que o Governo, aja no sentido
de regulamentar a Lei do Abate. Creio que um regulamento que contemple o esclarecimento do sentido
ambíguo de alguns termos, como “meios coercitivos”
e “aeronave hostil”, que delegue corretamente competência, que assegure que a ação se baseia no devido
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cumprimento do dever legal e que estabeleça procedimentos claros para as ações da Força Aérea Brasileira
poderá superar as resistências à lei. Ademais, caso
seja necessário, deve o Governo brasileiro estabelecer
tratativas com nossos vizinhos, para sejam evitados
quaisquer mal-entendidos futuros.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos comemorando hoje
os 24 anos da Brasília Super Rádio FM. Inaugurada
pelo Papa João Paulo II, em 30 de junho de 1980, a
Rádio tem como criador e Diretor-Presidente o Jornalista Mário Garofalo.
Tangos, boleros, fox trotes, blues, marchinhas
e grandes orquestras enchem os ouvidos de quem
sintoniza a Super FM. Utilizando a freqüência 89,9, a
rádio transmite, todos os dias, uma programação de
altíssima qualidade, que inclui músicas populares instrumentais, com grandes orquestras e solistas, músicas
vocais da década de 30 com intérpretes como Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald e Ângela Maria além, é claro,
das big-bands, como a de Glenn Miller.
A Brasília Super Rádio FM leva ao ar, diariamente,
uma programação com duas horas de música clássica, apresenta semanalmente uma ópera comentada,
um programa de jazz e um exclusivamente destinado
à musica popular brasileira. Além disso, a rádio conta
ainda com um programa diário de uma hora de música
ao vivo. “Um Piano ao Cair da Noite”, há 20 anos no
ar sob o patrocínio do Banco de Brasília e BRB e comandado pelo jornalista Mário Garofalo, já teve entre
seus convidados músicos consagrados como Arthur
Moreira Lima e Arnaldo Cohen.
A Super FM tem como ouvinte um público exigente, que não espera nada além do melhor da música
e Lúcia e Mário Garofalo, à frente da rádio, executam
com grande proﬁssionalismo essa tarefa, fazendo da
Brasília Super Rádio FM um instrumento de valorização cultural.
É com grande satisfação que venho hoje aqui
parabenizar toda a equipe pelo belíssimo trabalho realizado nesses 24 anos e homenagear mais um ano
de existência dessa grande rádio onde “a diferença é
a música”.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a escalada da violência urbana, notadamente na cidade do Rio de Janeiro – quando quadrilhas de traﬁcantes de drogas protagonizam cenas
próprias de teatros de guerras convencionais –, deve
reavivar o alerta para o complexo problema dos tóxicos ilícitos e do uso abusivo de substâncias lícitas, tal
como o álcool.
Muitos são os estudos que demonstram ser a
bebida a primeira substância com que o jovem trava
contato e o seu estímulo é, em muitos casos, estimula-
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do pela sociedade. Durante muitos anos o consumo da
maconha foi considerado como o primeiro estágio da
dependência química. Ou seja, depois do jovem fumar
cigarros preparados com a erva, a pessoa passaria a
usar drogas cada vez mais “pesadas” e também em
maiores quantidades. Essa realidade está mudando
rapidamente.
Estudos mais recentes, divulgados pela imprensa,
revelaram que o problema das drogas ilegais começa
de outra forma, qual seja, freqüentemente no consumo
de bebidas alcoólicas.
Acredito que além de uma política absolutamente
necessária e urgente de repressão ao narcotráﬁco, o
nosso País necessita, também com igual urgência, da
adoção de políticas públicas incisivas de desestímulo
radical ao consumo de drogas ilegais e legais, como
álcool e tabaco notadamente.
Não nos iludamos na hora de elaborarmos leis e
normas jurídicas: o álcool é uma substância que causa
dependência, o alcoolismo, razão pela qual é incluído
em todas as relações de drogas. No mundo, essa doença preocupa enormemente os sistemas de saúde,
segurança, previdência e o setor produtivo. Estima-se
o número de dependentes alcoólatras entre 10% e
15% da população mundial.
No Estado de São Paulo, o mais populoso de
nosso País, pelo menos um milhão de pessoas sofrem
desse mal. O alcoolismo, ao contrário do que tantos
pensam, não se resume àqueles pobres coitados que
vivem nas ruas, bebericando de bar em bar, cultivando
uma cirrose que os levará cedo à morte. Também existem os alcoólatras bem apessoados, que dizem beber
socialmente, que se tornam dependentes da bebida
forte. Igualmente provocam muitos problemas aos sistemas de saúde e segurança públicas, com enormes
gastos ﬁnanceiros para o Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamos
paciﬁcar o grande conﬂito que existe dentro do Governo quanto ao tema. É o psiquiatra brasileiro Ronaldo
Laranjeira, uma das maiores autoridades mundiais em
drogas lícitas e ilícitas, quem lança o alerta na última
edição da “Revista Sras & Srs”:
“O Ministério da Economia (sic) não quer perder
arrecadação. A Agricultura não quer diminuir as plantações de cana-de-açúcar.... E esse é um erro conceitual
do Governo. Eles consideram o álcool como um produto qualquer, em relação à arrecadação. O problema
é que o álcool tem um custo social”.
Diz mais o especialista que, em cada R$10,00 que
o Governo arrecada com imposto da cachaça, gasta
R$20,00 em saúde, além do que é também despendido com acidentes de carro, violência doméstica, dias
não trabalhados pelos empregados etc.
Os especialistas preconizam modiﬁcações imediatas e profundas na legislação brasileira, com o intuito
de melhorar a segurança e a saúde da população. Se
não é viável em pleno século XXI uma lei seca, que
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pelo menos se estabeleçam critérios restritivos para a
venda e propaganda de bebidas alcoólicas.
Pesquisa em um bairro de São Paulo – no Jardim
Ângela – mostrou que lá existe um bar para cada dez
moradias. Não é à toa que aquela região é a mais violenta do Brasil – informa o referido psiquiatra.
Já na cidade de Diadema, também em São Paulo,
onde os bares foram fechados às 23 horas, houve uma
queda de mortes violentas em mais de 80%. O número relativo à violência doméstica também caiu drasticamente.
Outro dado assustador levantado pelos especialistas mostra que 95% das pessoas começam a ﬁcar
dependentes antes dos 18 anos de idade. No Brasil,
estima-se que aproximadamente 30% das bebidas alcoólicas são consumidas por crianças e adolescentes.
Em nosso País um pobre compra uma garrafa de
cachaça por menos de R$2,00; uma cerveja custa menos
do que um refrigerante ou um litro de leite, além de poder
ser veiculada a sua publicidade em horários nos quais
as nossas crianças e adolescentes assistem tevê.
De pouco adiantará colocarmos as nossas crianças nas escolas, dar-lhes boa educação, se elas, em
casa, verão muitos de seus ídolos fazendo propaganda
de bebidas alcoólicas. Sei que a legislação já baliza
limites neste tema, mas precisamos avançar mais um
pouco se quisermos uma juventude saudável e longe
das garras do narcotráﬁco.
Proponho estas questões, Sr. Presidente, não para
apresentar uma solução pronta para tão complexo problema. O meu intuito é o de oferecer aos meus ilustres
pares um ponto de reﬂexão, para que, a partir daí, nós
legisladores possamos nos debruçar sobre o tema em
busca de uma saída para esta verdadeira encruzilhada
na qual está colocada a sociedade brasileira.
A violência tem múltiplas raízes, e, com certeza, o
consumo e a comercialização das drogas são variáveis
que necessitam ser equacionadas pelo Poder Público.
Nunca é demais ressaltar que a as bebidas alcoólicas iludem os jovens, parecendo ajudá-los (mas
na verdade iludindo-os) a contornar diﬁculdades de
convívio social e inibição. No entanto, aumentam, signiﬁcativamente, a chance de o jovem optar por algum
comportamento de risco. Os dados são do próprio Ministério da Saúde: entre especialmente os adolescentes,
a bebida diminui sensivelmente a possibilidade de se
praticar o sexo seguro, o que pode levar à gravidez não
planejada, além da eventual contaminação pelo vírus
HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
Segundo dados obtidos no site do Ministério da
Saúde, o Governo Federal gasta R$180 milhões anuais,
por meio do Sistema Único de Saúde, só para tratar de
dependentes de álcool. Aí não estão computados os gastos
decorrentes com a segurança pública e perdas laboriais.
Pode ser lugar comum, mas vale repetir: o alcoolismo é um problema grave. Reﬂexo disso é que a administração federal pretende ampliar a rede de atendimento
aos dependentes químicos. A idéia é fazer a assistência
se estender aos familiares dos dependentes.
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Em todo País, há dezenas de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPs), que atendem dependentes sem
cobrar nada. A meta é ampliá-los para 120 até dezembro. A meta de médio prazo é que todos os municípios
com mais de 100 mil habitantes tenham uma CAP.
Tais centros funcionam com tratamento médico e
psicológico. O atendimento é feito em domicílio. Cada
centro recebe, atualmente, cerca de 120 pessoas.
Segundo cálculos de 2003, do Ministério da Saúde,
somente a ampliação desse serviço deverá consumir
mais de R$16 milhões.
Pelo menos 20% de todas as internações psiquiátricas feitas pelo SUS decorrem de transtornos mentais
provocados pela bebida alcoólica. Quinze por cento da
população têm problemas com a ingestão de álcool, de
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Não é por acaso que existe tanta gente mergulhada
no submundo da bebida.
Há dez anos, nós do Poder Legislativo tentamos
disciplinar as propagandas de bebidas alcoólicas na
tevê. Há dezenas de projetos de lei tramitando no
Congresso Nacional sobre o tema. Infelizmente, nenhum deles foi até o ﬁm, ou seja, à aprovação e sanção presidencial
Talvez fosse a hora de propormos um grupo de
trabalho, quiçá uma comissão especial, para analisar
todos esses projetos e uniﬁcá-los. Há muitos deles incoerentes e contraditórios.
Também foi justamente por conta da incoerência
que muitas leis municipais e distritais – bem intencionadas, registre-se –. destinadas a restringir a venda
de bebida alcoólica, não “pegaram”. Em Brasília, por
exemplo, os postos de gasolina só podem vender álcool até as 22 horas. No entanto, os supermercados
24 horas vendem durante toda a madrugada qualquer
tipo de bebida.
Gostaria de louvar a iniciativa do Ministério Público, que, em Brasília, há poucos dias, diligenciou, para
coibir a venda de bebidas nas festas juninas escolares.
Assim, na Capital da República, muito corretamente,
na temporada de festas juninas nas escolas, as barraquinhas de quentão, cerveja ou quaisquer bebidas
alcoólicas não serão permitidas. Ressalte-se, não são
permitidas em nenhuma época do ano.
Segundo noticiou o Jornal de Brasília (edição de
01/06/2004), a Promotoria de Educação do Ministério
Público do DF emitiu uma recomendação aos Diretores de escolas públicas e particulares, que respeitem
efetivamente a lei que proíbe a venda de bebida alcoólica nas dependências escolares. Em um raio de
cem metros dos estabelecimentos de ensinos Fundamental e Médio – ou perímetro escolar – nenhum bar,
cantina ou lanchonete deve comercializar produtos
alcoólicos, sob pena de perderem o alvará, dentre
outras conseqüências. “A recomendação serve para
qualquer época do ano”, lembra o promotor Marcos
Donizeti. Ele menciona, na matéria jornalística acima
citada, que no ano passado, nessa mesma época, a
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bebida excedente de uma festa foi vendida em dias de
aula normal. Um absurdo intolerável.
Muitos são os estudantes que lembram que os
seus primeiros porres foram exatamente em festa juninas, nas escolas onde estudavam. Como é sabido,
é crime quando a bebida é vendida para menores de
idade. Nesses casos, os comerciantes podem, portanto,
ser enquadrados em processos criminais.
A preocupação do Ministério Público do Distrito
Federal está amparada em dados estatísticos, segundo o noticiário: pelo menos 65% dos estudantes dos
ensinos Fundamental e Médio de Brasília consomem
ou já consumiram bebidas alcoólicas, revela pesquisa
realizada recentemente pela Comissão da Aliança Cidadão pelo Controle do Álcool. Esta situação não deve
ser diferente nos demais estados brasileiros.
Espero, Sr. Presidente, que estas minhas considerações contribuam para levantar o debate deste
tema tão relevante para a nossa sociedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para registrar o artigo intitulado “Rumos do Governo Lula”, de autoria do
economista Gesner Oliveira, publicado no jornal Folha
de S. Paulo, edição de 22 de maio do corrente.
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O artigo destaca que após os primeiros 500 dias
do Governo Lula, o que se observa é a ausência de
uma estratégia de crescimento de médio e longo prazo,
o que pode comprometer as chances de crescimento
sustentado. O autor aﬁrma que “as ações do governo
conspiram contra o desenvolvimento tanto no plano
macro quanto no microeconômico”.
A demora na tomada de decisão e as ambigüidades da posição oﬁcial só contribuem para aumentar a
incerteza, comprometendo os investimentos de longo
prazo. Um exemplo é a agenda de reformas estruturais que, após as mudanças previdenciária e tributária,
praticamente foi abandonada.
O autor conclui dizendo que “... na falta de sinais
adequados para o investimento, será impossível pensar
em retomar uma trajetória de crescimento sustentado
nos próximos anos”.
O artigo, que passo a ler para que ﬁque integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores:
DO SENADOR PAPALÉO PAES (PMDB – AP)
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, o conceito de desenvolvimento sustentável
é relativamente recente. Surgido nas últimas décadas
do século XX, ele reﬂete uma espécie de consciência
universal, que tende a ganhar densidade e a envolver
um número crescente de pessoas e instituições em
escala planetária, acerca da imperiosa necessidade
de se reorientar o sistema produtivo. Em síntese, o que
lhe confere substância é a tese, absolutamente correta,
de que a economia deve atender as necessidades do
tempo presente, mas não tem o direito de inviabilizar
a vida das gerações futuras.
No fundo, cada vez mais nos afastamos daqueles históricos procedimentos que bem poderiam ser
sintetizados na concepção de “progresso a qualquer
preço”. Com efeito, os paradigmas que se mostraram
vitoriosos com a Revolução Industrial são, nos dias de
hoje, mais e mais contestados. Aprende-se que nada
justiﬁca a busca ensandecida do lucro e do desenvolvimento quando o preço a pagar é demasiado elevado, como são os casos da degradação ambiental e da
destruição das fontes da vida.
Para que se chegasse a esse ponto, um longo e
nada fácil caminho teve de ser percorrido. Foi preciso,
sobretudo, que do interior das sociedades emergissem
grupos e instituições, com razoável grau de organização, dispostos a interferir no processo produtivo. Organizações que, em larga medida agindo à margem
do Estado, demonstram, com sensibilidade e conhecimento técnico, a insanidade de um modelo econômico
que, impelido à desenfreada e recorrente busca da
acumulação de riquezas, coloca em risco nosso bem
maior – a própria vida.
Nesse novo cenário, nada tem de insigniﬁcante o
papel que cabe ao Brasil. Aﬁnal, podemos nos orgulhar
de, com a Amazônia, abrigarmos em nosso território
a maior reserva de água doce, de ﬂorestas tropicais
e de biodiversidade do planeta. Se, de um lado, isso
amplia nossas responsabilidades perante o mundo;
por outro, exige que busquemos formas inteligentes de
explorar esse tesouro. Não se trata mais, em absoluto,
de repetir antigos e ultrapassados dogmas segundo
os quais o “santuário amazônico” deveria permanecer
intocado, como forma de mantê-lo preservado. Recente
e instigante matéria veiculada pela revista Indústria
Brasileira, editada pela Confederação Nacional da
Indústria, trata do assunto de maneira exemplar.
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O próprio título da matéria – “Explorar para Preservar” – já antecipa o caminho a ser seguido. Em sã
consciência, ninguém mais duvida de que a Amazônia
tem que ser explorada. Contudo não mais se admite o
caráter predatório dessa exploração. Seja por imperativo ético, seja pelos resultados econômicos, sabe-se
que o manejo sustentável da ﬂoresta é, hoje, a única
possibilidade existente de gerar emprego e lucro sem
comprometer o tesouro natural que é a Amazônia.
Essa consciência, Senhor Presidente, hoje aproxima autoridades governamentais, empresários e ambientalistas. Sabendo-se que a atividade madeireira
ocupa posição básica na economia da região, tornase ainda mais signiﬁcativo perceber que esses atores
têm posição convergente no que concerne à exploração sustentável da madeira como a melhor forma de
preservar a ﬂoresta amazônica. Entretanto convém
não nos enganarmos: ainda estamos muito longe do
ponto ideal. Daí a importância do debate em torno da
questão, especialmente em uma Casa como esta, até
porque alguns dos maiores entraves à execução de
uma adequada política madeireira para a Amazônia
somente poderão ser vencidos com a ação do Congresso Nacional, como é o caso da legislação relativa
ao acesso à terra.
Diﬁculdades existem, e não são de pequena
monta. Estima-se que apenas 5% dos 30 milhões de
metros cúbicos de toras extraídos da ﬂoresta amazônica – responsável por quase 80% da madeira produzida pelas ﬂorestas nativas brasileiras – procedem de
boas práticas de manejo ﬂorestal, o que pressupõe
a aprovação por meio de algum tipo de avaliação externa. Convenhamos, é um índice ainda muito baixo,
que nos ajuda a entender que metade da madeira seja
extraída de maneira ilegal.
Há que estar atento à realidade: sendo uma das
principais formas de uso da terra na região, a atividade
madeireira gera algo em tomo de 350 mil empregos
diretos e indiretos, além de representar uma renda brutal anual de 2,5 bilhões de dólares. Mais de duas mil e
quinhentas empresas atuam no setor, distribuídas em
75 pólos concentrados. O panorama, contudo, é extremamente diversiﬁcado. Nele vamos encontrar desde
empresas certiﬁcadas – que promovem exploração
sustentável e cumprem todas as formalidades legais
em relação aos seus trabalhadores – até os “garimpeiros” da maneira, atuando na mais absoluta ilegalidade, passando por pequenas e médias empresas, que
sofrem frente às exigências burocráticas e padecem
de insuﬁciência técnica.
Transformar radicalmente esse quadro é o grande desaﬁo que se coloca diante de nós. Isoladamente,
nem governo, nem empresariado, nem ambientalistas
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conseguirão bons resultados. No que diz respeito ao
Congresso Nacional, penso ser imperiosa a necessidade de legislação relativa às áreas propícias ao manejo
sustentável da atividade madeireira. Isso se deve ao
fato de que a exploração de impacto reduzido exige
espaços muito grandes, já que, por lei, cada área só
pode fornecer madeira uma vez a cada 25 ou 30 anos,
tempo considerado necessário para que as árvores
cresçam e haja a regeneração do ecossistema. Portanto, repito, ao Parlamento cabe a tarefa de debater
a questão e propor medidas legais que possibilitem a
expansão do acesso a terra na região.
Já se sabe que a exploração sustentável da madeira
traz resultados econômicos bastante positivos. Além de ampliar a produtividade, ela propicia preços mais elevados no
mercado internacional – algo em tomo de 20% a 30%.
Para que esse processo não sofra solução de continuidade e, ao contrário, se expanda cada vez mais, determinadas medidas não podem ser postergadas. Além da
legislação relativa ao acesso à terra aqui citada, para
cuja resolução nosso papel é por demais relevante,
outros aspectos não podem ser descurados.
Reporto-me, por exemplo, à crucial questão da
ﬁscalização. E fundamental que o Ibama aprimore seus
mecanismos de atuação, a começar, provavelmente,
pela necessária ampliação do número de seus ﬁscais.
Sem que se faça isso, estaremos prejudicando absurdamente as empresas que conseguem o “selo verde”,
ou seja, a certiﬁcação de que sua madeira foi extraída
de modo ecologicamente correto, em face da concorrência desleal da madeira extraída ilegalmente.
Além disso, e levando em conta que cerca de
80% da madeira extraída na Amazônia destinam-se
ao mercado interno, é essencial – seja por lei, seja por
maciça campanha publicitária, ou por ambas – que os
compradores brasileiros exijam a certiﬁcação da origem dessa madeira.
A criação, pelo Governo Federal, do Centro de
Apoio ao Manejo Florestal, em outubro do ano passado,
foi um passo importante na direção de uma atividade
madeireira ecologicamente responsável, economicamente rentável e socialmente justa. Há que ir além,
no entanto. Precisamos de ﬁscalização mais intensa e
dirigida. É imperioso que se faça forte investimento em
tecnologia e na difusão e formação de mão-obra para
práticas de manejo sustentável na atividade madeireira. Linhas de crédito para o setor, compatíveis com
suas necessidades e características peculiares, têm
de ser criadas urgentemente. Por ﬁm, mas não menos
importante, há que se regulamentar a concessão de
terras públicas para práticas de manejo de reduzido
impacto na ﬂoresta.
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Espero ter trazido a este Plenário um tema de
interesse do País, não restrito à região amazônica.
Que todos nós – Governo, empresários, ambientalistas, parlamentares – tenhamos consciência de nosso
papel, em todo esse processo de exploração racional
da Amazônia. E do futuro do País que estamos falando.
Agir acertadamente agora é o mínimo que podemos
fazer, por nós e pelas próximas gerações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004,
e dá outras providências.
Relator revisor: Senador César Borges
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONG,
que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2003)
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
estabelece condições para o registro, funcionamento e ﬁscalização das organizações não-governamentais e dá outras providências.
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Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 735 /2004 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2003 (nº 4.376/93, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que regula a recuperação judicial,
a extrajudicial e a falência de devedores pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e dá
outras providências (Lei de Falências).
Pareceres sob nºs 534 e 535, de 2004,
das Comissões
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Fernando Bezerra, favorável
à Emenda nº 1-CAE, com subemendas que
apresenta, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo) que oferece.
5
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 557, de 2004, da Senadora Heloísa Helena
e outros Senhores Senadores, solicitando, nos
termos do art. 336, inciso III, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 107, de 2003, que dispõe sobre a utilização
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica,e dá outras providências.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55-A, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2001 (nº 574/2002, na Câmara dos Deputados), que modiﬁca a redação
do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constituição
Federal para dispor sobre o limite de despesas
e a composição das Câmaras de Vereadores
e dá outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 502, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, com votos contrários, em separado, do
Senador Antero Paes de Barros, e vencido, do
Senador Jefferson Péres.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2004
(Desmembrada da Proposta de Emenda
à Constituição nº 228/2004, oriunda
da PEC nº 41/2003, na Câmara dos Deputados
e nº 74-A/2003, no Senado Federal)
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 2004 (nº 228/2004, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências (distribuição
a Estados e ao Distrito Federal do produto da
arrecadação da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE).
Parecer favorável, sob nº 460, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4
minutos.)
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Ata da 84ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 17 de junho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim, Romeu Tuma
e da Sra. Serys Slhessarenko
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães
– Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto
Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa
– Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima
Cleide – Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi
Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes
– Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Maguito
Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel
– Marcos Guerra – Maria do Carmo Alves – Mozarildo
Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo
Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo
Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho
Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Roseana
Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso
Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir
Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 80
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu
Tuma.
É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 682, DE 2004
Susta a Portaria do Departamento de
Aviação Civil nº 447/DGAC, de 13 de maio
de 2004, que “estabelece as regras de funcionamento do sistema de tarifas aéreas
domésticas”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada, nos termos do art. 49, V, da
Constituição Federal, a Portaria do Departamento de
Aviação Civil nº 447/DGAC, de 13 de maio de 2004.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por objetivo sustar a
Portaria nº 447/DGAC do Departamento de Aviação
Civil (DAC), de 13 de maio de 2004, que “estabelece
as regras de funcionamento do sistema de tarifas aéreas domésticas”.
Tal ato normativo, que não tem fundamento em
qualquer norma legal ou constitucional, atribui ao próprio órgão que o editou competência para “coibir atos
contra a ordem econômica” (art. 7º). Para tanto, cria
um verdadeiro sistema de tabelamento, que impede
a companhias aéreas de abaixarem os preços das
passagens aéreas. Qualquer tarifa inferior a 35% dos
“índices tarifários de referência”, ﬁxados pelo DAC, precisa ser “registrada” perante aquele órgão com cinco
dias de antecedência (arts. 4º e 5º).
Com base nessa Portaria, o DAC tem recusado o
registro de diversas tarifas promocionais, o que só tem
restringido a competição e aumentado a cartelização do
transporte aéreo brasileiro, em prejuízo principalmente
da população de baixa renda e do turismo nacional.
Ocorre que o DAC não tem competência para
“coibir atos contra a ordem econômica”, ainda que estes ocorram no âmbito do transporte aéreo.
A prevenção e a repressão às infrações contra a
ordem econômica são atribuições do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, instituído pela Lei nº
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8.884, de 11 de junho de 1994, que é composto pela
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça e pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).
A Lei nº 8.884, de 1994, abrange todos os segmentos da economia e atribui exclusivamente ao Cade
a competência para julgar as infrações:
Art. 7º Compete ao Plenário do Cade:
..............................................................
II – decidir sobre a existência de infração
à ordem econômica e aplicar as penalidades
previstas em lei;
..............................................................
Conclui-se daí que o DAC não tem competência
para decidir sobre a existência de qualquer infração
contra a ordem econômica. Ele pode e deve, entretanto, comunicar aos órgãos que compõem o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência a existência de
indícios de infração à ordem econômica, para que estes tomem as providências cabíveis.
A Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional o poder se sustar regulamentos editados por órgãos do Executivo que exorbitem de sua competência
legal (art. 49, V);
A Portaria nº 447/DGAC do DAC constitui ato normativo claramente exorbitante do poder regulamentar
da autoridade aeronáutica, pelo qual esta avoca para
si competência (coibir atos contra a ordem econômica)
reservada por lei a outro órgão (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Pelas razões expostas, contamos com a colaboração dos ilustres parlamentares para a aprovação do
projeto ora apresentado.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Compete ao Plenário do Cade:
I – zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do Regimento interno do Conselho;
II – decidir sobre a existência de infração à ordem
econômica e aplicar as penalidades previstas em lei;
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III – decidir os processos instaurados pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça;
IV – decidir os recursos de ofício do Secretário
da SDE;
V – ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica, dentro do prazo
que determinar;
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;
....................................................................................
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL
PORTARIA DAC Nº 447/DGAC,
DE 13 DE MAIO DE 2004
Estabelece as regras de funcionamento do sistema de tarifas aéreas domésticas.
O Diretor Geral do Departamento de Aviação
Civil, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto nas Portarias Nº 75/GM5 de 6 de fevereiro de
1992 e Nº 248, de 10 de agosto de 2001 do Ministério
da Fazenda e nas Resoluções Nº 8, de 9 de agosto de
2001, e Nº 2, de 30 de outubro de 2003, do CONAC
– Conselho de Aviação Civil, resolve:
Art 1º O sistema tarifário aplicável aos serviços
de transporte aéreo regular de passageiros e cargas
entre pontos do território nacional obedecerá às regras
previstas nesta Portaria.
Art 2º Para ﬁns de tarifação, as linhas aéreas
regulares domésticas de passageiros e cargas estão
submetidas ao regime de liberdade tarifária.
Art 3º Os valores das tarifas aéreas aplicáveis às
linhas aéreas domésticas serão estabelecidos livremente pelas empresas de transporte aéreo regular,
observados os procedimentos de registro previstos no
art 5º desta Portaria.
Art. 4º O DAC estabelecerá Índices Tarifários de
Referência, calculados com base nos custos operacionais médios da indústria brasileira de transporte
aéreo regular, para ﬁns de acompanhamento da evolução dos níveis tarifários praticados no transporte
aéreo doméstico.
Art. 5º Como regra geral, as empresas de transporte aéreo regular deverão registrar no DAC, para

452

18666 Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ﬁns de monitoramento, os valores de suas tarifas, no
máximo até o 5º dia útil após a data de início de sua
aplicação.
Parágrafo único. Para tarifas promocionais de
passageiros cujos valores sejam inferiores a 35%
(trinta e cinco por cento) da Tarifa de Referência, calculada com base nos Índices Tarifários de Referência
a que se refere o artigo 4º desta Portaria, o registro
de que trata o caput deste artigo deverá ser feito junto
ao DAC com uma antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis em relação à data prevista para o inicio de
sua vigência. Nessa hipótese, o registro de cada tarifa promocional deverá ser instruído com, no mínimo,
as seguintes informações: valor da tarifa, vôos e trechos em que será aplicável, condições de aplicação
(regras e restrições), período de validade, quantidade
de assentos a ser disponibilizada por vôo, e outras informações consideradas relevantes para a análise do
registro por parte do DAC.
Art 6º A prática de qualquer tarifa aérea sem o
atendimento ao que preceitua o artigo 5º desta Portaria será considerada infração tarifária.
Art. 7º O DAC manterá o acompanhamento constante das tarifas aéreas praticadas, podendo intervir
no mercado, bem como nas concessões dos serviços
aéreos regulares, a ﬁm de coibir atos contra a ordem
econômica e assegurar o interesse dos usuários.
Parágrafo único. Tendo em vista o disposto no
caput deste artigo, as empresas de transporte aéreo
regular deverão remeter mensalmente ao DAC, até o
5º dia útil do mês subseqüente, através de meio magnético, relatório contendo, para cada uma das ligações
que operar, das relacionadas no anexo desta Portaria,
a relação das bases tarifárias e suas respectivas tarifas
e quantidades de assentos comercializados em cada
uma, bem como o yield médio praticado no mês de
referência, obtido mediante a ponderação das diversas
bases tarifárias pelas correspondentes quantidades de
assentos comercializados em cada uma delas.
Art 8º As empresas aéreas deverão manter junto
ao DAC registro atualizado relativo à metodologia adotada para determinação das tarifas aéreas de passageiros e cargas aplicáveis à sua rede de linhas.
Art 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art 10 Revoga-se a Portaria Nº 1.213, de 16 de
agosto de 2001.
Maj.-Brig,-do-Ar Washington Carlos de Campos
Machado. – Diretor-Geral.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– O projeto lido será publicado e remetido à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2004
Institui o “Dia Nacional do Vinho”, a
ser comemorado no primeiro domingo do
mês de junho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional do Vinho”,
a ser comemorado no primeiro domingo do mês de
junho.
Art. 2º Esta data ﬁca incluída no calendário de
eventos dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Cultura Desenvolvimento Agrário,
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das
Relações Exteriores e do Turismo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Embora a videira tenha aportado ao Brasil logo
após o descobrimento, em 1532, e só com a chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, em
1875, que começa a efetivamente ser escrita a história da vitivinicultura brasileira. Herdeiros de uma longa tradição vitivinícola, eles logo confeririam grande
importância econômica à atividade.
O Brasil, portanto, é um país jovem na elaboração de vinhos, comparado a outras tradicionais nações
produtoras. Contudo, é evidente o interesse cada vez
maior dos brasileiros pelo produto.
O próprio início do funcionamento, em meados
de 1999, do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN),
em Bento Gonçalves (RS), é expressão de um ‘nova
fase’ no desenvolvimento da cadeia produtiva da uva e
do vinho nacional. Congregando as principais entidades do setor, o Ibravin é o palco por excelência~ dos
debates do setor.
A instituição de um “Dia Nacional do Vinho”, desta
maneira, estará integrada à perspectiva de crescimento do setor, vindo a servir como estímulo ao consumo
e à promoção do desenvolvimento socioeconômico e
turístico das regiões produtoras. Neste sentido, podemos destacar como exemplo o caso da França, com
o “Beaujolais Nouveau”: naquele país, a cada terceira
quinta-feira do mês de novembro, em pleno outono europeu, acontece uma grande festa popular, marcando
a abertura de barris da nova safra. Todos os bares,
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cafés, restaurantes, açougues e estabelecimentos que
tenham alguma relação com a gastronomia anunciam
que “Le Beaujolais Nouveau est arrivée”, ou seja, o “vinho novo chegou”. A Itália, com os seus “vini novelli”, e
a Espanha também fazem grandes eventos populares
para celebrar a safra.
No Estado do Rio Grande do Sul, o “Dia Estadual
do Vinho”, cuja primeira celebração se deu este ano,
passa a ser festejado no primeiro domingo de junho de
cada ano. O RS tem um diferencial se comparado aos
demais Estados. Cerca de 10% dos gaúchos bebem
vinho. Nos demais Estados, no entanto, a média de
habitantes que consomem o produto ﬁca em 1,8% da
população. Acreditamos que a criação da data oﬁcial
possa estimular a população brasileira a adotar este
hábito, que, como é comprovado pela ciência, é benéﬁco à saúde – desde que o consumo seja moderado,
regular, junto das refeições e por quem não tenha contra-indicação especíﬁca à ingestão do produto.
O vinho elaborado no Brasil vem se destacando, safra após safra, pela melhoria da qualidade, bem
como pelo expressivo ganho de referências e premiações em avaliações e concursos internacionais. Neste
ano, estaremos comemorando a maior safra de uva da
história do país, com uma produção superior a 580 milhões de Kg, volume 50% superior ao colhido em 2003,
quando foram colhidos 383 milhões de Kg de uva e
elaborados 306 milhões de litros de vinho.
O setor vitivinícola congrega, atualmente, em
todo o Brasil, mais de 16 mil famílias de produtores rurais, principalmente instalados em pequenas propriedades, de organização familiar, e mais de 600 unidades
viniﬁcadoras, empregando 200 mil trabalhadores de
forma direta e indireta em toda a cadeia.
O Deputado Paulo Pimenta (PT–RS), apresentará idêntico projeto na Câmara dos Deputados, no dia
de hoje, no sentido de acelerar a tramitação da matéria
no Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Sérgio Zambiasi.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Educação, cabendo a última
a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– O projeto lido será publicado e remetido à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e nos termos do
art. 49, I do Regimento Interno, e à de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Esgotou-se ontem 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:
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– Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2002, de autoria do Senador Francelino Pereira, que dispõe sobre
a proﬁssão de Artesão; e
– Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a redação
dos artigos 60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto de Lei do
Senado nº 57, de 2002, rejeitado, vai ao Arquivo; e
o de nº 297, de 2003, aprovado, vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 769, DE 2004
Nos termos do artigo 256 do Regimento do Senado Federal requeiro a retirada do PLS 330, de 2003,
de minha autoria que altera a redação do artigo 45
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências”, para
disciplinar a aquisição de programas de computador
pela Administração Pública.
Justiﬁcação
A proposição encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, distribuída em 16-9-2003
para o Senador Fernando Bezerra, para emitir relatório.
A presente solicitação de retirada do PLS
330/2003, decorre da complexidade e das implicações decorrentes da alteração proposta ao artigo 45
da Lei nº 8.666 e de apelo formal da Advocacia Geral
da União com vistas à retirada do projeto, até que se
encontre uma alternativa mais adequada e viável para
nortear a Administração Pública na aquisição de programas de computador.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Serys
Slhessarenko.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, nos termos do art. 256, § 2º, inciso II,
alínea b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 770, DE 2004
Requer ínformações ao Ministro do
Trabalho e Emprego, acerca do atual estágio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, informações sobre as providências
em curso ou planejadas para conter o trabalho infantil
no Brasil, indicando volume de recursos a serem empregados e Alcance.
Justiﬁcação
O jornal Folha de S.Paulo publica, em sua edição de 16 de junho de 2004, ampla reportagem sobre
o trabalho infantil, denunciando, inclusive, que mais de
dois milhões de jovens brasileiros trabalham sob risco,
conforme levantamento da Organização Internacional
do Trabalho. Ao Senado, dentro da sua prerrogativa de
órgão ﬁscalizador, é importante conhecer pormenores
a respeito do assunto.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS.) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
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Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo justiﬁca-se. A centenária entidade tem se destacado como forte elemento
de propulsão da economia do Amazonas.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 772, DE 2004
Requerem Voto de Pesar pelo falecimento da violinista brasileira Rosinha de
Valença.
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar
pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de junho de 2003,
da instrumentista brasileira Rosinha de Valença, detentora de notável prestígio e respeito no mundo todo
pela sua arte musical.
Requeremos, também, que o voto de pesar do
Senado seja comunicado aos familiares da escritora
e ao Prefeito Municipal de Valença – RJ.
Justiﬁcação
Rosinha de Valença, nossa notável violonista,
foi cognominada pelo jornalista Stanislaw Ponte Preta
de “a menina que tocava por uma cidade inteira”, sua
terra natal, Valença, no Estado do Rio de Janeiro. Por
tudo isso, é merecedora dessa homenagem póstuma
do Senado da República.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Senador Sérgio
Guerra, Líder da Minoria – Senador José Agripino,
Líder do PFL – Senador Jefferson Peres, Líder do
PDT.
REQUERIMENTO Nº 773, DE 2004

Requer Voto de Aplauso à Associação
Comercial do Amazonas, pelo transcurso
do 133º aniversário de sua criação.

Requerem Voto de Aplauso à empresa
industrial Multibrás, de Manaus, pela sua
classiﬁcação entre as 10 mais empreendedoras do País, no ranking Exame de Empreendedorismo Corporativo.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Associação
Comercial do Amazonas pelo transcurso do 133º aniversário de sua criação, período em que registrou,
pelo seu esforço e pela dedicação dos dirigentes,
expressivas conquistas em favor do desenvolvimento do Estado.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Presidente da entidade, José
Moura Teixeira Lopes.

Requeremos, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso à empresa industrial do Amazonas Multibrás, pela sua colocação
entre as dez maiores empresas do Brasil em empreendedorismo, no ranking de 2003, realizado pela revista Exame.
Requeremos, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da direção da empresa homenageada, ao Governo do Estado do Amazonas e à
Superintendência da Zona Franca de Manaus.

REQUERIMENTO Nº 771, DE 2004
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Justiﬁcação
A homenagem que ora formulamos justiﬁca-se.
A empresa Multibrás foi classiﬁcada como uma das 10
maiores do País em empreendedorismo, simultaneamente com a divulgação de pesquisa do IBGE sobre o
comportamento produtivo da indústria nacional. Nesse
levantamento, a indústria do Amazonas classiﬁcou-se
em primeiro lugar com o percentual de 13,6% de crescimento, o dobro da média brasileira, de 6,7%.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio – Senador Jefferson Peres – Senador Gilberto Mestrinho.
REQUERIMENTO Nº 774, DE 2004
Nos termos do caput do art. 222 do Regimento
Interno, requeiro voto de louvor à Senhora Marilena
Chauí, professora da USP e membro da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), uma
das mais importantes ﬁlósofas do nosso País, a qual
assumiu recentemente uma das vagas de conselheira
do Conselho Nacional de Educação.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Ideli
Salvatti, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
REQUERIMENTO Nº 775, DE 2004
Nos termos do caput do art. 222 do Regimento
Interno, requeiro voto de louvor ao cantor, compositor
e escritor Chico Buarque, um dos maiores nomes da
música popular brasileira, o qual completará 60 anos
de idade no próximo dia 19 de junho.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Ideli
Salvatti, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 776, DE 2004
Requerem Voto de Aplauso à Superintendência
da Zona Franca de Manaus, pela colocação da Indústria do Amazonas em primeiro lugar no índice de
crescimento no mês de abril de 2004.
Requeremos, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Superintendência da Zona Franca de Manaus, pela colocação
da indústria do Amazonas em primeiro lugar no índice
de crescimento apurado pelo IBGE em abril de 2004,
com 13,8%, o dobro da média do Brasil, que foi no
período de 6,7%.
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Requeremos, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da direção da Suframa, ao
Governo do Estado do Amazonas e à Prefeitura de
Manaus.
Justiﬁcação
A homenagem que ora requeremos é plenamente
justiﬁcada, diante do expressivo crescimento da indústria do Amazonas, em abril de 2004, de acordo com
levantamento do IBGE. O índice apurado corresponde
ao dobro da média do Brasil, de 6,7%.
Sala das Sessões, 19 de junho de 2004. – Senadores Arthur Virgílio – Jefferson Péres – Gilberto
Mestrinho.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno,
o requerimento lido será despachado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
OF. PSDB/Nº 880/2004
Brasília, 17 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Sebastião
Madeira, como membro titular e o Deputado Manoel
Salviano, como membro suplente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 190, de 2004, que “institui, no âmbito do Programa de Resposta aos Desastres, o Auxilio Emergencial Financeiro para atendimento à população atingida
por desastres, incluída nos Municípios em estado de
calamidade pública ou situação de emergência, dá
nova redação ao § 2º do art. 26 da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 2002, ao art. 2º-A da Lei nº 9.604, de
5 de fevereiro de 1998, e dá outras providências”, em
substituição aos anteriormente indicados.
Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.
OF. PSDB/Nº 883/2004
Brasília, 17 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência Deputado Júlio Semeghini, como membro titular, e o Deputado Anivaldo Vale
como membro suplente, para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 191,
de 2004, que “dá nova redação aos arts. 1º e 2º da
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Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e acrescenta
a alínea f ao inciso I do art. 2º da Lei nº 8.032, de 12
de abril de 1990, que dispõem sobre importações de
bens destinados à pesquisa cientíﬁca e tecnológica e
suas respectivas isenções ou reduções de impostos”,
em substituição aos anteriormente indicados.
Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. bloco/PT – RS)
Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o nobre Senador Romeu Tuma
para representar o Senado Federal na 4ª Feira Nacional do Livro, que será realizada na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, no dia 21 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A Presidência designa o nobre Senador Papaléo
Paes para a palestra a ser proferida pelo Ministro Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
na Escola Superior de Advocacia do Amapá – ESAAP,
na cidade de Macapá, no dia 18 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Há oradores inscritos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Querido Presidente, Senador Romeu
Tuma, a preferência aqui é só para quem vota com o
povo brasileiro: R$275,00! Então, como sabe V. Exª,
o Senador Paulo Paim chegou antes de mim ao plenário. Assim, quero ser a segunda inscrita para uma
comunicação inadiável. Obrigada.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, da mesma forma, estou requerendo
para fazer uma comunicação inadiável, após a Senadora Heloísa Helena.
O Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.)
– V. Exª será o terceiro inscrito. Como cheguei em
quarto lugar, sou o primeiro suplente.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Se eu
puder falar pela Liderança da Minoria, cederei a minha
vaga, com muita honra, a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.)
– V. Exª já está inscrito em primeiro lugar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, quero me inscrever para a
discussão do item 1 da pauta, sobre o salário mínimo,
porque imagino que já devem estar abertas as inscrições para a discussão na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Já vamos inscrevê-lo em primeiro lugar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quer dizer, eu gostaria de me inscrever para falar logo
após a leitura do parecer por parte do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Perfeitamente. V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra, como primeiro inscrito, ao Senador Sérgio Zambiasi, por vinte minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente Romeu Tuma.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje estamos vivendo um dia emblemático. O Senado decide se aceita ou não o salário mínimo de R$260,00. E
a minha decisão já está tomada e será de apoio ao
Presidente Lula.
E não é porque eu não quero um salário maior.
Muito pelo contrário, quero que seja muito maior. Quero que logo alcance os patamares do salário mínimo
regional do meu Estado, o Rio Grande do Sul, que se
situa na faixa entre R$338,00 e R$368,00, valor aceito como razoável pela Organização Internacional do
Trabalho para se sobreviver em nosso País.
Vejam, portanto, que meu voto é de solidariedade
ao Presidente Lula e de conﬁança em suas razões.
Sinceramente, não acredito que o nosso Presidente esteja satisfeito com o reajuste proposto. Acredito
que Lula, com toda a sua história, com a sua origem,
não admitiria qualquer crueldade da parte do Governo contra a classe trabalhadora se tivesse qualquer
chance, por menor que fosse, para dar um aumento
maior ao salário mínimo.
Imagino a angústia e o sofrimento por que está
passando o cidadão, o ser humano Luiz Inácio Lula da
Silva, vendo o seu povo pobre e sofrido adiando mais
uma vez o sonho da inclusão social.
Mas conﬁo no Presidente e espero que o enorme sacrifício que está sendo imposto, hoje, a uma
parcela de trabalhadores seja recompensado logo ali
adiante.
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Por essa razão, deixo desde já um apelo veemente
ao Governo: vamos rever as metas; vamos direcionar
nossos investimentos para a infra-estrutura deste País;
vamos gerar mais empregos.
É disto que o povo brasileiro precisa: trabalho,
que pode vir de maciços investimentos em obras de
saneamento básico, casas populares, instalações de
água e luz para todos, recuperação e construção de
estradas, transformando este País num verdadeiro
canteiro de obras.
Conforme recentes levantamentos, seis em cada
dez brasileiros estão na informalidade, não têm carteira assinada e não contribuem para a previdência.
Milhares de meninas ainda são exploradas em casas
de família como domésticas, sem direito a nada. Sem
falar de outros segmentos que ainda exploram o trabalho escravo neste País.
Vejam, Colegas, como o Brasil ainda tem muitos
desaﬁos a serem vencidos.
Duas das piores pragas a prejudicar o trabalho
legal em nosso País são o contrabando e a pirataria.
Os números envolvendo a contravenção são assustadores. Só para se ter uma pálida idéia, as fraudes no
setor do vestuário, conforme entidade do setor, chegam a R$3 bilhões por ano. O contrabando de cigarros
causa uma perda ao ﬁsco de R$1,5 bilhões anuais,
isso sem falar nos prejuízos à saúde, pois, segundo a
Anvisa, são os cigarros pirateados os maiores inimigos do pulmão.
No setor de informática, além do prejuízo econômico, a pirataria impede a criação de cerca de 40 mil
postos de trabalho na indústria de software. E agora,
o alerta dado pela Interpol: o contrabando de cigarros,
os CDs piratas e até mesmo peças de automóveis falsiﬁcadas, em meio a tantas outras mercadorias ilegais,
estão sendo utilizados para ﬁnanciar grupos terroristas
internacionais.
De acordo com estimativas da Interpol, o comércio de produtos falsiﬁcados, que inclui também peças
de avião, medicamentos, roupas e ﬁlmes, gerou cerca
de US$450 bilhões no ano 2000. Parte desse lucrativo
comércio estaria sendo usada por redes terroristas.
Empresas nacionais detentoras de marcas de
renome internacional, como Grandene, Azaléia, Alpargatas, são algumas das principais vítimas da pirataria
no País. Sabe-se que as sandálias Havaianas são pirateadas tanto no Brasil como no exterior. Em 2003,
foram produzidos 111 milhões de pares das legítimas
Havaianas, e a Alpargatas calcula que chega a 20 milhões o número de pares de sandálias piratas no País.
No exterior, para onde seguem cinco milhões de sandálias ao ano, outros seis milhões são falsiﬁcados.
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É na Justiça gaúcha que corre o primeiro caso
de pirataria de componentes de calçados. A briga em
questão é por um componente que reforça a estrutura
do calçado. A empresa detentora dos direitos sobre o
produto – a Artecola – já contabilizou um prejuízo de
R$70 milhões com a copiagem ilegal desse componente.
A economia do Rio Grande do Sul está sofrendo
o impacto direto e indireto da pirataria, também no que
se refere ao comércio de cigarros. Segundo a Receita
Federal, mais de 50% do volume de cigarros que entra ou circula no Brasil são transportados em ônibus
de passageiros.
Só na Ponte da Amizade, que liga o Paraná ao Paraguai, são cerca de 1.500 ônibus atravessando a fronteira diariamente. A Associação Brasileira de Combate
à Falsiﬁcação aﬁrma que os contrabandistas retiram os
bancos de trás dos ônibus, permitindo o transporte de
600 caixas de cigarros piratas por veículo.
Essa mesma Associação quer intensiﬁcar o combate aos ônibus de passageiros usados no transporte
de cargas contrabandeadas. Estima-se que as empresas contrabandistas de cigarro têm capacidade para
movimentar em torno de 26 bilhões de cigarros por
ano, ilegalmente, entre outras mercadorias.
E quem faz a venda direta de tais produtos aos
consumidores são essas legiões de desempregados
que, sem acesso a uma vaga com carteira assinada e
sem direito a sequer um salário mínimo, viram reféns
de verdadeiras gangues, de verdadeiras quadrilhas.
Um olhar atento aos vendedores de bugigangas
eletrônicas e de produtos pirateados revela: eles trabalham no sistema de escravidão. Ganham apenas uma
comissão do dono da mercadoria – conhecido como
atacadista do sul do Brasil. Todos os riscos são por conta do camelô, que não tem um sindicato para defender
as suas causas, não tem um fundo de garantia, não
tem férias, não tem 13º salário, não tem nada.
Quando os produtos são apreendidos pela ﬁscalização, eles precisam reembolsar o proprietário.
Quando são presos, têm de se livrar da cadeia por
conta própria.
Nos casos de acidentes e doenças, os ambulantes dependem da caridade alheia e do SUS. Mais
ainda: aqueles que trabalham como laranjas (pessoas que fazem operações ilegais para terceiros) e
buscam mercadorias no Paraguai, correm o risco de
serem baleados por bandidos nas estradas – vários
ônibus têm sido vítimas de bandoleiros – e também
de serem presos. Nos dois casos, os riscos são por
conta do laranja.
Todos esses fatos fazem com que o camelô tenha uma dívida impagável, que é o dinheiro adiantado
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que pede, para sua sobrevivência, ao dono da mercadoria, geralmente uma pessoa que não tem rosto
e nem endereço, um escravocrata dos tempos atuais.
É só lembrar o caso do chinês preso recentemente,
em São Paulo.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou, no dia 26 de maio, o Projeto Combate à Pirataria. Segundo o Procurador-Geral gaúcho, Dr. Roberto
Bandeira Pereira, o principal objetivo do projeto é estabelecer estratégias conjuntas para eliminar o contrabando e a pirataria.
Será montado um comitê interinstitucional, com a
participação da Polícia Rodoviária Federal, do Tribunal
de Contas do Estado, da Secretaria Estadual da Fazenda e da Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul para deﬁnir as estratégias de ação, imediatamente. Um dos projetos do Governo gaúcho é a criação de uma delegacia especializada na investigação
e combate à pirataria.
A capital da América do Sul dos bandos envolvidos com a pirataria e o contrabando é a tríplice fronteira, um pedaço e terra no oeste do Paraná, onde o
Brasil, a Argentina, e o Paraguai formam uma espécie
e quartel-general da pirataria nas cidades de Foz do
Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto
Iguazu (Argentina).
A tríplice fronteira é famosa e perigosa porque
é habitada por várias máﬁas, a maioria ligada à pirataria. A articulação dos quadrilheiros começa dentro
do Paraguai onde está o fornecedor, geralmente um
“empresário” com ligações políticas importantes nos
três lados da fronteira.
Esse assunto inclusive é denunciado de forma
eloqüente pelo jornalista gaúcho Carlos Wagner em
seu recente livro intitulado “País-Bandido”, prefaciado
pelo não menos competente e experiente jornalista
Domingos Meirelles.
Acredito que a leitura desse livro em muito vai
nos auxiliar para compreendermos como funciona os
esquema de entrada no Brasil dos produtos contrabandeados que abastecem os milhares de camelôs
das capitais brasileiras.
Lendo esse livro podemos concluir que os problemas da Rocinha, Senador Romeu Tuma, entre outros, são a conseqüência. A causa está instalada ali,
há milhares de quilômetros, aonde acontecem os fatos,
naquele país que não existe oﬁcialmente, mas sim de
fato. É o 13º da América do Sul, um pedaço de terra
esquecido entre o Brasil, Argentina e Paraguai.
Para que todas as Srªs e os Srs. Senadores tenham acesso imediato, às revelações escritas pelo
jornalista Carlos Wagner, estou encaminhando ao
gabinete e cada Colega um exemplar do Livro País-
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Bandido. São apenas 88 páginas, suﬁcientes, com
certeza, para acender a luz amarela, alertando para
a necessidade de ações imediatas das nossas autoridades na proteção das nossas fronteiras.
Conforme denuncia o livro, 70% da maconha e
60% da cocaína consumidas pelos brasileiros, além de
mais de 55% das armas nas mãos dos traﬁcantes do
eixos Rio-São Paulo transitam pela tríplice fronteira.
Para ﬁnalizar, Srªs e Srs. Senadores, levantamento da OIT divulgado hoje na imprensa nos coloca num vexatório 109º lugar no Atlas da Exclusão
Social no Mundo, numa pesquisa que reúne 175
países. Desigualdade social, violência e desemprego
estão entre os principais problemas. Somos o 5º País
mais populoso do mundo e o terceiro em volume de
desempregados.
Por todas as razões aqui expostas, acredito que
a imediata retomada de ações na área da infra-estrutura, cuja resposta na geração de empregos é muito
rápida, redirecionará a discussão em relação ao valor
do salário mínimo. Com mais gente trabalhando com
carteira assinada, com mais inclusão social por meio
do emprego, com o combate sem tréguas ao trabalho
escravo e infantil, haveremos de recuperar as vagas
perdidas no mercado de trabalho.
Aí, sim, não tenho nenhuma dúvida de que a luta
histórica, a luta cotidiana, a luta coerente desse verdadeiro baluarte de meu Estado, meu querido amigo
Senador Paulo Paim, a quem admiro e respeito, luta
que é justa, repito, alcançará ﬁnalmente seu objetivo
e teremos não um salário mínimo de R$275,00 como
a Oposição está propondo, mas um salário realmente
compatível para uma família de trabalhadores viver
condignamente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra, como segundo orador inscrito,
ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
neste momento de grande importância para o Brasil em
que se discute o novo valor do salário mínimo, sobre o
qual irei me manifestar no momento oportuno durante
a votação da matéria, lamento a ausência de um tema
importantíssimo para o Brasil: a reforma trabalhista, um
dos pilares para a geração de emprego e conseqüentemente renda de nossa população. O debate sobre
como conseguir que o salário mínimo adquira poder
aquisitivo e seja valorizado passa também pela discussão sobre as novas relações de trabalho. Desde logo
digo que não busco, aqui, tratar da reforma trabalhista
que retira direitos dos trabalhadores, mas ao contrá-
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rio, busco àquela reforma que, diante do monopólio do
pensamento liberal, precisa urgentemente proteger a
dignidade do trabalho.
Sr. Presidente, reconheço que há grandes projetos que necessitam ser deliberados pelo Parlamento,
tais como:
A PEC nº 77 da Previdência Social, ou PEC paralela, em que ali consta minha sugestão acerca da
tributação sobre os funcionários públicos inativos dos
Estados e Municípios, em que somente possam ser
taxados se (e somente se) existir legislação especíﬁca
em nível local das Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
Infelizmente, Sr. Presidente, a PEC paralela continua dormindo nas gavetas da Câmara dos Deputados
sem uma decisão que possa comprovar o esforço de
abnegação que foi feito aqui no Senado Federal por
tantos Senadores, inclusive pelo Senador Paulo Paim
que, ao meu lado, e ao lado de tantos outros que
acreditaram na palavra do Governo; que acreditaram
na palavra empenhada pelas Lideranças, que disseram, na época, que, se votássemos o projeto inicial,
a PEC nº 67, a 77 seria aceita pelo Governo e levada
a efeito na Câmara dos Deputados. É lamentável, Sr.
Presidente, que isso não tenha acontecido. O político
tem como patrimônio a palavra, tem como balizador
de sua conduta o compromisso assumido, não apenas
em praça pública, porque a praça pública é a praça
do povo, como também num ambiente como este do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, onde a
palavra empenhada vale tanto quanto a dita em praça
pública, porque descendemos da vontade do povo.
A nova legislação falimentar, em que é necessário conceber a falência não mais como uma “liquidação de empresas”, mas de continuidade da atividade
econômica. O exemplo da recente falência da Parmalat do Brasil, ocasionando danos às cooperativas de
leite, aos trabalhadores da indústria de laticínios e a
diversas outras empresas de fornecimento de embalagens e transporte, deixa patente a necessidade de
se buscar salvaguardar o setor produtivo e punir os
maus gestores.
Outra reforma, a do Judiciário, a ﬁm de se possibilitar que esse Poder possa cumprir de modo eﬁcaz a
maior das atividades públicas, que é a distribuição da
justiça e apaziguamento dos conﬂitos sociais.
O projeto de Parceria Público-Privada, o qual poderá trazer novos investimentos privados para o Brasil,
desde que aprovado com as alterações substanciais
que propusemos na Comissão de Assuntos Econômicos, mediante as discussões que ali serão travadas,
com a presença de representantes dos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e do próprio BNDES, quando
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poderemos clarear os objetivos primaciais desse projeto da PPA, Parceria Público-Privada, que será, sem
dúvida alguma, mais uma saída para a intensiﬁcação
dos investimentos, retomada do crescimento no Brasil
e a geração de emprego e renda.
Temos, ainda, projetos que tratam do meio ambiente e de proteção daquela área que, durante os mais
de 500 anos de Brasil, foi a que mais sofreu ataques
– a preservação da vegetação nativa do bioma da mata
atlântica; e, por ﬁm, a nova Lei de Biossegurança.
Portanto, ao lado desses temas, o Congresso
deveria iniciar os debates sobre a reforma trabalhista.
Evidentemente, não creio que, isoladamente, a reforma trabalhista vá conseguir a reversão do quadro de
desemprego que assola o País devido à política econômica implantada pelo governo anterior, que deixou
o Presidente Lula refém. Ao lado da reforma trabalhista, está a necessidade do crescimento econômico,
cujos dados, opinião dos especialistas e o mercado
indicam que de modo tímido já está ocorrendo neste
ano. Assim, é importante o novo pacto sobre a relação de trabalho!
Todavia, Srªs e Srs. Senadores, é necessário o
cuidado com a denominada “Flexibilização do Direito
do Trabalho, até mesmo porque essa ﬂexibilização tornou-se pensamento hegemônico e instrumento único
de solução da questão do desemprego. Ocorre que,
de acordo com instituições multilaterais insuspeitas,
como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e
a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as reformas trabalhistas, sem atingir
os efeitos esperados, resultaram na precarização do
emprego e maior desproteção social. Dessa forma, não
há como aﬁrmar que o rigor dos mecanismos institucionais de proteção do emprego possam comprometer a
geração de emprego (OIT, 2000; OCDE, 1999). Aliás,
não houve rebaixamento das taxas de desemprego.
Apenas constatou-se o crescimento da precarização
das condições e relações de trabalho, notada pela elevação da participação do emprego parcial no total da
ocupação. Em geral, o emprego parcial encontra-se
sem proteção trabalhista.
É bem verdade, Sr. Presidente, que desde 1990
o Brasil tem insistido na realização da reforma trabalhista. Todavia, sem apresentar uma ampla reforma, o
País realizou, ao seu jeito, uma reformulação trabalhista
que aponta para a ampliação da ﬂexibilização salarial,
contratual, do tempo de trabalho, da organização do
trabalho e da demissão. Apesar da elevada ﬂexibilidade
que as relações de trabalho já apresentavam, assistiuse ao seu aprofundamento desde 1990.
A situação extremamente desfavorável ao conjunto dos trabalhadores não adveio tão somente da
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reforma trabalhista realizada, mas também esteve
associada ao ﬂagelo do contexto econômico de baixa
expansão da produção e liberação comercial. Esse
mesmo contexto social e econômico, pontuado pela
reforma trabalhista em meio à crescente heterogeneidade da estrutura ocupacional, tem levado a maiores
limitações na ação coletiva do conjunto dos trabalhadores, especialmente nas negociações coletivas de
trabalho e na fragilização do sindicalismo.
Apresento um quadro, Sr. Presidente, que nos foi
fornecido pelo IBGE, que mostra a relação entre o total
de trabalhadores ocupados e a população com 10 anos
e mais, o desemprego aberto, em milhões, o total de
contribuintes da seguridade social também.
A taxa de ocupação do País, Sr. Presidente, antes dessa reforma a que me referi, feita no Governo
de Fernando Henrique Cardoso, era de 55,0. Depois
da reforma, 55,1.
Total de desemprego antes da reforma: 1,9; depois da reforma trabalhista: 7,6.
Seguridade social antes da reforma: 30,6; depois
da reforma: 31,0.
Isso signiﬁca, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a reforma veiculada no governo passado, em
vez de contribuir para a ﬂexibilização do emprego, ou
seja, melhorar o índice do emprego, piorou, fazendo
com que a ocupação dos trabalhadores nas fábricas,
no comércio, em todos os setores produtivos da economia diminuísse.
Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo
Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Antonio Carlos Valadares, cumprimento V. Exª por fazer
um pronunciamento claro, transparente, que aponta caminhos para a distribuição de renda, para a questão do
emprego, a ﬁm de enfrentarmos aqui um bom debate,
no momento adequado, sobre a relação entre capital
e trabalho, mas não nos moldes do passado. Mesmo
porque em todos os países do mundo – podemos citar
França, Itália, Alemanha, Espanha, Japão, Argentina
– em que esse tipo de reforma foi feita, o número de
trabalhadores desempregados aumentou.
V. Exª traz esse tema, nesta tarde em que esta
Casa, o Senado da República, assumindo toda a sua
responsabilidade, fará um grande debate sobre o mundo do trabalho, porque o salário mínimo é referência
para qualquer política salarial no País, pois inﬂuencia,
de forma direta, os pisos nos Estados, conforme lei;
repercute sobre o piso de todas as categorias e sobre
os cargos e salários das empresas. Quando falamos
que o debate do salário mínimo interessa a mais de
100 milhões de brasileiros, é com esta ótica, a da relação capital e trabalho. V. Exª faz sua introdução a

JUNHO 2004

Junho de 2004

esse grande debate no dia de hoje, falando exatamente
sobre emprego e renda. Sei que V. Exª deixará muito
claro à Casa, no momento adequado, na discussão,
no encaminhamento, a sua posição – que não sou eu
que deﬁnirei – sobre o salário mínimo. Esse debate é
importante e deve enriquecer a tarde de hoje. Tenho
certeza absoluta de que o verdadeiro choque de emprego e renda passará por uma discussão, conforme
V. Exª traz ao Plenário, e pela deliberação do salário
mínimo. O Senado apontará: o social tem que estar
em primeiro lugar. Parabéns a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Paulo Paim, eu gostaria de
incluir no meu discurso as palavras generosas e sábias
de V. Exª. Ninguém melhor do que V. Exª para falar das
relações de trabalho, porque essa tem sido, ao longo
de sua vida, a sua grande meta, o seu grande projeto,
que certamente redundou nos melhores benefícios
para o trabalhador brasileiro. E, no Senado Federal,
tem sido assim: V. Exª tem apontado soluções, caminhos. Lamentavelmente, a conjuntura econômica não
tem sido favorável para que todos os projetos apontados por V. Exª sejam aprovados, mas tenho certeza
de que suas posições têm inﬂuenciado, volto a dizer,
o posicionamento de muitos Senadores nesta Casa.
Agradeço a Exª.
Então, Sr. Presidente, não parece haver dúvidas
de que a reforma trabalhista realizada no Brasil, promovida pelo Governo passado, resultou não apenas
em frustração quanto às expectativas iniciais, mas
na piora sensível do comportamento do mercado de
trabalho.
Em termos gerais, a taxa de ocupação permaneceu praticamente inalterada, quando se comparam
os períodos anterior e posterior à realização da reforma trabalhista. Da mesma forma, não houve alteração
na quantidade de contribuintes da Previdência Social
– antes da reforma, eram 30,6 milhões e, depois, 31
milhões –, não obstante a elevação na quantidade de
inativos. Por outro lado, constatou-se a forte expansão
na quantidade de trabalhadores desempregados.
Pode-se concluir que o impacto da reforma realizada no Brasil não foi capaz de reverter a evolução
negativa do mercado de trabalho, tampouco favorecer
o desenvolvimento das relações de trabalho. Com a
ﬂexibilização do mercado de trabalho, o emprego não
aumentou proporcionalmente ao total da população,
somente o desemprego e a precarização da mão-deobra.
Assim, é chegada a hora da reforma trabalhista,
de um novo pacto sobre a relação capital e trabalho. O
momento é único, e o Brasil necessita disso, pois estamos contando com um operário, um sindicalista que
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transformou o sindicato em instrumento de reivindicação por melhores condições de trabalho e também de
participação popular. O Governo Lula é fruto de uma
ampla esperança da sociedade brasileira, seja do setor produtivo, seja dos trabalhadores. Por outro lado,
o Congresso Nacional tem todas as condições para,
como conciliador de vários setores da sociedade, promover um urgente debate sobre a reforma trabalhista,
motivo pelo qual peço que tanto a Oposição como o
Governo se sensibilizem e ampliem a pauta do Congresso, pois o debate sobre o salário mínimo poderia
iniciar-se pela criação de diversos outros mecanismos
de proteção do trabalhador.
O salário mínimo é instrumento de geração de
emprego e renda neste País. O debate do salário mínimo está posto nesta Casa, e, em outra oportunidade,
a reforma trabalhista virá à tona como um instrumento
de valorização do trabalhador e do setor produtivo do
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito,
Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
gostaria de agradecer ao Senador Romeu Tuma, que
preside esta sessão, a troca da ordem dos oradores,
para que eu pudesse falar neste momento.
“A vida está pior”. Sr. Presidente, essa foi a manchete de uma reportagem recente do Correio Braziliense e tema de uma pesquisa feita pelo PPS, que tem
sido divulgada continuamente na televisão brasileira.
O texto refere-se ao relatório do Tribunal de Contas da União sobre o primeiro ano do Governo Lula.
O documento, elaborado pelo ex-Senador Guilherme
Palmeira, hoje Ministro do TCU – S. Exª foi o relator da
matéria –, mostra contrastes no Governo Lula, que “controlou” a economia, mas fracassou na área social.
O Governo teve êxito no aumento das exportações
– que vem do Governo anterior –, deu continuidade ao
controle da inﬂação e cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas falhou fragorosamente na área social. Segundo o Tribunal, a renda média do trabalhador
brasileiro teve uma queda de 14% em 2003, a maior
redução anual dos últimos 15 anos.
Por isso, a importância da votação do salário
mínimo. Se, hoje, no Senado Federal, não tivermos a
coragem cívica de aprovar um salário mínimo maior
para a população brasileira mais pobre, certamente
essa queda da renda será ainda maior em 2004.
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A taxa de desemprego, que já era alta, subiu de
11,7% para 12,5%, estimando-se que já são mais de
10 milhões os desempregados no Brasil. Portanto,
aquela grande promessa do Presidente Lula de criar
10 milhões de emprego, na realidade, está saindo
pela culatra; o que se está criando são 10 milhões de
desempregados.
Na saúde, o Governo Federal investiu 4,2% a
menos do que a legislação determina, e, nessa área,
está um dos principais problemas de corrupção do Governo, a chamada Operação Vampiro. Vampiros como
Waldomiro Diniz e a Ágora, a ONG petista, continuam
sem punição; ao contrário, têm sido promovidos pelo
Governo. Também não foram punidos os Ministros que
nomearam os corruptos.
Entre outros aspectos, o relatório critica o aumento
da carga tributária, que atingiu 36,7% do PIB, apesar
de este ter sofrido uma queda de 0,2% no decorrer
de 2003. Temos, portanto, a equação: queda do PIB e
aumento da carga tributária.
Acrescente-se a isso a crítica do relatório do
Tribunal de Contas da União ao isolamento do Fome
Zero e à insuﬁciência das políticas de reforma agrária,
além da incapacidade do Governo de manter níveis
aceitáveis de segurança para a população.
Segundo o Ministro Guilherme Palmeira, “o Fome
Zero não introduziu elemento novo à estrutura da
maioria dos programas já desenvolvidos. Ou seja, as
políticas sociais do atual Governo não avançaram na
diminuição da miséria de mais de 40 milhões de brasileiros”. Na realidade, o Fome Zero é mais um programa
de marketing político – e da coisa nova criada, que é
o marketing social – do que um programa social que
visa a atingir a população mais pobre do Brasil.
Um dos alertas do relatório é o risco de que esses
programas sociais, muitos deles ainda embrionários,
transformem-se em programas assistencialistas, sem
permitir que os beneﬁciários se livrem da dependência dos benefícios estatais, Senador Alvaro Dias. Na
verdade, um programa social deve prever atendimento por determinado período, preparando a população
para que ela possa, por si só, por meio do emprego,
sustentar-se com o seu salário.
Vemos, Senador Alvaro Dias, que o Governo,
agora, para aprovar o salário mínimo de R$260,00,
está oferecendo a alguns Senadores novos programas sociais. Como vamos acreditar nisso, Senadora
Heloísa Helena, se os programas sociais atuais não
são cumpridos, não são executados? Agora vamos
acreditar em novos programas sociais? É uma nova
enganação, como foi a da emenda paralela.
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Aﬁrma, ainda, que o programa Fome Zero “é insuﬁciente se tocado sem apoio nas áreas de educação,
saúde e empregos”.
Na área de transportes, o Relator aponta deﬁciências na infra-estrutura portuária e ferroviária do País,
onerando as exportações. Todos os especialistas em
exportações estão dizendo, inclusive o Embaixador
Rubens Ricupero, que já se está chegando ao nível
máximo de exportação que o País pode realizar, por
falta de infra-estrutura de transporte. E o Governo nada
fez nessa área; nem o recurso da Cide gastou. Esse já
é o segundo Ministro, e, na realidade, nada é feito.
Até uma área tão cara ao Governo petista, que é
a reforma agrária, recebeu críticas no relatório do TCU.
Segundo o Ministro, a política de reforma acirrou as
tensões no campo a partir de 2003. No ano passado,
42 pessoas foram assassinadas em conﬂitos agrários,
um aumento de 110% sobre os 20 casos ocorridos em
2002. O número de invasões de terra avançou de 103,
em 2002, para 222 no ano passado, ou seja, mais que
duplicou o número de invasões de terra.
Ainda segundo o relatório, “o número de 36 mil
famílias assentadas foi insuﬁciente”. A promessa de
campanha de Lula era a de assentar 60 mil famílias,
Senador Papaléo Paes. O TCU considera que a meta
de promover 500 mil assentamentos até 2006 não será
alcançada. No ano passado, só houve 36 mil assentamentos. É a mesma coisa que ocorre com a questão do
salário mínimo, Senador Alvaro Dias. Disseram: “Vamos
dobrar o valor real do salário mínimo em quatro anos”.
Dando um aumento anual de menos de 2%, levaremos
50 anos para cumprir essa promessa.
Para concluir, Sr. Presidente, o Jornal de Brasília
do dia 16 publicou um artigo com manchete realmente
inquietante. Segundo pesquisa do banco norte-americano Merril Lynch, os “milionários no Brasil crescem
6% no primeiro ano do Governo Lula”. E não é de se
admirar que isso tenha acontecido. Todos que têm mais
de US$1 milhão aplicados ganhou muito dinheiro no
ano passado com as altas taxas de juros. Então, de 75
mil milionários, pessoas que têm mais de US$1 milhão
aplicados no mercado, passaram a ser 80 mil milionários. Essa não seria uma notícia ruim se a renda média
dos pobres não tivesse diminuído em 14%.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Alvaro
Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador José
Jorge, apenas quero colaborar com V. Exª, que tenta sacudir o Governo, alertando-o para a responsabilidade social que ignora, já que suas ações estão
na contramão do discurso de sempre. V. Exª falou do
crescimento dos milionários no País. Enquanto isso,
o País aprofunda as diferenças sociais, sendo o 109º
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colocado no ranking mundial da exclusão social. Esse
é o Índice de Exclusão Social – IES. O Brasil está na
167ª posição do ranking de desigualdade, ocupa a
161ª posição no ranking de homicídios e a 99ª colocação no quesito desemprego. Portanto, repito, ocupamos o 109º lugar no ranking de exclusão. É claro
que o Governo precisa mudar de rumo e olhar para
os excluídos. É preciso mudar esse modelo de política
econômica que apenas privilegia os banqueiros nacionais e internacionais, que estão ganhando horrores
em detrimento do crescimento da economia do País,
sobretudo em detrimento dos direitos sociais. Há muita
gente excluída na Nação brasileira. V. Exª tem razão
no pronunciamento que faz.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Cito, como exemplo, algumas conclusões do relatório do TCU que merecem destaque:
I – Baixo percentual de realização das
metas físico-ﬁnanceiras estabelecidas no Plano Plurianual para o período de 2000 a 2003,
revelando desvinculação entre a programação
de trabalho estabelecida no planejamento e
a efetiva execução dos programas de Governo; (...)
III – Edição de metade das leis de abertura de créditos adicionais do exercício somente
nos meses de novembro e dezembro de 2003,
indicando falha no planejamento orçamentário,
haja vista o curto espaço de tempo disponível
para utilização dos recursos; (...)
VII – Não observância, quando da deﬁnição do valor mínimo nacional do custo por
aluno/ano, previsto no art. 6º da Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, que deveria servir de base para a complementação da União
aos recursos do Fundef...
Essa é uma decisão do Tribunal de Contas da
União que o Governo Federal não cumpre. Hoje, o
Fundef, que deveria investir cerca de R$800,00 por
aluno, está investindo R$500,00 por aluno/ano, o que
faz com que haja uma grande quantidade de alunos
recebendo poucos recursos e, portanto, tendo uma
educação de baixa qualidade.
Prossigo:
VIII – Aplicação de recursos na área da
Saúde em montante inferior ao limite mínimo
calculado de acordo com o estabelecido no art.
77, inciso I, alínea b, do ADCT, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13
de setembro de 2000; (...)
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X – Concentração de gastos do Orçamento de Investimentos das empresas estatais nas
regiões mais desenvolvidas do País, deixando
de atentar para a determinação constante do
art. 165, § 7º, da Constituição Federal; (...)
XIII – Ausência de efetiva implementação
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste,
evidenciada, no exercício, pela não aprovação
de ﬁnanciamento de quaisquer projetos econômicos, restringindo as iniciativas indutoras
do progresso nessas regiões; (...)
XXI – Baixa transferência de recursos do
Fundo Penitenciário (Funpen) aos entes federativos, revelando um elevado contingenciamento
orçamentário em relação aos créditos previstos, bem como falta de ﬁscalização da boa e
regular aplicação dos aludidos recursos;
XXII – Pagamento, a título de taxa de
permanência, de juros e amortização sobre o
montante de recursos obtidos mediante ﬁnanciamento externo para a área de segurança,
em face de sua não-utilização tempestiva.
Gastam-se milhões no pagamento aos bancos
internacionais, porque não se estão utilizando os recursos.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a manchete do Correio Braziliense “A Vida está Pior”, com
certeza, não se aplica a esses 0,05% da população
que têm recursos aplicados e que se beneﬁciam com
os juros altos e a um grupo de apaniguados que se
encontram pendurados nas estruturas administrativas
do Governo Federal.
Ainda não nos esquecemos de que se aprovou, há
poucas semanas, uma medida provisória criando mais
três mil cargos de conﬁança, para que fossem nomeados militantes do Partido dos Trabalhadores. Enquanto
isso, a parcela mais desfavorecida do povo brasileiro,
quando encontra emprego, tem de se submeter a receber um salário mínimo irrisório de R$260,00.
Sras e Srs. Senadores, essa é a síntese do primeiro ano do Governo Lula: os ricos ﬁcaram mais ricos, e os pobres, mais desassistidos. Temos assim
uma conﬁrmação do estelionato eleitoral a que nosso
País está submetido.
Dez milhões de empregos! Onde estão esses
empregos?
O Fome Zero é um programa social falido, que,
na realidade, só serve para propaganda na televisão,
inclusive propaganda internacional.
Senador José Agripino, o Programa Fome Zero
ainda não começou a funcionar no Brasil, e o Governo
já vai completar dois anos de mandato. Como esse pro-
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grama pode ser oferecido à ONU e a outras entidades
internacionais antes de ser aplicado no Brasil?
A reforma agrária não foi realizada. Dos 500 mil
assentamentos previstos, só foram feitos 36 mil neste
primeiro ano. No entanto, duplicaram as invasões e as
mortes de camponeses ou de fazendeiros.
E o salário mínimo dobrado, que foi prometido,
até agora não saiu da estaca zero; ﬁcou apenas na
promessa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Jorge, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço, com
muita honra, o aparte do nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Jorge, primeiro, quero cumprimentá-lo como homem
do Nordeste. O Nordeste todo admira a grandeza de
Pernambuco na história da política do nosso País, e V.
Exª representa bem a história daquele Estado. Complementando aquilo que disse a brilhante Senadora Sol,
Heloísa Helena, esse Governo se preocupa com aqueles gigolôs do capital, do dinheiro, do FMI, do BIRD, do
Banco Mundial. Quero acordar o PT. Atentai bem para
o lucro dos banqueiros, sobre o qual V. Exª falou tão
bem: ainda vai aumentar, e não diminuiu nada. Senadora Heloísa Helena, quem trabalha é o bancário, e o
bancário brasileiro nunca foi tão explorado. Sei disso
porque o pai de Adalgisa era bancário. Basta compararmos a vida dos bancários brasileiros hoje e há três
décadas. O Sindicato dos Bancários, sem dúvida, foi o
símbolo, o ícone do Partido dos Trabalhadores. Hoje, os
bancários estão com seus salários aviltados, desmoralizados, porque o PT se curvou, se ajoelhou, presta
serviços ao FMI e aos banqueiros internacionais.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Resta-nos saber, agora, se essa é a indicação
do que nos aguarda nos próximos três anos, ou se
esse relatório do TCU vai-nos servir de alerta para
que o Senado Federal use de suas prerrogativas para
ﬁscalizar e corrigir os erros deste Governo, enquanto
ainda é tempo.
Para encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de nos congratular com o Tribunal de
Contas da União, por intermédio do seu Presidente e
de seus Ministros, que aprovaram, por unanimidade,
esse relatório, principalmente com o Ministro Guilherme Palmeira, grande Senador desta Casa e grande
Ministro. S. Exª foi o Relator desse projeto que nos
servirá de base para, de agora em diante, fazermos
nossas críticas ao Governo com fundamento não em
nossa opinião ou em nossas informações, mas nos
dados do Tribunal de Contas. Os levantamentos foram
realizados por equipes técnicas neutras, não políticas,
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tendo sido aprovados por Ministros que têm grande
responsabilidade para com este Congresso Nacional,
haja vista tratar-se de uma força auxiliar do Legislativo,
e para com o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a V. Exª a palavra pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Antes da Ordem do Dia?
Então, tem a palavra V. Exª. O documento de autorização já se encontra sobre a mesa.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não gostaria de ter que fazer
este pronunciamento. Confesso que o faço com tristeza. Lamento verdadeiramente ter de fazê-lo.
No entanto, como Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, tenho o dever
de defendê-la da tribuna do Senado Federal diante de
acusações contra ela assacadas no dia de ontem, por
meio da imprensa, pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra, que aﬁrma ver paranóia e uso da
CPI para atingir o Governo.
Não é verdade. Não há paranóia e não se utiliza a CPI para atingir o Governo, como aﬁrma o MST.
Não é verdade também que a Bancada ruralista tenha
aprovado a quebra de sigilo de cooperativas ligadas
ao MST. Houve unanimidade de votação para a transferência do sigilo bancário e ﬁscal de duas cooperativas: a Associação Nacional de Cooperação Agrícola e
a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária
do Brasil.
Portanto, não é verdade que a extrema direita
esteja utilizando a CPI para fazer luta política e ideológica contra o Governo e contra o MST, como aﬁrma
João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional do
movimento.
Na verdade, no dia de hoje, o Governo acaba de
cancelar duas ordens bancárias. Em função da decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Governo
anulou, no dia de hoje, duas ordens bancárias no valor
de R$409.211,00, em favor da Associação Nacional
de Cooperativa Agrária – Anca. As ordens bancárias
haviam sido emitidas no dia 15 de junho, antes, portanto, da decisão da CPI.
O trabalho de levantamento feito pela assessoria
da CPI já chega a cerca de R$20 milhões liberados
pelo Governo, sendo R$7 milhões em favor do Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, com sede em Veranópolis, no Rio Grande do Sul.
A CPI veriﬁcou que, por exemplo, para alfabetização
no Município de Veranópolis, no Rio Grande do Sul,
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se gastam R$7.500,00 por aluno, um gasto excessivo
que equivale a custos de cursos de pós-graduação em
universidades de elite do nosso País. A Universidade
Cândido Mendes, por exemplo, no Rio de Janeiro, cobra
R$8 mil por aluno em curso de pós-graduação. Sete
milhões de reais para esse instituto em Veranópolis
promover cursos de formação? Para estabelecer um
comparativo, a Universidade Federal de Pernambuco
tem um orçamento, no ano, de R$15 milhões.
Portanto, Sr. Presidente, é dever da CPI investigar, sim, fatos como, por exemplo, a liberação de
R$3.424.608,00 pelo Ministério da Educação para a
Associação Nacional de Cooperação Agrícola, a ﬁm
de alfabetizar jovens e adultos, bem como capacitar
alfabetizadores. É dever da CPI investigar a aplicação
de recursos públicos para saber se ela se dá de forma
correta ou incorreta. O Ministério do Desenvolvimento Agrário destinou R$1.527.610,00 para assistência
jurídica, ou seja, para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pagar advogados, sendo que
R$100.000,00 foram apenas para o Pontal do Paranapanema, em São Paulo, Estado do Senador Romeu
Tuma. Não deveria, diante desses fatos, a CPI investigar? Qual é a forma mais adequada, mais eﬁciente de
investigação? É claro que é a transferência do sigilo
bancário, do sigilo ﬁscal, para veriﬁcar a correção na
aplicação dos recursos públicos.
É claro que isso não nos dá prazer, Sr. Presidente
Romeu Tuma. Ao contrário, gostaríamos de estar defendendo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, gostaríamos de estar ao lado deles em todas as
ações, na luta por uma reforma agrária que permitisse
distribuição de renda em nosso País e oportunidade
de trabalho a tantos trabalhadores excluídos na nossa
terra. No entanto, não podemos admitir que os recursos
públicos sejam aplicados de forma incorreta. Nós não
estamos acusando o MST de aplicar incorretamente
os recursos. Nós estamos desejando que a investigação nos permita saber se os recursos são aplicados
legal ou ilegalmente, correta ou incorretamente. Isso
porque, no governo passado, a Polícia Federal, ao fazer
investigações, constatou que esses recursos públicos
estavam sendo aplicados na alavancagem de invasões
de propriedades, inclusive produtivas, no País, fato que
levou o governo a interromper o processo de repasse
desses recursos.
O repasse foi retomado agora, no Governo Lula,
e já orça cerca de R$20 milhões, valor que a equipe
técnica da CPI conseguiu apurar até este momento.
Nós sabemos, porém, que não é só isso, sabemos
que outras instituições também receberam recursos
públicos, instituições ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
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Para concluir, Sr. Presidente, eu repito: foram cerca de R$12 milhões para as duas cooperativas e mais
R$7 milhões para o Iterra, localizado na cidade de Veranopólis. A CPI, provavelmente na reunião da próxima
terça-feira, já que o Deputado Abelardo Lupion anuncia
ser essa a sua intenção, deliberará sobre a quebra do
sigilo bancário e ﬁscal também do Iterra.
Esse é o nosso dever. Repito: não há nenhuma
satisfação neste pronunciamento. Ao contrário, nós o
fazemos lamentando profundamente ter que fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Elifas. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho. (Pausa)
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa. Tem
a palavra, por vinte minutos, o Senador Mão Santa.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Pela ordem,
concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Hoje é um dia importante
para o Brasil, para os trabalhadores do Brasil, mas estou sentindo a falta aqui do Partido dos Trabalhadores.
V. Exª chamou inúmeros Senadores para usarem da
palavra e não está aqui presente o PT. O que está havendo? Estou preocupado, Sr. Presidente, porque daqui
a pouco vamos discutir um projeto tão importante para
o Brasil e não estou vendo o PT aqui no plenário.
É muito importante que o Partido do Presidente da
República apareça. Temos que discutir esse projeto.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Preocupo-me tanto que talvez seja o caso de mandar alguém
ﬁscalizar... Ou será que foram viajar?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Há um
orador na tribuna.
Peço que dê início ao seu pronunciamento, Senador Mão Santa. V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Romeu Tuma, quis Deus hoje, 17 de junho de
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2004, uma importante data para este Congresso, quis
Deus estar aqui o símbolo vivo maior de meu partido:
Pedro Simon.
Quero dizer o seguinte – Pedro, atentai bem! V.
Exª teve o privilégio de nascer no Rio Grande do Sul,
aquele Estado que teve a coragem de pegar a bandeira da República muito antes de qualquer outro Estado
brasileiro. Uma dezena de anos de batalha para libertar os negros. Pedro Simon, não bastasse a Guerra
dos Farrapos, de Farroupilha, veio-nos a inspiração
da liberdade dos escravos e do nascer da República
neste País.
O Rio Grande do Sul é terra abençoada que nos
deu, depois de Bento Gonçalves, o líder dessa inspiração democrática, Getúlio Vargas. Pedro Simon, como
estará, lá em São Borja, em seu túmulo, hoje, Getúlio
Vargas? Ouvi, vezes e vezes, como todos os brasileiros e brasileiras da minha geração, Senador Eduardo
Siqueira Campos e Senador Jefferson Péres, em 1º
de maio, Getúlio, do Rio Grande do Sul, em cadeia
de rádio – não tinha televisão, Senador. Ele falava e o
Brasil esperava, era o Pai dos Pobres, o Pai dos Trabalhadores: “Trabalhadores do Brasil...” e anunciava
um salário mínimo de dignidade, de vergonha, há 64
anos. Corrigido esse salário mínimo, Senador Leonel Pavan, segundo dados da fundação que recebe
o nome de Getúlio Vargas, ele seria de R$600,00. E
era 1º de Maio.
Boris Casoy hoje pode dizer, e baixa o espírito
dele quando eu digo: “Que vergonha, PT!” Dezessete
de junho e este País não tem um salário mínimo! Que
vergonha! Núcleo duro que não tem um encéfalo da
inteligência, que é mole – fui professor de anatomia.
Estamos, então, com esse salário que é uma
vergonha. Salário, Senador Paulo Paim, aprendi antes
mesmo de conhecê-lo, é a compensação e o valor do
trabalho. O trabalho, que é o caminho natural, como
o próprio Deus disse: “Comerás o pão com o suor do
teu rosto”. Essa é uma mensagem a todos os governantes para criar postos de trabalho, e o PT não entende essas coisas.
Senador Paulo Paim, V. Exª levantou uma bandeira em defesa do trabalho e do trabalhador, como
Rui Barbosa que, quando passou por este Senado,
disse: “Tem que se dar a primazia ao trabalho e ao
trabalhador.” O trabalho e o trabalhador vêm antes; a
riqueza, o dinheiro, o capital, o FMI, o BID, o Bird, o
Banco Mundial vêm depois.
Está escrito, também, no Livro de Deus que não
se pode servir a dois senhores, Senador Pedro Simon, e o PT escolheu o senhor e o deus dele: o capital, o dinheiro. Ajoelha-se o operário Lula ao capital,
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à riqueza, ao dinheiro, ao FMI, ao Banco Mundial, ao
BID, ao Bird.
Senador Paulo Paim, a prerrogativa de um cidadão
é ter o direito de escolher o seu líder. Escolhi o líder do
PMDB, que está encantado no fundo do mar. Ulysses
Guimarães disse: “Escute a voz rouca das ruas”.
Tudo sobe, até o avião que o Presidente Lula encomendou haverá de subir. Esta é uma certeza: tudo
sobe. As mulheres, as donas de casa são as melhores
economistas, são indicadores do custo de vida. Senador Romeu Tuma, as tarifas telefônicas subiram, em
10 anos, 900% e o combustível 400%. Para o salário
mínimo, pede-se um aumento de R$15,00, e o PT, com
o seu despreparo, nega.
Ontem, o homem da Petrobras veio a esta Casa,
com o seu petróleo e seus petroleiros, tentar nos curvar. Que vergonha! Senador Jefferson Péres, não tem
ninguém do núcleo duro que chegou aqui pela porta
estreita e nem chegará. Que vergonha o homem da
Petrobras vir aqui negociar e ainda ser divulgada a
notícia nos jornais!
Momentos como este nos inspiram a buscar a
Historia. O operário brasileiro é um escravo, porque em
nenhum lugar da América Latina o salário é tão baixo.
A Senadora Roseana Sarney é uma admiração,
é ﬁlha de José Sarney e de D. Marli, neta de D. Kiola,
tudo é importante, mas chama atenção a sua coragem
por ser a primeira governadora a pagar o mínimo de
US$100. Nós todos pagamos, Presidente Lula. Naquele tempo, Senadora Roseana Sarney, o dólar era igual
ao real. Nunca dantes teve isso.
Presidente Lula, ligue a televisão e venha aprender com este Plenário, pois o núcleo duro não tem nada
a ensinar, porque nada sabem.
Fui prefeitinho e governei, portanto, não adianta
dizer que o aumento do salário mínimo compromete as
contas da Prefeitura. Senador Leonel Pavan, V. Exª foi
três vezes Prefeito, ensine o Presidente, diga-lhe que
não compromete nada. Fui Prefeito de minha cidade
nos tempos em que a inﬂação chegou a 80% ao mês,
e todo mês os Prefeitos faziam a folha. E eu pensava,
depois de dar o salário exigido pela lei, que não conseguiria pagá-lo no mês seguinte, mas sempre o paguei.
Tanto é verdade, Senador Jefferson Péres, que depois
me candidatei a Governador do Estado do Piauí e, na
cidade em que fui Prefeito, tirei 93,84% dos votos.
Se o salário aumenta, o poder de compra aumenta. Quais os recursos da prefeitura? O Presidente
os desconhece, pouco entende do trabalho, porque
houve uma infelicidade e Sua Excelência se aposentou muito cedo.
Se aumentarmos o salário, aumentará o ICMS,
pois todo mundo vai comprar. Esse imposto está em-
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butido em todos os produtos. O brasileiro não sabe,
mas quando compra uma cachacinha, um leite, um
pão está pagando imposto.
O Fundo de Participação dos Municípios, Senador Romeu Tuma, é a soma do Imposto de Renda com
o IPI. Se o dinheiro circula, se as pessoas ganham
mais, ele aumenta. Nunca, na história do Brasil, um
prefeito deixou de pagar a folha por aumento salarial.
Isso não leva prefeitura à falência; o que pode levar é
a corrupção. Isso sim!
Neste momento, relembro um momento de diﬁculdade. Senador Jefferson Péres, V. Exª iguala-se a
Rui Barbosa. Atentai bem! Tivemos momentos de diﬁculdades no Império. Como não se podia ter a liberdade que temos hoje, na República, na democracia,
os escritores davam a sua mensagem de uma outra
forma. A mais bela é o poema O Navio Negreiro, de
Castro Alves. Quanto ele pode ser repassado aos dias
de hoje! São oito páginas, não vou lê-las.
Mas vivemos um momento em que o salário é
indigno, vil, baixo, insuﬁciente, e o PT vem com uma
mensagem debilóide de aumentar o salário-família, na
contramão da ciência e da civilização. Todos os países
organizados e civilizados marcham por planejamento
familiar, por uma paternidade responsável. Essa é a
verdade! E dizem a esta Casa, aos seguidores e aos
que devem se igualar a Rui Barbosa que o salário-família melhorou. E mentem!
Meu pai era funcionário público federal e, quando eu era garoto, já havia salário-família, e ele tirava
e dava para cada ﬁlho como um estímulo.
Mentem, mentem, mentem!
Poderíamos fazer nosso o apelo de Castro Alves,
Senador Romeu Tuma, quando diz:
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu
Deus! Que horror!
Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus?!
Ó mar, por que não apagas
Co’a esponja as tuas vagas
De teu manto este borrão?...
Astros! Noites! Tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!”
Essa era a manifestação de Castro Alves, sofrendo de indignação diante da escravatura. E nós
continuamos na escravatura daquilo que é o mais sagrado e a maior riqueza deste País, a mão-de-obra do
trabalhador, a primazia do trabalho.
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Outra argumentação do PT é que R$15,00 é
pouco. Senador Jefferson Péres, eles acham pouco
R$15,00 e dizem que propor um salário mínimo maior
é demagogia e irresponsabilidade. Mentira!
Esta Casa vai, sem dúvida nenhuma, reagir a
isso, porque a Comissão do Congresso Nacional, presidida pelo ex-Governador e Senador Tasso Jereissati,
estudou responsavelmente o assunto. O Governo fala
que é irresponsabilidade. Mas esse não é o perﬁl que
o Senador Tasso Jereissati deixou marcado no Ceará,
no Nordeste e no Brasil.
Eles dizem que isso é muito pouco, mas eu lembraria que o valor do dinheiro varia conforme a necessidade. Para nós, Senadores, R$15,00 é pouco,
muito pouco.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Mão
Santa, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dentro de
um instante, Senador.
Meu avô foi um homem vitorioso, muito rico. Ele
teve dois navios e indústrias. Um dia, Senador Jefferson Péres, ele me mandou fazer um compra. Eu fui,
menino travesso, e, na volta, ele perguntou pelo troco.
E eu respondi que o troco era muito pouco, era tostão.
Então, ele mandou que eu voltasse para buscar. O valor
do dinheiro está na medida da sua necessidade – esse
era o ensinamento que ele queria passar.
Esses R$15,00 podem não ser muito para os
que estão por aí delirando, farreando, dançando e
esperam voar mais alto ainda e melhor, mas é muito
para o povo.
Senador Papaléo Paes, como médicos que somos, pergunto: será que esse núcleo duro não tem
dor de barriga? Não sabem que, para diarréia de uma
criança ou de um lactente, um elixir paregórico custa
R$2,00. Atentem bem que Novalgina, remédio para dor,
não custa menos de R$2,00. E para que o núcleo duro
entenda o que representa, sugiro que vá a Goiânia a
pé. É o preço de uma passagem que um brasileiro ou
brasileira pobre paga para visitar um familiar.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Mão Santa...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concedo um
aparte ao extraordinário Prefeito Leonel Pavan, campeão de prefeituras.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Como o
tempo está esgotado, serei breve. Havia dúvidas se
determinados Senadores estariam presentes no dia
de hoje, porque teriam de viajariam. Chegaram a dizer
que o Senador Mão Santa teria compromisso em outro
Estado ou até fora do Brasil. Eu dizia que isso seria
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impossível em virtude da coerência e o compromisso
de V. Exª não apenas com o Piauí, mas com o Brasil.
O pronunciamento que faz V. Exª certamente fortalece
ainda mais a sua responsabilidade e o seu compromisso
com a população brasileira. Por isso, os catarinenses
admiram tanto V. Exª, Senador Mão Santa.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Sr. Presidente,
já estou encerrando. Em relação à última parte do seu
discurso, Senador Mão Santa, vale lembrar que, há dois
ou três anos, ouvíamos o Lula dizer que o salário mínimo
não era para pagar viagens ao exterior ou para comprar
dólares. O salário mínimo era para comprar feijão, arroz, farinha, para comprar uma roupa ou um calçado. O
salário mínimo é justamente para atender aos pobres.
Mas, lamentavelmente, agora, quando o Presidente tem
a caneta na mão para atender aos seus desejos e seus
compromissos, prefere comprar avião e motocicletas de
última linha, em vez de atender aos nossos trabalhadores. Infelizmente, isso ocorre no Governo de um Partido
que se diz Partido dos Trabalhadores.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incorporo ao
meu pronunciamento as palavras de V. Exª, extraordinário Senador Leonel Pavan, que tem uma experiência ímpar como Prefeito que foi por três vezes da sua
cidade natal, a bela Camboriú.
Quis Deus que, no momento em que termino o
meu pronunciamento, estivesse presidindo a sessão
o nosso líder maior, Senador José Sarney.
Concluo, relembrando as palavras do poeta Castro
Alves: “Que cena infame e vil...meu Deus! Meu Deus!
Que horror!”
Ele teve a coragem de clamar: “Senhor Deus dos
desgraçados.” E eu digo: “Deus, Deus dos trabalhadores, Deus do trabalho, dê força e luz para que este Senado tenha uma postura de dignidade e leve ao povo
do Brasil aquilo de que ele mais necessita – Justiça!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Paulo Paim está inscrito para uma comunicação inadiável, mas como a Presidência deseja
iniciar a Ordem do Dia às 16 horas, S. Exª teria apenas
um minuto para usar da palavra.
S. Exª não está presente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo Senhor
Primeiro Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI Nº 27, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Cultura, do
Esporte e do Turismo, crédito suplementar
no valor global de R$21.121.252,00 para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos
Ministérios da Cultura, do Esporte e do Turismo, cré-
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dito suplementar no valor global de R$21.121.252,00
(vinte e um milhões, cento e vinte e um mil, duzentos
e cinqüenta e dois reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação
parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O projeto
lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos e
Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Até 22-6 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 30-6 Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 5-8 Publicação e distribuição de avulsos das emendas;
Até 15-8 Encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 182, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de maio de
2004, e dá outras providências.
Relator-revisor: Senador César Borges
À Medida Provisória foram apresentadas 79 emendas perante a Comissão Mista.
Foram proferidos pareceres na Comissão Mista e no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator:
Deputado Rodrigo Maia (PFL-RJ), preliminarmente
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à medida
provisória, às Emendas nºs 1 a 5, 7, 9 a 38, 41 a 47,
50, 51, 53, 55 a 58, 60, 69, 70, 73, 75 a 77, favorável
parcialmente à Emenda nº 79, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 38, de 2004, que oferece; e
pela rejeição das demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– a Comissão Mista foi designada por esta Presidência
no dia 3 de maio, tendo sido instalada no dia 4;
– nos dias 10 e 13 de maio, respectivamente, foram
designados Relator e Relator revisor da matéria, perante a Comissão Mista, o Deputado Rodrigo Maia e
o Senador César Borges;
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– nos dias 11 e 12 de maio, foram realizadas audiências públicas perante a Comissão Mista para instrução
da matéria;
– a medida foi remetida à Câmara dos Deputados no
dia 14 de maio, tendo sido apreciada naquela Casa
no dia 2 de junho;
– a Câmara dos Deputados, ao apreciar a matéria, rejeitou o Projeto de Lei de Conversão nº 38, de 2004,
apresentado como conclusão do parecer do Relator,
Deputado Rodrigo Maia, aprovando a medida provisória original;
– o prazo de quarenta e cinco dias para a tramitação
da matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se no
último dia 13, passando a sobrestar as matérias deliberativas no dia 14, e o prazo de 60 dias de vigência
esgotar-se-á no dia 28;
– a medida provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal no dia 3 do corrente.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges, Relator revisor, para proferir o seu parecer.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, antes de começar propriamente a leitura do nosso relato, sinto-me na obrigação
de dirigir breves palavras a este Plenário.
Vivemos um momento histórico no Senado Federal, quando, nesta tarde, deliberaremos sobre um
dos temas sociais mais relevantes para o nosso País,
que é o salário mínimo. Esse, enquanto garantia da sobrevivência digna do trabalhador, caracteriza-se como
um direito humano, conforme assim foi considerado
pela primeira vez no Tratado de Versalhes, documento
ﬁrmado após a Primeira Guerra Mundial, que criou a
Organização Internacional do Trabalho.
Essa é uma questão que não pode mais esperar,
Sr. Presidente. Como foi ressaltado aqui pela maioria
dos Srs. Senadores, o salário mínimo afeta a vida de
uma parcela signiﬁcativa da população brasileira. É
com o mínimo que milhões de brasileiros sobrevivem.
São cidadãos corajosos, que operam quase um verdadeiro milagre para resistirem, durante trinta dias, com
um salário de apenas R$240,00.
Sr. Presidente, para entender a questão do salário mínimo, é preciso, primeiramente, perceber que
essa não é uma questão pontual ou uma questão estática, que todo ano passa por uma nova discussão.
Não, Srªs Senadoras, Srs. Senadores. A discussão
sobre o valor do salário mínimo faz parte de um processo histórico, e é assim que devemos tratar esse
tema. Dessa forma, não posso me furtar a comentar
a respeito com os meus Pares, que têm preocupação
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com a renda do trabalhador e com a renda obtida por
meio do emprego.
Sabe-se que não é da esmola obtida com programas políticos, exclusivamente assistencialistas – como
se hoje o Programa Fome Zero viesse a resolver algum
problema brasileiro – que se dá dignidade a esse povo
sofrido do nosso País. Sabe-se que é do dinheiro vindo
do próprio esforço que o indivíduo obtém a sua honra
e a sua realização.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que os Srs.
Senadores que partilham comigo dessa visão são
maioria nesta Casa.
Dêem esse alento ao povo brasileiro!
Quinze reais pode parecer pouco signiﬁcativo, Sr.
Presidente, para quem tem uma renda razoável, para
quem ganha como nós, Senadores da República. Permitimo-nos até alguns luxos! Mas, para o trabalhador,
que não consegue chegar ao ﬁm do mês com o salário que recebe, R$15,00 – apenas R$15,00! – a mais
do que propõe o Governo realmente representa muito.
Tanto é que essa quantia pode signiﬁcar a diferença
entre passar fome e ter comida em casa para alimentar os ﬁlhos por mais alguns dias do mês.
Entre os Senadores que apóiam um salário mínimo maior, eu cometeria uma injustiça se não lembrasse neste momento de alguns Srs. Senadores, em
particular pelo que representam para o Brasil, como
diversos dos que aqui se encontram. Quero citar os
esforços e a coerência mantidos por dois Srs. Senadores, que têm defendido um salário mínimo melhor
tanto aqui, no Senado, como na Câmara dos Deputado. Reﬁro-me aos nobres Senadores Paulo Paim e
Antonio Carlos Magalhães.
Paulo Paim, por sua luta histórica pela ampliação
do valor do salário mínimo e pela bravura em enfrentar inclusive as forças internas do seu Partido, sempre
na defesa da sua posição independente, em honra ao
compromisso que assumiu em seu mandato de ser o
representante não do interesse de alguns, mas sim dos
mais de 2 milhões de eleitores que o conduziram até
esta Casa. O Governo inclusive tentou iludir não só o
Senador Paim como os vários Srs. Senadores desta
Casa, quando se votou a reforma da previdência. Muitos deram o seu voto esperando que o que se decidiu
naquele momento pudesse ser amenizado com a PEC
paralela. E, agora, o Senador Paim, mesmo sabendo
do erro cometido pelo seu Partido e por aqueles que
lutam para manter suas posições assumidas...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Almeida Lima, por obséquio.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – ...diante do
eleitorado, votará pelo aumento do salário mínimo.
Outro exemplo é a Senadora Heloísa Helena,
que manteve a sua posição intransigente em defesa
das suas convicções políticas. Parabenizamos S. Exª
por essa postura.
O Senador Paulo Paim também teve um gesto
corajoso, que pode prejudicá-lo partidariamente, mas,
com certeza, essa atitude vai render-lhe a conﬁança e
a admiração do povo gaúcho e do povo brasileiro.
E o Senado Antonio Carlos Magalhães, Sr. Presidente, de quem tenho tanto orgulho de ser amigo
pessoal, é um homem que sente os anseios do povo;
um homem de convicções fortes, de posturas fortes, às
vezes criticadas, mas de uma ﬁrmeza ímpar em suas
atitudes, principalmente em defesa da população do
Brasil e, em particular, da Bahia. Há muito tempo S.
Exª defendia um salário mínimo digno neste País, pois
sabe que o Brasil só crescerá a partir da geração de
emprego e renda. S. Exª sempre pautou suas gestões
e seus mandatos nesses princípios. Se dependesse
do Senador Antonio Carlos, o salário mínimo chegaria
aos US$100.00. Mas, também como Parlamentar responsável e consciente, S. Exª procura o que é possível no momento, apoiando o salário de R$275,00, que
espero ver aprovado por este Plenário.
Para aqueles que aﬁrmam que esse seria um aumento inconseqüente, que quem votar em favor de um
salário de R$275,00 ganhará a antipatia dos prefeitos,
os quais não terão como arcar com as despesas de
seus Municípios, só posso dizer que não há nada de
extraordinário e incoerente nessa proposta no tocante
ao aumento de despesas.
Inclusive, Sr. Presidente, quando Governador do
meu Estado, a Bahia – o dólar, à época, valia R$1,72 –,
fui um dos primeiros governantes a instituir no Estado o
salário mínimo de R$180,00, superior a US$100.00.
Essa é uma questão, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que exige muita responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, sensibilidade política.
Tendo feito essa introdução, Sr. Presidente, passo
à leitura efetiva do meu parecer.
Parecer de Plenário sobre a Medida Provisória
nº 182, de 29 de abril de 2004, que dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004 e dá
outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator Revisor: Sen. César Borges
I – Relatório
O Poder Executivo editou, em 29 de abril de
2004, a Medida Provisória n° 182, que “dispõe sobre
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o salário mínimo a partir de 1° de maio de 2004 e dá
outras providências”.
Em cumprimento ao que determina o inciso IV
do artigo 7º da Constituição Federal, a referida Medida Provisória procede à correção do salário mínimo
nacional, o que vem ocorrendo anualmente, elevando
seu valor para R$260,00. A Medida Provisória aumenta, ainda, o valor do salário-família para R$20,00 por
ﬁlho, para aqueles trabalhadores que recebam até
R$390,00 (1,5 salário mínimo), e para R$14,09, para
quem receba entre R$390,00 e R$586,19.
À Medida Provisória foram apresentadas 78 emendas, as quais especiﬁcamos no relatório. Por uma
questão de praticidade, deixaremos de lê-las neste
momento.
É o relatório.
II – Análise da Medida Provisória
Da Admissibilidade
Conforme determina a Constituição Federal, art.
62, §5°, e a Resolução n° 1, de 2002, do Congresso
Nacional, art. 5°, cabe ao Congresso Nacional, no que
toca a medidas provisórias, deliberar sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais, nos quais se
incluem a relevância e a urgência, bem como sobre a
adequação orçamentária e ﬁnanceira e o mérito.
A admissibilidade depende, dessa forma, da obediência aos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência, bem como do atendimento ao mencionado dispositivo do Regimento Comum do Congresso
Nacional.
A elevação do salário mínimo, por ser uma política social de tão vasto impacto, certamente é matéria
relevante para este Parlamento. Quanto à urgência,
entretanto, cabem algumas considerações.
O legislador constituinte de 1988, ao exigir urgência e relevância como condições sine qua non
para a validade das Medidas Provisórias, almejou que
a atividade legisladora do Poder Executivo fosse a via
de exceção, cuja existência somente se justiﬁca para
fazer face à imprevisibilidade inerente à dinâmica da
sociedade.
Por mais de uma década o salário mínimo vem
sendo reajustado no primeiro semestre do ano. Dessa
forma, é impossível reconhecer ao aumento do mínimo
o status de situação imprevisível ou inesperada. Se
o assunto se tornou urgente, foi por desídia do Poder
Executivo Federal.
O conveniente seria que todos os estudos para a
adoção do aumento fossem feitos previamente e que a
proposição fosse enviada ao Congresso Nacional para
tramitar sob o regime ordinário de exame das leis em
geral. Ressalto que, por ocasião da votação da Lei Or-
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çamentária Anual, os parlamentares já realizam estudos e discussões sobre a elevação do salário mínimo,
pois o Congresso, ao cumprir seu papel, antevê e age
previamente em relação às suas obrigações.
Agora, no entanto, a ﬁm de evitar um mal maior
para a população brasileira, aceitamos também a urgência desta Medida Provisória, muito embora pudesse ter havido uma atuação mais responsável do
Poder Executivo, permitindo maior discussão neste
Congresso Nacional.
Nesse sentido, os requisitos constitucionais de
relevância e urgência da presente medida provisória
restam evidenciados.
Com base no exposto e tendo em vista o cumprimento do que estabelece o art. 62 da Constituição
Federal e o que dispõe a Resolução n° 1, de 2002,
somos pela admissibilidade da Medida Provisória.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
A medida provisória em tela coaduna-se com o
ordenamento jurídico vigente e foi redigida atendendo
a todas as normas relativas à boa técnica legislativa.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória n° 182, de 2004.
Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação ﬁnanceira e orçamentária
da Medida Provisória n° 182, de 2004, deve seguir as
disposições da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional. O § 1° do art. 5º dessa Resolução deﬁne
que o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou sobre
a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2001, a lei do
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a
lei orçamentária da União.
A Medida Provisória em comento trará impacto
às despesas da União, sobretudo por suas implicações
nos benefícios previdenciários e assistenciais. Conforme demonstra a Exposição de Motivos anexa à Medida
Provisória, o impacto nas despesas no ano de 2004
será de R$2,22 bilhões. Desse total, R$1,87 bilhão
já estavam previstos na Lei Orçamentária Anual e os
R$343 milhões restantes seriam custeados por meio
de remanejamento de dotações orçamentárias.
A nota técnica elaborada pela consultoria de orçamento do Senado Federal, parte integrante do processo de análise da Medida Provisória, aponta algumas incorreções técnicas na proposição. Não obstante,
entendemos que tais problemas não comprometem a
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tramitação da Medida Provisória, pois suas implicações estão equacionadas dentro da Lei Orçamentária
Anual em vigor.
Diante do exposto, consideramos ser a Medida
Provisória n° 182, nos termos da Resolução do Congresso Nacional, adequada orçamentária e ﬁnanceiramente.
Do Mérito
A política de incremento do poder aquisitivo do
salário mínimo no Brasil é de extrema importância. O
salário mínimo é a remuneração de milhões de trabalhadores, formais e informais, e também de milhões
de aposentados e pensionistas. Sabemos que a política do salário mínimo é fundamental no combate à
pobreza e às desigualdades de renda.
Entendemos, dessa forma, que a busca da melhoria das condições de vida dos trabalhadores brasileiros passa por uma política consistente de elevação
do valor do salário mínimo. Assim, nossa primeira
avaliação é de que o Poder Executivo foi tímido no aumento real que concedeu. Apenas 1,23%. É uma elevação insuﬁciente, tanto para permitir a melhoria nas
condições de vida do trabalhador, quanto para cumprir
a promessa de campanha que ambicionava dobrar o
valor deste piso nacional. Para cumprir a promessa de
campanha, dobrar o salário mínimo, seu valor teria de
ser R$441,15, no ﬁnal do governo, que, se escalonado
nas três parcelas restantes (aumentos de 2004, 2005
e 2006), exigiria que o salário fosse reajustado agora
para R$295,00.
Essa esperança infundida no coração do brasileiro mais simples reverberou com força, pois pequenos acréscimos em níveis de renda muito pequenos,
como é o caso do salário mínimo atual, têm signiﬁcativos impactos na melhoria de vida daqueles que
o recebem.
Caberia ao Congresso Nacional, como fórum de
representantes da população brasileira, fazer valer as
promessas de campanha, pelas quais se decidiu a eleição. Não obstante, compete a este mesmo Congresso
zelar pelos bons interesses da economia brasileira com
responsabilidade e com sensatez.
Por essa razão, o presente relatório não endossa – e poderia fazê-lo – e não cobra o valor de
R$295,00, que é inerente à proposta de campanha
do atual Governo, vez que tal proposição poderia implicar ônus ﬁscal superior a R$8,3 bilhões nos próximos oito meses.
A alegação oﬁcial do Governo para não conceder
um aumento salarial maior do que R$260,00 seriam
as restrições orçamentárias. Entendemos que o tema
não foi bem discutido e permite avaliações alternativas.
Apresentamos, portanto, nossa análise para embasar
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o aumento do salário mínimo para R$275,00, consubstanciado em folgas orçamentárias que não impactam
os resultados do Governo Federal.
Houve arrecadação, no primeiro quadrimestre
deste ano, superior à prevista no Decreto nº 5.027,
de 2004, que limitou as despesas aprovadas na Lei
Orçamentária de 2004. O excesso arrecadado, se
anualizado e consideradas as sazonalidades na arrecadação das receitas, permite supor que as previsões
de receitas aprovadas na LOA 2004 vão se realizar
com excesso de arrecadação devido ao aumento de
alíquotas, como o caso da Coﬁns e também aumento da base de cálculo, como ocorre na importação
de insumos.
Portanto, não há motivo. Será possível, com certeza, utilizar o recurso adicional para o aumento do salário mínimo, estando de acordo com o mandamento
do §2º do art.17º da Lei de Complementar n° 101.
Todavia não utilizaremos como fonte de recursos
o excesso de arrecadação em relação ao Decreto de
Contingenciamento, pois, embora exista, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 9º, §1°, determina
que, no caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, deverá ocorrer a recomposição das
dotações, cujos empenhos foram limitados. Portanto,
as dotações aprovadas na LOA 2004 devem ser preservadas.
Outrossim, se utilizássemos o excesso de arrecadação em relação ao Decreto, estaríamos retirando recursos destinados a investimentos no valor de
R$3,180 bilhões, cuja origem, em sua maioria, são de
emendas dos Srs. Parlamentares. Para contornarmos
essas barreiras, propomos outras fontes de recursos
para o custeio do reajuste no salário mínimo, ora proposto de R$275,00.
3) As fontes de recursos que poderão custear o
aumento do salário mínimo são: a) o excesso de arrecadação em relação à LOA 2004, que atingirá o valor de,
no mínimo, R$1,7 bilhão; b) a redução na necessidade
de superávit primário por queda do PIB (a programar),
que será de R$0,7 bilhão; c) os recursos reservados
na LOA 2004 para o aumento do salário mínimo são
de R$1,8 bilhão, conforme Portaria Interministerial nº
5; d) remanejamento de dotações orçamentárias no
valor de R$504 milhões.1
Veriﬁcamos que há fontes, portanto, de recursos para o aumento do salário mínimo proposto de
R$275,00.
1 O remanejamento proposto recaiu sobre os programas: Administração da Unidade – R$332 milhões, Publicidade Institucional
– R$57 milhões e nos elementos de Despesas: Diárias, Passagens
e Despesas com Locomoção – R$115 milhões.
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Para os anos de 2005 e 2006 haverá um acréscimo permanente de receita, originada pelo aumento da
base de tributação e de alíquotas, ocorridos ao longo
do ano de 2004. A priorização das despesas, aliada à
menor necessidade de superávit primário, são também
alternativas que poderão suportar o impacto causado
pelo aumento ora proposto.
Do conjunto dos trabalhadores ativos que recebem
salário mínimo, apenas R$365 mil encontram-se nas
três esferas do setor público. No entanto, as ﬁnanças
estaduais e municipais estão sendo colocadas equivocadamente como um entrave ao estabelecimento de
um salário mínimo superior a R$260,00.
O percentual, Srs. Senadores, da folha de salário, comprometido com os servidores públicos, que
recebem até um salário mínimo, é bastante reduzido
em relação aos servidores estaduais. Dos 26 Estados,
em 16 deles a participação do gasto na folha, correspondente aos que ganham até um salário mínimo, é
inferior a 0,1%. Apenas em um Estado, a Paraíba, é
que chega a 3,2%, superando a 1%. Isto signiﬁca que
um eventual aumento real de 7,0691 % do salário mínimo – o que resultaria em mínimo de R$275,00 – teria como resultado um acréscimo máximo de 0,21%
em relação à folha de salários dos Estados, que é o
caso pior dos Estados brasileiros que seria o Estado
da Paraíba.
Quando se agregam os Municípios por Estado,
o resultado, em alguns casos, é mais expressivo e
a distribuição por intervalo de gasto percentual se
inverte. Em seis Estados, o gasto com servidores
municipais que ganham até um salário mínimo representa entre 10% e 20% da folha de salários das
prefeituras. O Estado com maior gasto percentual
com servidores municipais é o do Maranhão, com
19%. Nesse caso, o impacto de um aumento real,
como estamos propondo de 7% no salário mínimo,
teria como resultado um acréscimo não superior a
1,35 % nas folhas de salários municipais para quem
recebe até um salário mínimo.
É claro que o reajuste do salário mínimo pode
afetar mais acentuadamente as ﬁnanças de alguns
Municípios. Mas é importante ressaltar que se trata de
uma exceção, que não deve servir de justiﬁcativa para
a rejeição de uma causa tão nobre quanto o aumento
do salário mínimo.
Cabe lembrar ainda que o aumento do salário
mínimo pode ser um importante instrumento de dinamização do consumo, de dinamização também dos inves-
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timentos e da produção local das regiões mais pobres
do País. A elevação do salário mínimo no setor privado,
nos assalariados do setor público e principalmente do
piso da Previdência Social resultaria no crescimento
do nível de renda nessas regiões, contribuindo para o
aumento da arrecadação das prefeituras desses Municípios e conseqüentemente para o desenvolvimento
regional mais equilibrado.
Ademais, cada R$1,00 consumido pelas famílias beneﬁciadas com o aumento do salário mínimo,
em geral sujeitas principalmente à tributação indireta, corresponde a uma entrada de R$0,24 nos cofres
públicos.
No que diz respeito à arrecadação, é importante
observar o comportamento dos repasses do Fundo
de Participação do Estado e Município, uma vez que
representam parte signiﬁcativa da receita pública nos
Municípios mais pobres, e que, certamente, têm uma
maior parcela da folha de pagamento atrelada ao salário mínimo.
É preciso ressaltar ainda que as decisões do
Governo Federal não vêm levando em consideração
os aspectos sociais, especialmente com relação aos
trabalhadores de baixa renda. Ao invés de alocar recursos para um reajuste mais digno do salário mínimo,
optou o Governo Federal por destinar recursos para
aquisição do avião presidencial, para a criação de cargos comissionados e outras despesas.
Outro ponto fundamental foi a postergação do
aumento do salário mínimo, que era reajustado, já
estava sendo uma tradição, em 1° de abril e agora
passou a ser em 1° de maio. A Exposição de Motivos
da Medida Provisória gastou sete parágrafos de um
total de quinze para explicar o porquê dessa modiﬁcação dessa postergação. Infelizmente, em nenhum
deles fez referência à perda que se inﬂigiu àquele
que recebe um salário mínimo e teve de passar mais
um mês, o mês de abril, sem receber qualquer tipo
de aumento.
Em relação ao aumento do salário-família, entendemos que ele melhora a situação de parcela dos
trabalhadores, mas cabe a discussão de um ponto.
Faz jus ao salário-família apenas o trabalhador formal
– o trabalhador com carteira assinada – que receba,
pela Medida Provisória, até R$586,19. Desta forma,
somente se beneﬁciou com o aumento uma parcela
de baixa remuneração, mas formalizada, da população brasileira. Contudo, a ﬁm de não criar prejuízos
aos trabalhadores que já estão recebendo um maior
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salário-família, optamos por não alterar os valores propostos pelo Poder Executivo.
Quanto às 78 emendas, mais de 50 delas propõem um salário mínimo superior. Com nossa proposta
de elevar o salário mínimo para R$275,00, acatamos
integralmente as emendas do Dep. Dr. Benedito Dias
(emenda n° 4), do Dep. Ronaldo Vasconcelos (emenda n° 50), do Sen. Leonel Pavan (emenda n° 27) e a
emenda proposta em conjunto pelos líderes do PFL e
PSDB na Câmara, Deps. José Carlos Aleluia e Custódio Mattos (emenda n° 18). Da mesma forma, acatamos parcialmente todas aquelas outras emendas que
propõem valores superiores a R$260,00.
Para ﬁnalizar nosso relatório, meus agradecimentos às contribuições apresentadas por todos os
Deputados, Senadores, assessores, consultores, entidades civis e especialmente ao Deputado Rodrigo
Maia, Relator da matéria na Câmara dos Deputados,
cujo relatório serviu de base para elaboração deste
parecer.
Voto do Relator
Assim, quanto ao aspecto formal e material, voto
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
da Medida Provisória n° 182, de 2004, na forma do
Projeto de Lei de Conversão em Anexo, e pela aprovação parcial das emendas de nºs 1 a 5, 7, 9 a 38, 41
a 47, 50, 51, 53, 55 a 58, 60, 69, 70, 73, 75 a 77, e
pela rejeição das demais.
Passo a ler o Projeto de Lei de Conversão que
dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1° de maio
de 2004 e sobre o salário família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2004, após a
aplicação dos percentuais de sete inteiros e cento e
oitenta e um décimos de milésimo por cento, a título
de reajuste, e de sete inteiros e seiscentos e noventa e
um décimos de milésimo por cento, a título de aumento
real, sobre o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta
reais), o salário mínimo será de R$275,00 (duzentos
e setenta e cinco reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá
a R$9,17 (nove reais e dezessete centavos) e o seu
valor horário a R$1,25 (um real e vinte e cinco centavos).
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Art. 2º A partir de 1° de maio de 2004, o valor da
cota do salário-família por ﬁlho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido
de qualquer idade é de:
I – R$20,00 (vinte reais), para o segurado com
remuneração mensal não superior a R$390,00 (trezentos e noventa reais);
II – R$14,09 (quatorze reais e nove centavos),
para o segurado com remuneração mensal superior
a R$390,00 (trezentos e noventa reais) e igual ou inferior a R$586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e
dezenove centavos).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Esse é o nosso relato, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Senadores. (Palmas.)
(SEGUE, NA ÍNTEGRA, PARECER DO
SR. SENADOR CÉSAR BORGES.)
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
PARECER Nº 539, DE 2004
De Plenário sobre a Medida Provisória nº 182,
de 29 de abril de 2004, que dispõe sobre o salário
mínimo a partir de 1,° de maio de 2004, e dá outras
providências.
Autor: Poder Executivo
Relator Revisor: Sen. César Borges
I – Relatório
O Poder Executivo editou, em 29 de abril de
2004, a Medida Provisória n° 182, que “Dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1° de maio de 2004, e dá
outras providências”.
Em cumprimento ao que determina o inciso IV
do artigo 7º da Constituição Federal, a referida Medida Provisória procede à correção do salário mínimo
nacional, o que vem ocorrendo anualmente, elevando
seu valor para R$260,00. A Medida Provisória aumenta, ainda, o valor do salário-família para R$20,00 por
ﬁlho, para aqueles trabalhadores que recebam até
R$390,00 (1,5 salário mínimo), e para R$14,09, para
quem receba entre R$390,00 e R$586,19.
À Medida Provisória foram apresentadas 78 emendas, as quais especiﬁcamos abaixo:
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É o relatório.
II – Análise da Medida Provisória
Da Admissibilidade
Conforme determina a Constituição Federal, art.
62, §5°, e a Resolução n° 1, de 2002, do Congresso
Nacional, art. 5°, cabe ao Congresso Nacional, no que
toca a medidas provisórias, deliberar sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais, nos quais se
incluem a relevância e a urgência, bem como sobre a
adequação orçamentária e ﬁnanceira e o mérito.
O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em
caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. 0 §1º do art. 2º da Resolução n° 1, de 2002,
do Congresso Nacional, determina que, na data da
publicação da medida provisória no Diário Oﬁcial da
União, será enviado ao Congresso Nacional o seu texto,
acompanhado da respectiva mensagem e documentos
que revelem a motivação do ato.
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A admissibilidade depende, dessa forma, da obediência aos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência, bem como do atendimento ao mencionado dispositivo do Regimento Comum do Congresso
Nacional.
A elevação do salário mínimo, por ser uma política social de tão vasto impacto, certamente é matéria
relevante para este Parlamento. Quanto à urgência,
entretanto, cabem algumas considerações.
O legislador constituinte de 1988, ao exigir urgência e relevância como condições sine qua non
para a validade das Medidas Provisórias, almejou que
a atividade legisladora do Poder Executivo fosse a via
de exceção, cuja existência somente se justiﬁca para
fazer face à imprevisibilidade inerente à dinâmica da
sociedade.
Por mais de uma década o salário mínimo vem
sendo reajustado no primeiro semestre do ano. Dessa
forma, é impossível reconhecer ao aumento do mínimo
o status de situação imprevisível ou inesperada. Se o
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assunto se tornou urgente, foi por desídia do Poder
Executivo Federal.
O conveniente seria que todos os estudos para a
adoção do aumento fossem feitos previamente e que a
proposição fosse enviada ao Congresso Nacional para
tramitar sob o regime ordinário de exame das leis em
geral. Ressalto que, por ocasião da votação da Lei Orçamentária Anual, os parlamentares já realizam estudos e discussões sobre a elevação do salário mínimo,
pois o Congresso, ao cumprir seu papel, antevê e age
previamente em relação às suas obrigações.
Agora, no entanto, a ﬁm de evitar um mal maior
para a população brasileira, aceitamos também a urgência desta Medida Provisória, muito embora pudesse ter havido uma atuação mais responsável do
Poder Executivo, permitindo maior discussão neste
Congresso Nacional.
Nesse sentido, os requisitos constitucionais de
relevância e urgência da presente medida provisória
restam evidenciados.
Com base no exposto e tendo em vista o cumprimento do que estabelece o art. 62 da Constituição
Federal e o que dispõe a Resolução n° 1, de 2002,
somos pela admissibilidade da Medida Provisória.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
Quanto ao conteúdo legal da medida provisória,
trata-se de matéria não incluída dentre aquelas assinaladas como de competência exclusiva do Congresso
Nacional (art. 51) ou do Senado Federal (art. 52), ao
tempo em que também não se compreende dentre as
competências privativas do Presidente da República
previstas no art. 84 da Constituição Federal.
A matéria contida na medida provisória também
não versa sobre os temas cujo tratamento é vedado
para esse instrumento normativo pela Constituição
Federal (art. 62, § 1°).
Assim, a matéria está enquadrada no art. 84 da
Constituição Federal, que atribui ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, a disposição sobre as matérias de competência da União,
na forma de leis.
A medida provisória em tela coaduna-se com o
ordenamento jurídico vigente e foi redigida atendendo
a todas as normas relativas à boa técnica legislativa.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória n° 182, de 2004.
Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação ﬁnanceira e orçamentária
da Medida Provisória n° 182, de 2004, deve seguir às
disposições da Resolução n° 1, de 2002, do Congres-
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so Nacional. O § 1° do art. 5º dessa Resolução deﬁne
que o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou sobre
a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2001, a lei do
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a
lei orçamentária da União.
A Medida Provisória em comento trará impacto
às despesas da União, sobretudo por suas implicações
nos benefícios previdenciários e assistenciais. Conforme demonstra a Exposição de Motivos anexa à Medida
Provisória, o impacto nas despesas no ano de 2004
será de R$2,22 bilhões. Desse total, R$1,87 bilhão
já estavam previstos na Lei Orçamentária Anual e os
R$343 milhões restantes seriam custeados por meio
de remanejamento de dotações orçamentárias.
A nota técnica elaborada pela consultoria de orçamento do Senado Federal, parte integrante do processo de análise da Medida Provisória, aponta algumas incorreções técnicas na proposição. Não obstante,
entendemos que tais problemas não comprometem a
tramitação da Medida Provisória, pois suas implicações estão equacionadas dentro da Lei Orçamentária
Anual em vigor.
Diante do exposto, consideramos ser a Medida
Provisória n° 182, nos termos da Resolução do Congresso Nacional, adequada orçamentária e ﬁnanceiramente.
Do Mérito
A política de incremento do poder aquisitivo do
salário mínimo no Brasil é de extrema importância. O
salário mínimo é a remuneração de milhões de trabalhadores, formais e informais, e também de milhões
de aposentados e pensionistas. Sabemos que a política do salário mínimo é fundamental no combate à
pobreza e às desigualdades de renda.
No Brasil, 22 milhões de trabalhadores recebem
um valor igual ou inferior ao salário mínimo, o que representa 31,5% dos ocupados com rendimento (PNAD
2002/IBGE). O impacto do aumento do salário mínimo
faz-se sentir diretamente sobre 45% destes trabalhadores (entre formais e informais), vale dizer, que um
incremento de 10% no salário mínimo contribui para
que 88 mil famílias saiam da linha de pobreza. A diferença entre o salário mínimo e os maiores salários
registrados na PNAD é de 250 vezes – cada 1 % de
acréscimo no salário mínimo reduziria em 0,5% essa
desigualdade. Por ﬁm, em 1995, por exemplo, a elevação do salário mínimo de R$70,00 para R$100,00
reduziu a pobreza em 10%.
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Além disso, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, em dezembro de 2003 cerca de 13,7
milhões de benefícios previdenciários correspondem,
exatamente, a um salário mínimo. Caso se incluam
nesse total aqueles que equivalem a menos de um salário mínimo, chega-se a 14,2 milhões de benefícios,
ou 65,0% do total.
Entendemos, dessa forma, que a busca da melhoria das condições de vida dos trabalhadores brasileiros passa por uma política consistente de elevação
do valor do salário mínimo. Assim, nossa primeira
avaliação é de que o Poder Executivo foi tímido no aumento real que concedeu. Apenas 1,23%. É uma elevação insuﬁciente, tanto para permitir a melhoria nas
condições de vida do trabalhador, quanto para cumprir
a promessa de campanha que ambicionava dobrar o
valor deste piso nacional. Para cumprir a promessa de
campanha, dobrar o salário mínimo, seu o valor teria
de ser R$441,15, no ﬁnal do governo, que se escalonado nas três parcelas restantes (aumentos de 2004,
2005 e 2006), exigiria que o salário fosse reajustado
agora para R$295,00.
Essa esperança infundida no coração do brasileiro mais simples reverberou com força, pois pequenos
acréscimos em níveis de renda muito pequenos, como
é o caso do salário mínimo atual, têm signiﬁcativos impactos na melhoria de vida daqueles que o recebem.
Caberia ao Congresso Nacional, enquanto um
fórum de representantes da população brasileira, fazer
valer as promessas de campanha pelas quais se decidiu a eleição. Nada obstante, compete a este mesmo
Congresso zelar pelos bons interesses da economia
brasileira, com responsabilidade e sensatez. Por esta
razão, o presente relatório não endossa e não cobra o
valor de R$295,00, inerente à proposta de campanha,
vez que tal proposição implicaria um ônus ﬁscal superior a R$8,3 bilhões nos próximos 8 meses.
A alegação oﬁcial do governo para não conceder
um aumento salarial maior do que R$260,00 seriam
as restrições orçamentárias. Entendemos que o tema
não foi bem discutido e permite avaliações alternativas.
Abaixo, apresentamos nossa análise para embasar um
aumento do salário mínimo para R$275,00, consubstanciada em folgas orçamentárias que não impactam
os resultados do governo federal.
Houve arrecadação, no 1º bimestre, superior à
prevista no Decreto n° 5.027/04, que limitou as despesas aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2004. O
excesso arrecadado, se anualizado e consideradas as
sazonalidades na arrecadação das receitas, permite
supor que as previsões de receitas aprovadas na LOA
2004 se realizarão, com excesso de arrecadação, devido ao aumento de alíquotas, como no caso da Coﬁns e
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também aumento na base de cálculo, como ocorre na
importação de insumos. Portanto, será possível utilizar
o recurso adicional para o aumento do salário mínimo,
estando de acordo com o mandamento do § 2º, artigo
17º da Lei de Complementar nº 101.
Todavia, não utilizaremos como fonte de recursos
o excesso de arrecadação em relação ao Decreto de
contingenciamento pois, embora exista, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 9º, § 1º, determina
que, no caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, deverá ocorrer a recomposição das
dotações cujos empenhos foram limitados. Portanto,
as dotações aprovadas na LOA 2004 devem ser preservadas.
Outrossim, se utilizássemos o excesso de arrecadação em relação ao Decreto estaríamos retirando
recursos destinados a investimentos no valor de R$3,18
bilhões, cuja origem, em sua maioria, são emendas
parlamentares. Para contornarmos essas barreiras
propomos outras fontes de recursos para o custeio do
reajuste no salário mínimo.
Pressupostos adotados para elevação do salário mínimo:
1) O aumento líquido nas despesas previdenciárias e assistenciais, proveniente do
reajuste proposto ao salário mínimo, será de
R$3.373,6 milhões, nos oito meses restantes de 2004. Esse cálculo adotou como base
a informação oﬁcial – “aumento líquido das
despesas previdenciárias e assistenciais de
R$347 milhões por ano, a cada aumento de
um ponto percentual no valor do salário mínimo” (ver item 1.8 do Anexo de Riscos Fiscais
no projeto da LDO 2005).
2) O passivo previdenciário deverá ser
considerado apenas em seu ﬂuxo, para os meses restantes do exercício de 2004, avaliado
em R $ 1,3 bilhão.
3) As fontes de recursos que poderão
custear o aumento do salário mínimo são: a)
o excesso de arrecadação em relação à LOA
2004, que atingirá o valor de, no mínimo, R$1,7
bilhão, b) a redução na necessidade de Superávit Primário por queda do PIB (a programar)
– R$0,7 bilhão, c) os recursos reservados na
LOA 2004, para o aumento do salário mínimo,
de R$1,8 bilhão, conforme E. M. Interministerial nº 5 – MTE/MPS/MF/MP; e d) remanejamento de dotações orçamentárias no valor de
R$504 milhões.
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Apresentamos tabela demonstrando que o salário
mínimo pode ser reajustado para R$275,00 (duzentos
e setenta e cinco reais).

Veriﬁcamos, conforme quadro demonstrativo acima, que há fontes de recursos para o aumento do
salário mínimo proposto de R$275,00. Para os anos
de 2005 e 2006, haverá o acréscimo permanente de
receita originada pelo aumento da base de tributação
e de alíquotas, ocorridos em 2004, a priorização das
despesas, aliada à menor necessidade de superávit
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primário são alternativas que poderão suportar o impacto causado pelo aumento proposto.
Do conjunto dos trabalhadores ativos que recebem salário mínimo, apenas 365 mil encontram-se nas
três esferas do setor público. Isso signiﬁca que, entre
os trabalhadores ativos, um reajuste do salário mínimo
teria um impacto maior no setor privado. No entanto, as
ﬁnanças estaduais e municipais estão sendo colocadas
equivocadamente como um entrave ao estabelecimento
de um salário mínimo superior a R$260,00.
A tabela 3 mostra que o percentual da folha de
salários comprometido com os servidores públicos
que recebem até 1 salário mínimo é bastante reduzido em relação aos servidores estaduais. Dos 26 estados (exclui-se o Distrito Federal, onde a participação
de servidores estaduais é desprezível: 0,01%), em
dezesseis deles, a participação do gasto na folha correspondente aos que ganham até 1 salário mínimo é
inferior a 0,1%. Apenas em um estado (Paraíba, com
3,2%), este gasto supera 1%.
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Isto signiﬁca que um eventual aumento real de
7,0691 % no salário mínimo – o que resultaria em mínimo de R$275,00 – teria como resultado um acréscimo máximo de 0,21% em relação à folha de salários
dos estados (vide tabela 4).
Quando se agregam os municípios por estado, o
resultado em alguns casos é mais expressivo e a distribuição por intervalo de gasto percentual se inverte. Em
seis estados o gasto com servidores municipais que

ganham até 1 salário mínimo representa entre 10% e
20% da folha de salários das prefeituras. O estado com
maior gasto percentual com servidores municipais é o
do Maranhão (19,13%). Nesse caso, o impacto de um
eventual aumento real de 7,0691 % no salário mínimo,
teria como resultado um acréscimo não superior a 1,35
% nas folhas de salários municipais para quem recebe
até 1 salário mínimo (vide tabela 4).

É claro que o reajuste do salário mínimo pode
afetar mais acentuadamente as ﬁnanças de alguns
municípios, mas é importante ressaltar que se trata de
uma exceção que não deve servir de justiﬁcativa para
a rejeição de uma causa tão nobre quanto o aumento
do salário mínimo.
Cabe lembrar, ainda, que o aumento do salário
mínimo pode ser um importante instrumento da dinamização do consumo, do investimento e da produção
local das regiões mais pobres. A elevação do salário
mínimo no setor privado, nos assalariados do setor público e, principalmente, do piso da previdência social,
resultaria no crescimento do nível de renda nessas
regiões, contribuindo o aumento da arrecadação das
prefeituras desses municípios e conseqüentemente
para o desenvolvimento regional.
Ademais, cada R$1,00 consumido pelas famílias
beneﬁciadas com o aumento do salário mínimo, em geral
sujeitas principalmente à tributação indireta, corresponde
a uma entrada de R$0,24 nos cofres públicos.
No que diz respeito à arrecadação é importante
observar o comportamento dos repasses dos Fundos

de Participação de Estados e Municípios, uma vez
que representam parte signiﬁcativa da receita pública
nos municípios mais pobres, e que, certamente, têm
uma maior parcela da folha de pagamento atrelada ao
salário mínimo.
O Boletim do Fundo de Participação dos Estados
e Municípios, publicado mensalmente pela Secretaria
do Tesouro Nacional, mostra que nos primeiros quatro
meses de 2004 houve um incremento de 10,9% nesses
repasses em relação ao mesmo período do ano anterior, superior portanto à correção do salário mínimo
(7,0181%), o que conﬁrma a viabilidade ﬁnanceira de
se tornar efetivo um aumento para o salário mínimo
superior ao proposto pelo Poder Executivo.
É preciso ressaltar, ainda, que as decisões do
Governo Federal não vêm levando em consideração
os aspectos sociais, especialmente com relação aos
trabalhadores de baixa renda. Ao invés de alocar recursos para um reajuste mais digno do salário mínimo,
optou por destinar recursos para aquisição de avião
presidencial, criação de cargos comissionados e outros, conforme demonstrado a seguir:
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Outro ponto fundamental foi a postergação do
aumento do salário mínimo, que antes era reajustado
em 1° de abril e agora passou a ser em 1° de maio.
A Exposição de Motivos da Medida Provisória gastou
sete parágrafos, de um total de quinze, para explicar o
porquê dessa postergação. Infelizmente, em nenhum
deles fez referência à perda que se inﬂigiu àquele que
recebe um salário mínimo e teve de passar mais um
mês sem receber aumento.
Em relação ao aumento do salário-família, entendemos que ele melhora a situação de parcela
dos trabalhadores, mas cabe a discussão de um
ponto. Faz jus ao salário-família o trabalhador formal
– o trabalhador com carteira assinada – que receba,
pela Medida Provisória, até R$586,19. Desta forma,
somente se beneﬁciou com o aumento uma parcela
de baixa remuneração, mas formalizada, da população brasileira. Questionamos se não teria sido mais
conveniente aplicar os recursos gastos na elevação
do salário-família com o salário mínimo, e assim permitir a este último um aumento maior – pois, como é
sabido, a maioria dos trabalhadores brasileiros está
na informalidade e iria se beneﬁciar de alguma forma
de um salário mínimo maior. Em suma, o governo optou por um gasto que poderia ter sido mais eﬁciente
em termos sociais. Só a título de exemplo, a ﬁm de
combater a pobreza seria mais útil um incremento no
programa bolsa família, que teria um foco mais preciso na pobreza e viria acompanhado de incentivos à
maior escolarização das crianças pobres. Contudo,
a ﬁm de não criar prejuízos aos trabalhadores que
já estão recebendo um maior salário-família, optamos por não alterar os valores propostos pelo Poder
Executivo.
Quanto às 78 emendas, mais de 50 delas propõem um salário mínimo superior. Com nossa proposta de elevar o salário mínimo para R$275,00,
acatamos integralmente as emendas do Dep. Dr.
Benedito Dias (emenda n° 4), do Dep. Ronaldo Vasconcelos (emenda n° 50), do Sen. Leonel Pavan
(emenda n° 27) e a emenda proposta em conjunto pelos líderes do PFL e PSDB na Câmara, Deps.
José Carlos Aleluia e Custódio Mattos (emenda nº
18). Da mesma forma, acatamos parcialmente to-
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das aquelas outras emendas que propõem valores
superiores a R$260,00.
Meus agradecimentos às contribuições apresentadas por todos os deputados, senadores, assessores,
consultores, entidades civis e especialmente ao Deputado Rodrigo Maia, relator da matéria na Câmara dos
Deputados, cujo relatório serviu de base para elaboração deste parecer.
III – Voto do Relator
Assim, quanto ao aspecto formal e material, voto
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
da Medida Provisória n° 182, de 2004, na forma do
Projeto de Lei de Conversão em Anexo, e pela Aprovação parcial das emendas de nºs 1 a 5, 7, 9 a 38, 41
a 47, 50, 51, 53, 55 a 58, 60, 69, 70, 73, 75 a 77, e
pela rejeição das demais.
Sala das Sessões, 17, de junho de 2004. – César
Borges.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 39, DE 2004
(Medida Provisória nº 182, de 2004)
Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1° de maio de 2004 e sobre o salário
família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1 ° de maio de 2004, após a
aplicação dos percentuais de sete inteiros e cento e
oitenta e um décimos de milésimo por cento, a título
de reajuste, e de sete inteiros e seiscentos e noventa e
um décimos de milésimo por cento, a título de aumento
real, sobre o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta
reais), o salário mínimo será de R$275,00 (duzentos
e setenta e cinco reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$9,17
(nove reais e dezessete centavos) e o seu valor horário
a R$1,25 (um real e vinte e cinco centavos).
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o valor da
cota do salário-família por ﬁlho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido
de qualquer idade é de:
I – R$20,00 (vinte reais), para o segurado com remuneração mensal não superior a
R$390,00 (trezentos e noventa reais);
II – R$14,09 (quatorze reais e nove centavos), para o segurado com remuneração
mensal superior a R$390,00 (trezentos e no-
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venta reais) e igual ou inferior a R$586,19
(quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove
centavos).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 17, de junho de 2004. – César Borges.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem partido – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem partido – AL.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu sei que V. Exª sempre tem muita paciência conosco no plenário, mesmo
estando doente, como eu sei. Não é doença suﬁciente
para os que querem jogar praga, o que eu espero que
não haja contra V. Exª como existe contra mim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem partido – AL)
– Mais um pouquinho de paciência para que a Casa
entenda e V. Exª possa me responder.
Têm razão todos aqui na Casa e V. Exª também,
porque havia uma decisão de colocar a medida provisória para ser votada primeiro. Tem razão a Mesa,
porque o art. 300, inciso XIII, diz claramente que se não
há parecer de Comissão, e é apenas o Substitutivo de
Plenário, a medida provisória tem prioridade.
Eu sei que algumas pessoas que até gostariam,
por exemplo, de votar comigo os R$320,00 ou de votar
com o Senador Paulo Paim os R$300,00 acabariam,
num impulso muito bem intencionado, votando contra a
medida provisória de R$260,00, o que signiﬁcaria cair
tudo e, portanto, não poderiam votar nem R$275,00
nem R$300,00 nem nada.
Então, faço uma pergunta a V. Exª – e à mãe de
V. Exª no céu – sendo bem objetiva. Sei que pessoas
bem intencionadas querem votar a favor de R$275,00
ou de R$300,00 ou de R$320,00 e, no impulso de solidariedade com o povo brasileiro, vão, de pronto, querer
votar contra os R$260,00. Se isso acontecer, se cair a
medida provisória dos R$260,00, não se votará mais
nada. É isso, Sr. Presidente? (Pausa.)
Excelente! Já está com a Mesa o meu requerimento de inversão, a ﬁm de que o Substitutivo, muito
bom e importante, do Senador César Borges possa
ser votado antes da Medida Provisória.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes vou responder.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem.) – Na verdade, é uma seqüência disso. Eu próprio
fui surpreendido pela profundidade das indagações
da Senadora Heloísa Helena e eu queria, por tautologia até, reaﬁrmar: se se vota na ânsia de derrubar os
R$260,00 que o Governo propõe e, portanto, rejeitando a medida provisória, estaremos impedindo que o
Senado vote, porventura, um salário mínimo maior do
que R$260,00. Se, por outro lado, conseguirmos, mediante a aprovação de requerimento de nossa autoria,
preferência para os R$275,00 propostos pelo Senador
César Borges, Relator da matéria, estaremos dando
efetiva oportunidade de, primeiro, rechaçar os R$260,00
do Governo; segundo, de votar não só o que propõe
o Senador César Borges, como até os R$300,00 que
alguns querem ou os R$320,00 que quer a Senadora
Heloísa Helena.
Parece-me, então, que, a ser conseqüente o raciocínio da Senadora Heloísa Helena, aqueles que
não concordam com o salário mínimo de R$260,00 e
que querem pelo menos os R$275,00 sugeridos pelo
Senador César Borges, pelo PFL, pelo PSDB e pelo
PDT e por tantos outros Parlamentares desta Casa,
teriam que, neste momento, votar pela inversão. Ou
seja, teríamos que dar preferência aos R$275,00 propostos pelo Senador César Borges, como forma efetiva
para, então, rechaçar os R$260,00 do Governo. É este
o raciocínio, Sr. Presidente: preferência para o relatório,
para rejeitarmos os R$260,00 e oportunizando valores
maiores? Fora disso, estaríamos, pura e simplesmente, impedindo que a tentativa de se melhorar o salário
mínimo evoluísse?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
Só para aduzir – não é nem reforço – ao que a
Senadora Heloísa Helena e o Senador Arthur Virgílio
disseram, ressalto que o que estamos queremos é
encontrar a forma legislativa de viabilizar que os Senadores se manifestem “sim” ou “não” com relação aos
R$260,00 e tenham oportunidade de votar R$275,00,
bem como as outras alternativas. O que seria cabível
no caso? Seria um requerimento de preferência ou
de inversão?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Heloísa Helena, de certo modo...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pede a palavra para contraditar?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
Para propor encaminhamento da questão suscitada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pode contraditar.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Posso fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª, para contraditar.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Queria
basicamente ponderar às Lideranças e aos Senadores um argumento bastante elementar. Primeiro, por
tradição, o projeto aprovado na Câmara é, sobretudo,
uma matéria que traz um reajuste do salário mínimo
e um reajuste do salário-família, pode ser aprovado. A
partir da aprovação deste Projeto, as emendas, diferentemente do que ocorreu em muitas oportunidades,
serão votadas nominalmente.
Não há por que os Senadores votarem contra o
Projeto da Câmara. Eles podem votar por uma emenda
substitutiva, dizendo “aprovada a Medida Provisória,
quero disputar um outro valor, e vamos deixar os argumentos de mérito para o momento oportuno, agora
não é a oportunidade”. Não vejo nenhum obstáculo e
tenho certeza de que o Senado jamais trabalharia na
perspectiva de derrotar uma Medida Provisória e deixar
sem nenhum reajuste o salário mínimo. Acredito que
ninguém pensa aqui seriamente nesse cenário.
Do ponto de vista da reunião que ﬁz inclusive com
todas as Lideranças da Oposição e do diálogo que tivemos de procedimento, ﬁcou claro que faríamos uma
disputa democrática e transparente, com cada um defendendo a sua opinião e votando as alternativas, que
são fundamentalmente duas; mas é legítimo e democrático que outras apareçam nesta oportunidade.
Portanto, mantemos a nossa posição de votar
primeiro a Medida Provisória, aprovar a Medida Provisória e, depois, por votação nominal, sem qualquer
tipo de obstrução, votar as outras diﬁculdades. Esse
é o encaminhamento que sugerimos.
O relatório, evidentemente, será votado em seguida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência se sente no dever de explicar ao Plenário qual é a sistemática da votação, de acordo com
as normas regimentais.
A Senadora Heloísa Helena, de certo modo, ajudou a Mesa, quando invocou o art. 300, inciso XIII. A
matéria que veio da Câmara dos Deputados ao Senado
Federal é a Medida Provisória sem nenhuma alteração,
uma vez que o Projeto de Lei de Conversão lá foi recusado. Então, aqui, no plenário do Senado, estamos
examinando a Medida Provisória.
O relatório apresentado pelo Senador César Borges não tem preferência regimental, uma vez que foi
apresentado em Plenário. Então, temos a preferência
para votar a Medida Provisória. Se o Plenário aprovar

JUNHO 2004

Junho de 2004

a Medida Provisória, poderá examinar os destaques;
e se recusar a Medida Provisória, a matéria será arquivada, porque não podemos apreciar um substitutivo
de uma matéria que não existe mais. Essa é a fórmula
regimental.
Agora, a Mesa esclarece ao Plenário que se encontra aqui um pedido de preferência para o projeto
de lei de conversão do Senador César Borges, que
será, no tempo oportuno, submetido ao Plenário para
votação. Essa é a sistemática.
A Mesa pede a colaboração de todos, cada um
assegurando o seu ponto de vista, para que tenhamos
condições de prosseguir os nossos trabalhos dentro
daquilo que realmente o Senado tem que fazer, que é
cumprir com a sua função e com o seu dever.
O parecer do Senador César Borges à Medida
Provisória é favorável, com apresentação do Projeto
de Lei de Conversão nº 39, de 2004.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº
1, de 2002-CN.
Em votação os pareceres do Relator: Deputado
Rodrigo Maia (PFL – RJ), e do Relator revisor, Senador
César Borges, pelo atendimento dos pressupostos de
relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e
orçamentária da Medida Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Vamos passar à apreciação do mérito. Vamos
discutir a Medida Provisória, o Projeto de Lei de Conversão e as emendas. O processo de votação é outro;
agora é um processo de discussão.
Temos a lista de oradores.
Em primeiro lugar, está inscrito o Senador Eduardo Suplicy para discutir a matéria.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para
discutir a matéria.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a todos que quiserem discutir a matéria que
venham à Mesa e encaminhem os seus respectivos
nomes.
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O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de fazer
uma observação para as companheiras e os companheiros do Partido dos Trabalhadores, os Senadores
Paulo Paim, Serys Slhessarenko, Ana Júlia Carepa,
Flávio Arns, enﬁm, todos, com respeito à tradição e à
trajetória do Partido dos Trabalhadores, para que o salário mínimo seja sempre condizente com a dignidade
dos trabalhadores e que possa levar em consideração,
na medida do possível, aquilo que está na Constituição
Federal, ou seja, que seja suﬁciente para atender às
necessidades básicas da família do trabalhador, considerando-se uma família em média de quatro pessoas. Estamos ainda bastante longe de poder alcançar
isto que é um objetivo constitucional e o que tem sido
mensurado pelo Dieese como um valor da ordem de
R$1.400,00 mensais. Então, precisamos pensar em
como alcançar essa meta ao longo do tempo.
Porém, hoje, dada a deﬁnição nos últimos 15
anos, especialmente desde a Constituição de 1988,
dos benefícios para a população rural em idade de se
aposentar, sejam os benefícios de prestação continuada, sejam os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social e ainda os referentes ao PIS/PASEP, ao
seguro-desemprego, um aumento muito signiﬁcativo do
valor do salário mínimo faz com que haja um impacto
sobre o Orçamento da União extremamente elevado.
São essas as circunstâncias que levam o Governo do
Presidente Lula, a equipe econômica do Ministro Antonio Palocci, Ricardo Berzoini, Guido Mantega e outros
a limitarem, nesta oportunidade, o aumento do salário
mínimo em R$260,00.
Considerando, entretanto, que está deﬁnido na
legislação brasileira o salário-família, estudou o Presidente Lula e sua equipe que se poderia aumentar o
valor do salário-família de R$13,50 para R$20, o que
signiﬁca um aumento mais importante para o trabalhador que tem uma, duas, três ou mais crianças.
É preciso considerar que existe hoje outro instrumento que tende a se universalizar nos próximos
dois anos e cuja cobertura vem sendo expandida para
todo o território nacional, iniciando-se pelas regiões
mais carentes, sobretudo no semi-árido do Nordeste
e nas regiões mais carentes do Norte. Reﬁro-me ao
Bolsa-Família, que hoje beneﬁcia todas as famílias
com rendimento mensal per capita até R$100,00 mensais. Se a família tiver uma renda mensal per capita
até R$50,00, o benefício é de R$50,00 mais R$15,00,
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R$30,00 ou R$45,00; se estiver na faixa de rendimento
de R$50,00 a R$100,00, o bolsa-família é de R$15,00,
R$30,00 ou R$45,00.
Na medida em que o Bolsa-Família está sendo
estendido com relativa rapidez, o propósito do Presidente Lula é expandir para universalizar esse direito,
se possível, até o ﬁnal de 2005, começo de 2006.
Se considerássemos o Bolsa-Família, o saláriofamília e o salário mínimo, a família de um trabalhador composta por quatro pessoas – marido, mulher e
duas crianças – estaria recebendo o salário mínimo de
R$260,00 mais duas vezes R$20,00, ou seja, R$40,00,
de salário-família, o que atingiria R$300,00. Nesse
caso, se esse rendimento de R$300,00 fosse dividido
por quatro pessoas, o resultado seria um montante
de R$75,00 per capita. Essa família, nessa faixa de
renda, passaria a ter o direito de receber o Bolsa-Família, e, então, o rendimento dessa família, em termos
mensais, seria de R$330,00, superior, portanto, à meta
mencionada por muitos aqui – inclusive, o companheiro
Senador Paulo Paim propôs que se chegasse a pelo
menos R$300,00 por mês para a família que recebesse um salário mínimo.
No caso de uma família composta de marido,
mulher e três crianças, em que a chefe ou o chefe da
família recebesse R$260,00, considerando uma única
pessoa trabalhando, a renda passaria para R$320,00,
o que, dividido por cinco, resultaria em R$64,00 de
renda familiar média per capita. Portanto, essa família, dada a deﬁnição do Bolsa-Família, teria direito a
mais R$45,00, e o seu rendimento mensal passaria
para R$365,00.
Vamos supor o caso de uma família com cinco
crianças – marido, mulher e cinco crianças – recebendo
um salário mínimo. Nesse caso, pelo salário-família, a
sua remuneração passaria para R$320,00. Com mais
os recursos do Bolsa-Família, sendo os R$320,00 divididos por sete, a renda familiar média ou a renda per
capita seria de R$45,70. A remuneração dessa família
passaria para R$415,00, no caso em que o marido ou
a mulher estivesse recebendo o salário mínimo.
Trata-se, portanto, de uma remuneração ainda
modesta. O acréscimo de renda real é pequeno em
relação ao que aconteceu no ano passado, mas esse
é um passo ﬁrme e importante.
Gostaríamos de dizer que, mais e mais, ao analisarmos a deﬁnição do salário mínimo, teremos que
observar quais as transferências de renda existentes
em complemento ao salário mínimo.
Suponhamos que, no Brasil, já estivesse vigente uma renda básica de cidadania. A lei prevê que, a
partir de 2005, a renda básica de cidadania se tornará
vigente gradualmente, começando pelas famílias mais
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necessitadas, até que atinja toda e qualquer pessoa,
não importando sua origem, raça, sexo, idade, condição
civil ou socioeconômica. Se fosse dado um valor da
ordem de R$40,00 por mês para cada pessoa, numa
família de seis pessoas, a renda básica de cidadania
seria de R$240,00 por mês. Considerando um salário
mínimo de R$260,00 e o salário-família de R$60,00,
teríamos, se já estivesse vigente a renda básica de
cidadania, uma remuneração de R$560,00.
Assim, Sr. Presidente, considerando o passo dado
no que diz respeito ao conjunto dos programas que o
Governo Lula está colocando em prática, considerando o salário mínimo, o salário-família e mais o BolsaFamília, os números, embora não excepcionais, são
signiﬁcativamente melhores do que os que existiam.
Responsavelmente, estarei de acordo com a
proposição do Presidente Lula, aprovada na Câmara
dos Deputados, obviamente não querendo que haja
qualquer tipo de punição para os meus companheiros do PT que mantenham outro ponto de vista. Mas
avalio ser necessário que todos os Senadores pelo
menos compreendam que a realidade proposta pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolve todos esses aspectos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, o Senador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Presidente, abro mão da minha inscrição para discutir a matéria e solicito a minha inscrição para falar no
encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge, terceiro
orador inscrito, para discutir a matéria.
S. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, ri gostaria de abrir mão da palavra, a ﬁm de agilizar
os trabalhos, já que esse é um assunto conhecido de
toda a Casa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, quarto
orador inscrito. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves
Filho.
Peço a atenção de todos, pois um orador vai à
tribuna.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não estou entendendo nada
desta reunião, a partir do fato de que a Oposição não
quer falar. Eu nunca havia presenciado, no plenário de
uma Casa Legislativa, a Oposição deixar de pregar as
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suas idéias, de debater as suas propostas. Mas, certamente, é alguma estratégia que desconheço.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Garibaldi Alves Filho, permite-me um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois não, Senador Efraim Morais.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – A Oposição não
quer discutir. A Oposição quer votar contra os R$260,00.
E queremos contar com o apoio de V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Disso eu sei.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna dizer que
esta discussão...
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Garibaldi
Alves Filho, permita-me um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois não, Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Faço somente
uma sugestão, já que V. Exª é o Relator da Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias. O Governo propôs
que o salário mínimo subisse de acordo com o crescimento do PIB. Como o PIB, no ano passado, ﬁcou
em 0,2% negativo, ou seja, decresceu, eu queria propor a V. Exª que, em vez do crescimento do PIB, fosse
considerado o crescimento da carga tributária, porque
este fator é que mostra os recursos à disposição do
Governo. Essa seria, portanto, a minha sugestão, e
tenho certeza de que V. Exª a estudará com muito carinho. Muito obrigado.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador José Jorge, sei que V. Exª só quer contribuir
quando traz uma sugestão como essa.
Como eu ia dizendo, esta discussão poderia estar
sendo bastante diferente se estivéssemos aqui debatendo uma política de recuperação do salário mínimo,
Sr. Presidente, uma política que realmente levasse ao
trabalhador a segurança de que anualmente haveria
um piso para o cálculo e para a consolidação do salário mínimo.
Na verdade, queremos que a questão do salário
mínimo seja efetivamente debatida, mas de uma forma séria, consistente, para que o trabalhador tenha a
oportunidade de incorporar ao seu salário os ganhos
desta Nação em crescimento e em desenvolvimento
econômico, conforme o crescimento do Produto Interno Bruto.
Deixo, desta tribuna, uma sugestão, e quero dar
conhecimento a esta Casa da emenda que já apresentei como Relator, propondo que o salário mínimo
incorpore não apenas a inﬂação, mas o aumento do
Produto Interno Bruto, o que nos dará a segurança de
que o salário será mais justo, Sr. Presidente.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Garibaldi Alves Filho?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois não, Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Garibaldi Alves Filho, ﬁzemos um cálculo. Se a inﬂação
se mantiver na média atual e se houver essa média
anual de reajuste real do salário mínimo, da lavra do
Presidente Lula, ou seja, 1,2% em um ano e 1,7% no
outro ano, Sua Excelência precisará de 57 anos para
cumprir o seu compromisso de dobrar o valor real de
compra do salário mínimo. Sua Excelência deveria dignar-se a dizer à Nação, a sério, sem fantasia de BoiBumbá nem São João, que prometeu, mas que não deu.
Deveria dizer: “Prometi e ganhei votos com isso, mas
não consegui. Não deu mesmo. Estou percebendo a
diferença entre a promessa fácil de campanha e o mais
difícil, que é realizar”. Senador Garibaldi Alves Filho,
V. Exª assume sua posição, e o respeito pessoal que
lhe tenho não é novidade para V. Exª. No entanto, aqui
discutiremos, precisamente, se o valor de R$260,00 é
o máximo ou se o de R$275,00 é possível. Se o valor
de R$275,00 é possível, então estaremos diante dos
que negarão mais R$15,00 ao trabalhador que recebe salário mínimo e daqueles outros que, ainda que
concedendo um aumento que parece insigniﬁcante,
estariam agindo com consciência, com conseqüência,
com dados, com fontes conﬁáveis, procurando fazer a
sua parte para ajudar o Presidente a ﬁcar menos longe
de um compromisso tão brilhante de campanha, agora
tão vexatório para Sua Excelência, quando não pode
cumprir com a palavra. Parabenizo V. Exª por ser um
homem que assume posições. Tenho muito respeito
por quem assume posições. Durante toda minha vida
procurei me pautar por esse padrão e, portanto, orgulho-me mais ainda da amizade e do companheirismo
com V. Exª nesta Casa.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço, Senador Arthur Virgílio, e compreendo o
raciocínio de V. Exª. Não estou aqui para defender a
promessa que o Presidente Lula fez, mesmo porque
existem outros Parlamentares com mais legitimidade
para fazê-lo. Estou nesta tribuna para defender uma
saída, uma política realmente séria para o salário mínimo, porque, nos últimos 10 anos – peço a atenção
de V. Exªs para este fato –, o Produto Interno Bruto
esteve, em média, 2,2% acima do salário mínimo, durante seis anos.
Portanto, Sr. Presidente, essa é uma prova de
que não estamos propondo nada irreal, não estamos
propondo nada que não seja calcado em uma realidade. E ainda contemplaríamos o crescimento deste
País, porque tanto a iniciativa privada quanto o Poder

Sexta-feira 18

493

18707

Público têm uma vinculação muito estreita, evidentemente, com o salário mínimo.
Conforme dados do Ministério da Fazenda, por
conta da Previdência Social, 20% das despesas públicas são representadas pelo pagamento do salário
mínimo, diretamente, ou de despesas vinculadas ao
salário mínimo. E eu poderia dizer a V. Exªs, mais exatamente, que esse dado abrange mais de 15 milhões de
beneﬁciários da Previdência Social, mais de 6 milhões
de trabalhadores que recebem o abono do PIS/Pasep,
aproximadamente 4 milhões de trabalhadores que recebem o seguro-desemprego e cerca de 3,5 milhões
de empregados formais e informais.
Lamento apenas, Sr. Presidente, que eu esteja
clamando no deserto com relação à sensibilidade da
equipe econômica do Governo, que não se dignou a
examinar essa proposta, que não foi feita ou concebida
apenas por mim, mas por técnicos desta Casa que estão me ajudando na Comissão de Orçamentos, já que
sou Relator da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Com a ajuda desses técnicos e com a sensibilidade
de quem é homem público, foi concebida esta fórmula,
que já poderia hoje estar sendo aqui sancionada – não
no sentido literal, mas no sentido de uma aprovação
informal – por esses técnicos.
Em poucos instantes, acredito que estará nesta
tribuna o ex-Ministro Cristovam Buarque, hoje Senador
da República, para pregar também, Sr. Presidente – e
espero que não no deserto –, uma alternativa, inclusive para aqueles que vivem com menos de um salário
mínimo, aqueles que realmente estão em situação
mais gritante com relação ao sustento de sua família,
aquelas famílias que são verdadeiramente deserdadas
pelo Poder Público, há tantos e tantos anos.
Não quereremos aqui responsabilizar Governos,
Sr. Presidente. O que se quer é clamar aos Governos
para que deixem de olhar para o passado. Olhem para
o presente, olhem para o futuro, a ﬁm de encontrarem
uma forma diferente para fazer justiça aos trabalhadores, deixando-os livres desse sobressalto, desse drama
que é a ﬁxação de um salário mínimo todos os anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo esta
tribuna com a certeza de que, se Deus quiser, no próximo ano, se adotarmos uma verdadeira política – não
sei se a que proponho é a forma ideal –, não estaremos aqui para saber se quem ganhou foi o Governo
ou a Oposição, mas para saber que ganhou o trabalhador brasileiro.
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de
Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Antero Paes de Barros, por dez minutos. (Pausa.)
Concedo a palavra, por dez minutos, ao nobre
Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS.)
– Srª Presidente, atendendo à recomendação de todos para que seja célere a votação, também deixo
de usar da palavra, mas aﬁrmo que votarei contra os
R$260,00.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Teotonio Vilela Filho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares, por dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a atualização do
salário mínimo, elevando-o a um valor que cumpra o
preceito constitucional de garantir uma vida digna ao
trabalhador – quiçá isso corresponda aos US$100.00
–, é um desaﬁo que se impõe a todos nós, homens e
mulheres que se empenham na defesa cotidiana do
interesse público.
Assim digo, Srª Presidente, com muita tranqüilidade e paz de espírito, pois não estou jogando para
a platéia. E as Srªs e Srs. Senadores sabem que, no
dia de hoje, a platéia é grande. Ainda tenho seis anos
e meio de mandato. Não alimento qualquer pretensão de ser candidato nas próximas eleições e só em
2010, se Deus me der vida e saúde, estarei pleiteando
novamente o cargo de Senador perante o generoso
povo de Sergipe.
Por isso, é importante não seguir os caminhos
da tergiversação. Nós, da base de sustentação do
Governo, não podemos, por outro lado, constranger e
diminuir o âmbito da cidadania, advindo de um salário
mínimo digno.
Ora, encontrar uma forma viável de estabelecer
um salário referência que busque reduzir o distanciamento social entre partes da sociedade brasileira é o
mais singelo dos atos que podemos cometer, se desejamos efetivamente alterar de forma eﬁcaz o quadro de
iniqüidades e desigualdades sociais que prevalecem
para grande parcela da sociedade brasileira.
Sei, Srª Presidente, que o Presidente Lula está
lutando todos os dias para romper com a atual situação de amarras do Brasil perante o capital externo e o
FMI. Todavia, infelizmente, o Governo não conseguiu
inverter a transferência anual – promovida pelo Governo
anterior e que hoje está na Oposição – de bilhões de
dólares para os credores da dívida pública e, por isso,
dispõe de pouquíssimos recursos para investimentos;
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sem falar na manutenção das taxas de juros em patamares elevados, o que impede o crescimento econômico, embora se reconheça que o percentual de 16%
na taxa de juros é o mais baixo nos últimos anos.
O Governo descarrega toda a sua força na exportação, a ﬁm de que o País tenha mais recursos e seja
menos dependente. Busca alterar a metodologia do
FMI sobre o superávit primário, de modo que os investimentos em infra-estrutura não sejam contabilizados
como despesas, mas, sim, como o que efetivamente os
investimentos são: aplicação para que o Brasil cresça,
desenvolva-se e venha a gerar emprego.
Tenho a ﬁrme esperança de que o Governo Lula
corrigirá as distorções da nossa economia e levará o
nosso País ao pleno desenvolvimento. Todavia, é preciso mudar a análise sobre o salário mínimo. É necessário
que as reﬂexões considerem os benefícios do impacto
social com o aumento do salário mínimo.
Sem muito esforço, é possível aduzir uma série
de argumentos que justiﬁcam, do ponto de vista social,
econômico, político e até mesmo tributário, um aumento
no valor do salário mínimo. E não é preciso que ﬁquemos restritos às imediatas implicações de promoção
social. A economia ensina que qualquer incremento
de renda segue preferencialmente um desses dois
caminhos: consumo ou poupança. Ambos impulsionam o crescimento.
Ora, a injeção de novos recursos na economia tem
um poder multiplicador formidável, que, em um modelo tributário minimamente organizado e adequado, vai
ﬁnalmente elevar a arrecadação e ampliar, portanto, o
poder de ação, especialmente social, do Estado.
Esses reﬂexos têm maior repercussão e são ainda
mais positivos justamente naquelas áreas menos providas de recursos, nas unidades que abrigam as populações mais pobres da Federação. Para essas populações,
um pequeno incremento de renda tem um signiﬁcado
que, em muitas ocasiões, chega a ser superestimado
pela ingenuidade dos próprios beneﬁciários.
Segundo dados do Dieese, a maior participação
dos trabalhadores que ganham até um salário mínimo
registra-se no Nordeste, onde estão 56% do total, ou 9,5
milhões de ocupados. Quando se analisa a faixa de até
dois salários mínimos, essa participação eleva-se para
81% dos trabalhadores ocupados na nossa região Nordeste. Portanto, o salário mínimo é o principal instrumento
de distribuição de renda e aquecimento da economia.
Em meu Estado, Sergipe, por exemplo, de acordo
com estimativa do IBGE, o rendimento fruto do trabalho representa 57,57% da remuneração da população
economicamente ativa. Portanto, o aumento do mínimo
para Sergipe, como para todo o Nordeste, representa
um aquecimento na economia.
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É duro veriﬁcar que o sergipano que vive com
um salário mínimo utiliza, entre outros itens, 27% para
a alimentação; 32% para a habitação; 5,89% para o
vestuário; 17% para o transporte; 5,67% para a saúde;
quase 4% para a educação e 1,61% para a recreação
e cultura. São dados do IBGE.
Sr. Presidente, penso que temos de reverter esse
quadro de miséria e realizar logo a inclusão e promoção
social, tão caras e recorrentes no discurso, incapazes
de materialização na prática.
Vistos todos esses motivos – e poderia aqui listar
tantos outros – é que apelo a um novo pacto econômico de V. Exªs e também de nossos colegas da Câmara
dos Deputados, sobretudo das autoridades do Poder
Executivo, para que juntos possamos promover um
verdadeiro reajuste do salário mínimo.
Segundo dados do Dieese, atualmente, pouco
mais de 30% dos trabalhadores ocupados ganham
até um salário mínimo no Brasil. Isso representava,
em 2002, 21,6 milhões de trabalhadores.
Quando se considera a faixa dos ocupados que
ganham até dois salários mínimos, essa participação
chega a 62%, ou seja, 42,2 milhões de pessoas.
Dos beneﬁciários da Previdência, 65% ganham
até um salário mínimo. Em dezembro de 2003, dados
da Previdência Social indicaram que 13,7 milhões de
benefícios previdenciários correspondem exatamente
a um salário mínimo.
Sr. Presidente, levando-se em conta que o teto
ﬁxado para a Administração Pública Federal não poderá superar o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF –, ﬁz algumas contas e digo que
passaríamos a receber por mês, aproximadamente,
48 vezes mais que o trabalhador brasileiro, ou seja,
R$12.720 contra R$260. Não há disponibilidade pública, qualiﬁcação intelectual, notório saber, competência
proﬁssional que admita e justiﬁque um abismo salarial
dessa proporção. É simplesmente vergonhoso um País
resignar-se à tamanha distorção!
E é exatamente essa distorção que podemos e
devemos começar a corrigir, elevando o salário mínimo,
piso de referência remuneratória para o País, a ﬁm de
que gradualmente possamos atingir uma escala diferencial razoável entre os distintos níveis salariais.
A discussão sobre as fontes de recursos para se
ﬁnanciar esse aumento, que todos fazem questão de
levantar, se dá de forma errada, especialmente quando se prende “ao impacto nas contas públicas” – ótica
imposta pelo FMI – e não à ótica dos reﬂexos sociais
e econômicos do ponto de vista do desenvolvimento
e da dinamização da nossa economia.
Sr. Presidente, quando se nega uma remuneração
justa ao trabalhador, nega-se, simultaneamente, con-
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dições mínimas para a vida digna. Sem essa garantia
a todos os seus cidadãos, o que poderá um Estado
esperar e exigir em contrapartida? Evidentemente,
nada. Todavia, reconheço que o Governo Lula irá, até
o ﬁnal do seu mandato, mudar essa situação caótica
e humilhante por que passa o trabalhador brasileiro
com um salário mínimo que passará de R$240,00 para
R$260,00 e que não resolverá os problemas do nosso
País e a conta do trabalhador.
Por essa razão Sr. Presidente, embora saiba que
o salário mínimo que a maioria dos Senadores deseja
ainda não resolverá a situação do trabalhador e da sua
família, para que comecemos a dar um passo importante, ﬁco com o salário de R$275,00.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra à Senadora Ideli
Salvatti.
S. Exª dispõe de até dez minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT –SC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nosso País, todos sabemos,
tem uma das maiores concentrações de renda. Parcela signiﬁcativa da nossa população vive na miséria
quase que absoluta, e as diferenças regionais e de
classe chegam, muitas vezes, ao absurdo.
Tudo isso não vem de um ano e cinco meses, mas
da construção secular de uma elite conservadora, patrimonialista, que acumulou poder e riqueza e que não
abre mão, resiste a qualquer mudança. Como um cão
agarrado ao osso, não quer soltar e perder nenhum
ﬁapo de carne. Essa situação – volto a dizer –, que
não vem de um ano e cinco meses, mas da construção histórica dessas elites, resiste fortemente a toda
e qualquer mudança. Portanto, mudá-la não é tarefa
para um, dois, três ou quatro anos, para uma única geração, para uma única força política, para alguns, mas
para o coletivo, para aqueles que têm responsabilidade
perante o povo brasileiro e este País.
Em nosso País, o combate a essa situação de
miséria e de concentração de renda tem como única
alternativa as políticas públicas de erradicação de miséria, que, ao longo da nossa história, tiveram pesos,
apostas e aporte de recursos diferenciados.
Incluído no rol de políticas públicas de erradicação de miséria, temos o discutível sistema previdenciário, os programas aglutinados na Lei Orgânica da
Assistência Social, os benefícios concedidos a pessoas
em situação de risco. Além desses, há o Programa de
Transferência de Renda, que atende populações que
estão abaixo da linha de miséria, e o salário mínimo,
cuja incidência, no Brasil, difere da de outros países.
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Nos últimos dias, em vários pronunciamentos,
ouvi que o nosso salário mínimo é o mais baixo, o
menor de toda a América Latina, que o do Paraguai,
do Uruguai, da Argentina; mas vale registrar que em
nenhum desses países o salário mínimo é referência
previdenciária. Nesses países, quando o salário mínimo é reajustado, não há incidência sobre os benefícios previdenciários, garantia estabelecida em nossa
Constituição.
Como bem lembrou o Senador Garibaldi Alves
Filho, quando o salário mínimo é reajustado, 20% dos
gastos sociais brasileiros também o são, desde a Previdência, o Seguro Desemprego e os benefícios da
Assistência Social. Ou seja, o encadeamento desse
reajuste traz a necessidade de uma ampliação signiﬁcativa de recursos, tanto que – já está comprovado,
todos sabemos –, para cada R$10,00 a mais no mínimo, mais de R$2 bilhões anuais devem ser acrescidos
nessas vinculações. Portanto, para cada R$10,00 a
mais no salário mínimo, teremos que buscar mais de
R$2 bilhões para cobrir as vinculações com a Previdência, com as aposentadorias e pensões, com o Seguro
Desemprego e a Assistência Social.
Se a política do salário mínimo busca erradicar
a miséria, o que é importante, necessário e correto,
se ela tem eﬁcácia em relação a algumas parcelas da
população, não a tem sobre a maioria da população
que se encontra na situação de miséria.
Todas as análises e todos os estudos mostram
efetivamente que a política do salário mínimo é uma
política de erradicação e combate à miséria nas faixas
de população de mais idade, exatamente na faixa dos
45, 50, 60, 70 anos. A política de salário mínimo não
afeta diretamente de forma signiﬁcativa as crianças,
os adolescentes, que hoje no Brasil são, infelizmente,
o maior contingente de miseráveis. Para atingir essa
faixa da população, outras políticas públicas são absolutamente necessárias, como as de assistência social
e, principalmente, as de transferência de renda. Trata-se
exatamente de programas como os de Erradicação do
Trabalho Infantil e Bolsa Alimentação. Está comprovado
que esse tipo de transferência de renda, que tem uma
incidência direta sobre a situação da criança e do adolescente, produz um efeito em curto prazo muito mais
eﬁciente que a própria política do salário mínimo.
Portanto, não podemos incentivar e ampliar uma
política como a do salário mínimo em detrimento das outras políticas de combate e erradicação da miséria.
Estou convencida de que, ao trabalharmos nessas duas vertentes, teremos muito mais resultado na
erradicação da miséria em médio prazo que centrando
fogo numa única política.
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Trago alguns dados que considero absolutamente
fundamentais para este debate. Em 2002, tínhamos,
pela Lei Orgânica da Assistência Social, um gasto de
apenas R$2 bilhões; em 2001, com a Lei de Assistência Social e com o início dos programas de transferência de renda, pulamos para R$4 bilhões; em 2002, o
gasto chegou a R$5,956 bilhões, entre Lei Orgânica
de Assistência Social e transferência de renda, e tínhamos um patamar de atendimento das populações
na faixa de miséria. Atendíamos, com esses recursos,
uma pequena parcela da população; atendíamos com
um valor pequeno de apenas R$25,00 por família, nas
políticas de transferências de renda.
Estamos, neste ano, no Orçamento de 2004, entre
a Lei Orgânica da Assistência Social e a transferência
de renda, alcançando R$11,711 bilhões. Em dois anos,
dobramos os gastos públicos direcionados as essas
políticas que considero de fundamental importância
para a erradicação da miséria.
A política de recuperação do salário mínimo adotada pelo Presidente Lula além de reajustar o salário
mínimo de R$240,00 para R$260,00 também concedeu um reajuste no salário-família, que pretende na
mesma lógica beneﬁciar, em primeiro lugar e de forma
mais adequada, as famílias que têm um número maior
de ﬁlhos. O reajuste foi de R$13,00 para R$20,00 por
criança no salário-família.
A complementaridade das duas políticas e o crescimento da política de transferência de renda adotado
pelo Governo Lula dobraram o número de recursos
destinados à Lei Orgânica da Assistência Social e aos
programas de transferência de renda. A política adotada para o salário mínimo recupera pouco em comparação à inﬂação – temos que reconhecer –, mas cria
a alternativa do salário-família exatamente para poder
dar algo mais àqueles que têm uma família numerosa,
àqueles que têm um número maior de ﬁlhos.
Sei que foi feito um acordo para que não trouxéssemos cartazes – houve uma conversa nesse sentido
–, mas trouxe um gráﬁco bastante elucidativo. Não sei
se a TV Senado tem condições de registrar.
Vemos nesse gráﬁco a evolução do salário mínimo
real de junho de 2002 a 2004. O salário real perde de
forma ostensiva quando há inﬂação, perde de forma
signiﬁcativa. A queda do poder de compra é efetivo, é
brutal quando o processo inﬂacionário é semelhante
àquele que houve na passagem de 2002 para 2003.
Quando há estabilidade econômica, o reajuste pode até
ser numericamente menor. No ano passado, o reajuste
foi de R$40,00; neste ano, foi apenas de R$20,00. Em
temos de poder de compra, temos uma situação diferenciada. A inﬂação não corroeu o salário, não jogou
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o salário lá embaixo, como ocorreu entre 2002 e 2003
em termos de poder de compra.
Portanto, a política de estabilidade econômica,
de combate à inﬂação e todo debate que se faz a respeito da importância de manter os índices do superávit primário para poder, junto com a política de juros,
controlar a inﬂação são de fundamental importância
para a população de mais baixa renda. Demos no ano
passado R$40,00 de reajuste ao salário mínimo, mas
esses R$40,00 do ano passado não proporcionaram
a mesma recuperação quanto os R$20,00 deste ano,
porque a inﬂação deste ano não jogou o poder de
compra lá embaixo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quanto à situação de votação que temos hoje na Casa,
quanto à polêmica entre os R$260,00 e os R$275,00,
eu não poderia deixar de registrar que o que estaremos votando hoje não é tão-somente o valor do salário mínimo. Todos sabemos – inclusive pela decisão
surpreendente de hoje da Oposição de não querer
falar, quando estamos acostumados a ouvir seus numerosos discursos – que o objeto de discussão não
é o valor do salário mínimo, mas outras questões. Se
fossem tão contundentes defensores do salário mínimo, os membros da Oposição teriam cumprido o
“Mãos a Obra” do Fernando Henrique, que prometeu
dobrar o salário mínimo em quatro anos e que não o
fez em oito anos.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª oportunidade
e peço desculpas por haver ultrapassado o tempo em
alguns minutos.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, a
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais para
discutir.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para discutir.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, vou aguardar a votação do mérito. Não vou discutir, porque o
Governo nos trouxe uma proposta que consideramos
indecente, um salário de R$260,00.
Aguardo o encaminhamento e já adianto que votarei R$275,00 com o meu Partido, o PFL.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior, por dez minutos, para discutir.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este, sem dúvida
alguma, talvez seja um dos dias de maior tristeza na
minha vida, mas há momentos em que precisamos
assumir as responsabilidades depois de um processo
profundo de reﬂexão. O que vou dizer não me envaidece, não me alegra, muito pelo contrário; mas devo
dizê-lo e assumir as responsabilidades.
Tão logo foi editada e anunciada a medida provisória que ﬁxa novo valor para o salário mínimo, vim a
esta tribuna dizer que, com o meu voto, ela não contaria; de fato, não contará. Meu Partido seguramente entendeu as ponderáveis razões que me levam a
esse gesto, admitindo por essa forma o exercício da
democracia interna, já que nenhum reparo recebi. No
entanto, tenho sido cobrado por outros Partidos que
compõem o arco de aliança em que me elegi, com insinuações de que me rendi à demagogia.
Recebo as críticas com humildade, mas com
elas não concordo.
Fui eleito pela Frente Popular do Acre, liderada
pelo PT, comprometida com a sustentação política ao
Presidente Lula, cuja candidatura defendi com entusiasmo e convicção, aliás, pela quarta vez. Tenho dado
a seu Governo minha solidariedade e meu voto em
questões transcendentais que entendo necessárias
para assegurar a governabilidade do País, no pressuposto de que devemos ajudá-lo a realizar as mudanças
prometidas ao povo brasileiro e ansiadas por seus 53
milhões de eleitores, a maioria dos quais sustentaram
suas quatro memoráveis campanhas eleitorais.
O reajuste do salário mínimo é uma questão de
enorme relevância no programa político que nos levou
à vitória nas urnas. Um governo democrático e popular tem o dever de valorizar o trabalho em um país em
que a remuneração da mão-de-obra é tão aviltada e
a acumulação do capital tão predatória e nem sempre realizada de forma socialmente justa e legítima. E
não se diga que estamos exigindo muito do Governo
do Presidente Lula. Nunca tive a ilusão de que neste
Governo realizaríamos integralmente as transformações tão sonhadas pela esmagadora maioria do povo
brasileiro. Sei das diﬁculdades deste Governo, que só
foi eleito porque o bloco político por ele responsável
resolveu, ﬁnalmente, aliar-se e comprometer-se com
parcela signiﬁcativa da burguesia nacional. Mas, ignorar uma política de rendas, até hoje não formulada, em
proveito de um modelo econômico que tem sido mero
e ﬁel desdobramento de Governos anteriores, pareceme ignorar compromissos históricos que todos nós temos com os trabalhadores brasileiros, dura e sistematicamente afetados pela queda do poder aquisitivo de
seus salários, pelo desemprego e pela falta de políticas
públicas que amenizem a dramática concentração de
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renda, que nos torna e nos tornou uma das sociedades
mais desiguais e injustas do universo.
Não pretendemos que em dois anos se cumpra a
promessa de campanha de duplicar o valor do salário
mínimo. Queremos, contudo, dar início à recuperação
do seu valor de compra com a adoção de uma política de rendas que contemple, de forma permanente,
esse compromisso, não deixando o salário mínimo ao
sabor das conveniências ocasionais de uma política
econômica tradicionalmente generosa com incentivos
para o capital e sistematicamente punitiva com a remuneração do fator trabalho.
Não nos acusem, portanto, de demagogos por
preconizarmos que as relações entre capital e trabalho em nosso País sejam menos cruéis, menos discriminatórias e mais justas, pois isto não é mais do que
um recurso para tentar banalizar uma discussão que
é fundamental para um parcela signiﬁcativa dos trabalhadores de todo o País.
Um governo de alianças pressupõe atender mais
do que os interesses corporativos e ocasionais dos
que o apóiam. Requer também, acima de tudo, ouvir
aqueles que nada mais reclamam que a prevalência
dos interesses legítimos e justos das sociedades e dos
eleitores. Nossa energia não pode ser monopolizada
pelo esforço de demonstrarmos ao mercado internacional e aos investidores que somos capazes de cumprir
metas de superávit ﬁscal acima das que nos são impostas como penhor de nosso reconhecimento pelos
créditos que nos concedem ou pelos investimentos
com que nos honram. O progresso e o desenvolvimento
do País, Sr. Presidente, pedem mais que submissão,
conformismo e passividade ante regras que nos são
impostas nos momentos de crise.
Se este é um governo de alianças, como de fato
é, precisamos estar atentos aos interesses das diversas forças que o compõem. Se aplicamos toda a nossa energia com um furor servil para nos colocarmos
a serviço preferencialmente daqueles que, na perspectiva deles, resolveram nos dar uma chance apenas na quarta tentativa de ocuparmos a Presidência
da República, estaremos frustrando a esperança e o
esforço de todos aqueles que conosco estiveram nas
quatro tentativas.
Não posso aceitar a justiﬁcativa tão reiteradamente utilizada por todos os governos, inclusive por ilustres
membros do atual ministério, de que salário mínimo é
política compensatória. Com essa tese perversa, seus
valores há décadas têm sido mantido baixos, por ser
considerado simples fator a ser adicionado às demais
ações assistencialistas. Trata-se de argumento que a
própria sensibilidade do poeta já havia há muito tempo refutado, quando disse que “... uma esmola para
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um homem que é são ou lhe mata de vergonha, ou
vicia o cidadão.”
Salário mínimo, como já disse, é política de valorização do trabalho e do trabalhador, até mesmo nos
mais ortodoxos regimes capitalistas. No dia em que
investidores, capitalistas e banqueiros se dispuserem
a aceitar parte dos juros, dividendos e da renda de
suas aplicações ﬁnanceiras em tíquete-alimentação,
bolsa escola, bolsa família, estarei disposto a rever a
minha posição e a reabrir a discussão sobre este assunto. Se o talento e os esforços da equipe deste Governo tivessem sido aplicados na formulação de uma
política consistente e permanente do salário mínimo,
eu e os que comigo concordam estaríamos dispensados de dar o nosso voto hoje contrário a essa medida
provisória, que é também manifestação contra a inércia com que estão sendo tratados os interesses dos
trabalhadores.
No meu entendimento, é indispensável que o
Senado assuma a responsabilidade pelo ato que vamos praticar, rejeitando essa proposta envergonhada
de reajuste do salário mínimo. Aí, então, nós estaremos dando ensejo à discussão de propostas como
o projeto do Senador Paulo Paim, em tramitação na
Casa, a que já dei parecer favorável e que estabelece
mecanismo simples de reajuste, de modo a permitir
uma recomposição lenta, porém contínua, do valor de
compra do salário mínimo.
Por essa proposta, o valor objeto do reajuste seria
acrescido das perdas inﬂacionárias ocorridas no período
e de R$0,20 a hora trabalhada. Pelos cálculos disponíveis e conﬁáveis, esse valor seria hoje de cerca de
R$300,00 e estaríamos dispensados de renovar essa
discussão todo ano, dessa forma precária, injusta e
ilusória, como tem sido feita ao longo de tantos anos.
Com essas considerações, Sr. Presidente, encerro
minha intervenção, lamentando desagradar a alguns de
meus mais caros, prezados e queridos amigos, mas em
paz com minha consciência, com minhas convicções e
com a atitude que no mais íntimo de meu foro julgo ser
de meu dever: o de votar contra essa medida provisória, impugnar e trabalhar pela construção de algo que
permita que possamos ter um mecanismo perene de
reajuste do salário mínimo, sem, repito, que tenhamos
que voltar anualmente a essa discussão desgastante
para todos nós.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presidente, declino do uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
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S. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, procurei reﬂetir sobre tudo o que
aqui foi dito e, pela primeira vez na tribuna do Senado
Federal, quero opinar sobre a matéria.
Ouvi com atenção todas as argumentações apresentadas e as respeito. Farei apenas algumas indagações.
Estou com a consciência absolutamente tranqüila
para defender aqui, de peito erguido e de alma pura,
a Medida Provisória nº 182, que ﬁxa em R$260,00 o
valor do salário mínimo.
Tive oportunidade de perguntar a alguns colegas do meu Partido: quem de nós aqui está com a
alma mais ferida? Quem de nós aqui tem a história
mais linda e brilhante de todos? Quem de nós aqui
está sendo mais verdadeiro com o que e com quem?
Quem se arvora aqui únicos defensores das causas
populares brasileiras.
O Presidente Lula foi uma novidade para a história
do nosso País. Um operário com baixa escolaridade
que muitos na campanha alardearam sem experiência,
que seria um trauma, uma tragédia no equilíbrio nacional perante a situação internacional. E foi exatamente
nesse ponto que o Governo deu o primeiro sinal de
isenção e de mudança na geopolítica internacional.
Quero dizer tudo isso para falar de princípios
porque ouvi muito falar de princípios aqui. Segundo, o
salário mínimo, criado pelo Presidente Getúlio Vargas!
Pasmem: no momento de um Estado ditatorial, cria a
política mais duradoura para o trabalhador assalariado
brasileiro. Em 1932, o Governo Getúlio Vargas cria a
carteira proﬁssional; 72 anos de duração, e pelo jeito
vai durar muito mais. Em 1940, o Presidente Getúlio
Vargas cria o salário mínimo; 64 anos de duração. Em
1943, cria a Consolidação das Leis do Trabalho; 61
anos de duração.
Faço uma pergunta, Sr. Presidente, salário mínimo é leilão? Salário mínimo é quem dá mais?
O sindicalismo do período militar, do qual eu fazia
parte, reivindicava nas suas manifestações o aumento
já. Mais tarde, ﬁndado o período militar, o sindicalismo brasileiro, arrochado pela situação internacional,
passou a exigir o reajuste já, esquecendo o aumento
já. E exatamente na época do Governo de Fernando
Henrique Cardoso o sindicalismo, infelizmente, passou
a exigir emprego já, condicionando-se a qualquer política econômica do País, reivindicando a sobrevivência
de seu trabalho.
Sr. Presidente, dos meus 46 anos de idade, vivi
do salário mínimo por 25 anos. Meu primeiro emprego
começou em 14 de outubro de 1969; ﬁquei no mesmo
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posto de trabalho até março de 1978. Nesse período,
o meu patrão dizia que não poderia sequer assinar a
minha carteira porque se o ﬁzesse teria de me demitir.
Nesses nove anos de trabalho, só tive minha carteira
assinada durante dois anos e três meses. Depois fui
trabalhador rural e ralei bastante. Com a minha história de vida, creio que posso falar um pouco de salário
mínimo, porque de salário mínimo vivíamos eu, três
irmãos e meu pai para fazermos a partilha dos pães
em minha casa a ﬁm de que ninguém passasse fome
absoluta.
Falamos de política de longo prazo. Qual é a
blindagem para o salário mínimo? Quem se arvora
a construir uma política que ultrapasse o que foi feito
em 1932, 1940 e 1943 pelo Presidente Getúlio Vargas? Quem?
Ouvi com atenção o que disseram os Senadores
Cristovam Buarque, Roberto Saturnino e Paulo Paim.
Há uma preocupação de construir uma política de longo prazo para o salário mínimo, para que o Brasil não
precise mais discutir, anualmente, se cobrirá a inﬂação,
se haverá um pouquinho mais de ganho real ou como
ﬁcará a situação do trabalhador. Sr. Presidente, que
isso não se transforme apenas numa briga política pelo
poder. Não quero crer nisso acima de tudo porque acredito piamente nas pessoas que passaram horas, dias,
semanas debruçados sobre números e cálculos para
apresentar suas proposições. Acredito muito na seriedade daqueles que defenderam R$320,00, R$300,00,
R$290,00, R$280,00, ou R$275,00 e acredito mais ainda nos números que o Governo Lula apresenta para
falar em R$260,00.
Mas isso é inerente à luta política entre Situação e Oposição. Entre Situação e Oposição, é claro, e
quero acreditar, uns jamais aceitarão os números dos
outros. O Sr. Fernando Henrique Cardoso, quando da
candidatura à sua primeira eleição, no seu programa
de Governo – eu queria ler, mas esqueci o livro – disse
que, ao ﬁnal dos seus quatro anos, o salário mínimo
estaria dobrado. E a Oposição lutou arduamente – parabenizo o meu Partido, o PT, principalmente o Senador Paulo Paim, à época Deputado Federal – lutamos
bravamente para convencer em números calculados
que poderia haver ganho maior do que o oferecido
pelo ex-Presidente.
Está na hora da reﬂexão e não quero me furtar a
dizer que essa é a oportunidade do PT de iniciar um
debate coletivo para a construção em longo prazo de
uma tranqüilidade maior para os trabalhadores brasileiros e, principalmente, acabar de uma vez por todas
com o leilão para o salário mínimo.
Sr. Presidente, alguns desaﬁam o Presidente Lula
todos os dias – isso é bom – e eu desaﬁo qualquer um
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dos Srs. Senadores: por onde é que vamos começar o
grande desaﬁo brasileiro? Devemos começar rompendo com o FMI? Devemos começar rompendo com os
contratos lesivos ao patrimônio público nacional? Devemos começar por reestatizar empresas brasileiras mal
vendidas? Devemos começar por onde? Transformar
o ideário de quem está passado fome e necessidade
em um palco de interesses que não conheço? Não é
possível aceitar isso!
Respeito o debate pelos números, mas jamais
quero colocar isso na expectativa de um escândalo
que não ocorrerá. O Senador Cristovam Buarque fez
analogia entre a ousadia e a responsabilidade de um
governo. Houve governos, segundo ele, ousados, porém irresponsáveis! Houve os irresponsáveis e não
ousados, mas estamos tentado construir um que seja
exatamente responsável e ousado ao mesmo tempo.
Diante de tudo isso, a minha consciência está em
paz, muito em paz! Sei o que determina a Executiva
do nosso Partido, numa decisão como essa. Sei o que
determina a história, a consciência e os convencimentos de cada um. O debate do salário mínimo não se
encerra na história ou no pensar de cada um de nós,
porque é impossível medir, Sr. Presidente, a necessidade, o interesse e o sonho de um trabalhador.
Fizemos um debate aqui na Reforma da Previdência que foi o oposto deste debate, não do salário
mínimo, que se constitui como piso mínimo; falamos
de um teto, e o mundo quase caiu na nossa cabeça.
Ninguém ousou mexer nos altos salários de ninguém. Vi
escândalos como o da Prefeitura de Marabá, que tem
uma lei segundo a qual qualquer pessoa que passar
um dia na cadeira de prefeito recebe, de forma vitalícia,
os vencimentos do prefeito em exercício e goza das
mesmas condições que ele. São essas imoralidades
que precisam ser corrigidas no Brasil, Sr. Presidente.
É o desabafo que faço. É preciso constituir a blindagem de longo prazo do salário mínimo no sentido de
colocar ﬁm ao leilão. Também é preciso constituir um
limite máximo que os cofres públicos brasileiros possam dar como pagamento para qualquer proﬁssional,
para qualquer tipo de trabalho.
Estou de consciência tranqüila, em nome do PT
do Acre, em nome de nossa Bancada unitária, em
nome do Governo do Estado do Acre, em nome de
todos que estão irmanados ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para defender para o trabalhador brasileiro o que é possível neste momento, e construir,
daqui para a frente, o projeto de blindagem para mais
70 anos de um salário mínimo intocável, como o que
foi criado pelo Presidente Getúlio Vargas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Com a palavra o Senador Rodolpho Tourinho. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Jefferson Péres.
S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, como o encaminhamento pela Liderança será feito pelo Senador Almeida Lima, eu me
permiti utilizar estes dez minutos para deixar registrada
minha posição na votação desta medida provisória.
Srªs e Srs. Senadores, seja qual for o resultado
da votação de hoje, o Governo já perdeu. O Governo
e o PT hoje sairão daqui derrotados.
Em primeiro lugar, porque, mais uma vez, jogaram
no chão bandeiras históricas do Partido e as pisotearam; em segundo lugar, e pior ainda, Sr. Presidente,
pelos métodos que estão usando para mudar votos.
Não respeitam sequer Partidos de oposição. Até membros do PDT foram chamados e pressionados, numa
incursão imprópria num Partido de oposição que fechou questão a respeito da matéria. Governadores e
Prefeitos telefonam fazendo terrorismo, alegando que
investimentos federais serão interrompidos em seus
Estados se Senadores ligados a Governadores não
votarem “sim”. São métodos que nunca imaginei que
poderiam ser adotados por um Partido que veio para
mudar.
Durante oito anos assisti aqui a Senadores do
PT, assim como a Deputados, na Câmara, vociferando
contra o Governo Fernando Henrique Cardoso todas
as vezes em que se propunha aumento de salário mínimo. Às vezes, Senador Demóstenes Torres, até com
ganhos reais em alguns anos. E vinha a velha cantilena de que o Governo não dava porque não queria, de
que era possível, de que bastava combater as fraudes
e a sonegação, mas o Governo não dava porque era
o inimigo dos trabalhadores. Fernando Henrique era o
perverso inimigo dos trabalhadores e dos velhinhos.
Agora, vejo, Srªs e Srs. Senadores virem à tribuna vociferando contra os que querem dar um aumento
um pouco maior ao salário mínimo, um aumento real.
Dir-se-á, Senadora Heloísa Helena, que todos têm o
direito de mudar. Claro; só os idiotas não mudam, mas
muda-se a partir de convicção.
Srªs e Srs. Senadores do PT, V. Exªs foram eleitos com milhares ou milhões de votos e muitos desses votos lhes foram dados porque vociferavam desta tribuna contra a taxação dos inativos e contra os
parcos aumentos do salário mínimo. Agora, no poder,
veriﬁcaram que não podem dar? Muito bem, mas têm
o dever moral de pedir desculpas aos seus eleitores,
pedir desculpas ao povo brasileiro e dizerem: “Eu errei. Fui demagogo no passado. Agora, no poder, vi que
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a realidade é outra. Desculpem-me todos vocês que
votaram em mim por isso”.
Não vejo ninguém com essa humildade, que eu
teria por um dever de consciência.
Lamento muito e repito: o Governo e o PT hoje
sairão derrotados daqui.
Gosto de repetir uma sentença, creio que de
Emerson, e o faço porque é um farol em minha vida:
“Quando se ganha transigindo em princípios, ganha-se
em um episódio, circunstancialmente, mas se perde
em substância e permanentemente”.
Mesmo que o Governo vença esta votação, pelo
rompimento com o passado, com as suas bandeiras
históricas e pelos métodos que estão usando – e não
cito nomes aqui para não constranger as pessoas,
mas os métodos são espúrios sim. Por tudo isso, o PT
pode até vencer esta batalha de hoje, este episódio
– aliás, não vai vencer –, mas perde em substância e
permanentemente. Está perdendo a sua identidade,
está perdendo as suas raízes, está perdendo os seus
referenciais éticos.
Demagogia?
O parecer muito bem lançado do Senador César
Borges aponta para este ano as fontes de ﬁnanciamento dos R$15,00 a mais.
E para o futuro? Receitas permanentes?
O professor José Pastore, que talvez seja o maior
especialista em Direito do Trabalho neste País, outro
dia disse, em um bem elaborado estudo, que há somente uma solução para o salário mínimo no Brasil,
que é a deﬁnitiva, possível, viável, um verdadeiro “ovo
de Colombo”: a incorporação dos mais de 40 milhões
de trabalhadores informais, que não contribuem para
o salário mínimo.
Seria uma reforma do sistema geral da Previdência, Senadora Heloísa Helena. Por que ﬁzeram
somente reforma da Previdência do setor público? Por
que não começaram pela reforma do sistema geral da
Previdência? A incorporação dos quarenta e tantos
milhões de trabalhadores informais na Previdência,
com uma contribuição menor, diferenciada, mesmo
que fosse de R$10,00, Senador Demóstenes Torres,
geraria receita imediata, sem despesa correspondente
– aliás, o Senador Pedro Simon propôs isso na reforma da Previdência.
Este Governo, que tanto fala em correção das
desigualdades sociais, apela para o assistencialismo,
que, como dizia o grande Luiz Gonzaga, Senadora
Heloísa Helena, “a esmola para um homem que é são
ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. É isso,
ou qualquer o nome que se dê à esmola. A melhor
distribuição de renda que se pode fazer, porque não
humilha, porque é a contrapartida do trabalho que se
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está fazendo para os da ativa e para o trabalho já realizado dos inativos, é via salário mínimo, que vai direto para o bolso do cidadão, para que ele faça o que
quiser com o reajuste.
Alguns, para aplacarem a consciência, dizem:
estamos dando o aumento do salário família. Senador
Mozarildo Cavalcanti, em primeiro lugar, como disse o
Senador Eduardo Azeredo, conforme publicado pelo
Jornal do Senado, o Governo não tem coragem de estabelecer uma política demográﬁca de planejamento
familiar. Não seria uma política de coação, mas uma
política de orientação para que os pobres não tenham
os ﬁlhos que não querem, tais como os de classe média e alta.
Melhor do que salário-família seria que o pobre
fosse bem orientado. Em vez de oito ou dez ﬁlhos que
não pode sustentar e os R$20,00 que vai receber por
cada um deles, seria que tivesse apenas dois ou três
ﬁlhos voluntariamente. O Governo não faz isso. Dizem
que o salário-família é uma compensação. Mas como
compensação? Os 14 milhões de inativos da Previdência beneﬁciados pelo aumento do salário mínimo
não serão atingidos pelo salário-família. Os trabalhadores da ativa que não têm ﬁlhos não são atingidos
pelo salário-família, os solteiros ou os que têm ﬁlhos
maiores. É uma parcela ínﬁma de trabalhadores, muito pequena que recebe o salário-família. Não venham
aplacar a consciência dos senhores e das senhoras,
falando que é a compensação.
A grande medida de distribuição de renda neste País seria realmente o aumento efetivo do salário
mínimo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Concluo, Sr.Presidente, lembrando o que disse o
Presidente Lula em seu “Compromisso pela Soberania,
Emprego e a Segurança do Povo Brasileiro,” assinado
em 23 de julho de 2002: “Para combater a pobreza,
assumo também o compromisso de promover uma elevação gradual e sustentada do salário mínimo, com o
objetivo de dobrar em quatro anos o seu valor real”.
Poderia fazer isso se já tivesse uma política de incorporação de todos os trabalhadores do mercado informal
a partir de 1º de janeiro de 2003, quando assumiu.
E eu pergunto, para encerrar, sobre essa promessa. Das duas, uma, Sr. Presidente: ou foi promessa enganosa, feita futilmente, levianamente, por quem não
sabia se poderia cumpri-la, ou foi baseada em estudos
fajutos. Por que foi feito o compromisso do Presidente
da República? Venham para cá, expliquem e peçam
desculpas ao povo brasileiro.
(Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante,
por dez minutos, para discutir.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, há 50 anos este País debate
o salário mínimo – obra do ﬁnal do Governo Getúlio
Vargas – e há 40 anos a estrutura da distribuição de
renda não se altera. Temos um dos piores perﬁs de
concentração de renda de toda a economia internacional. É evidente que um dos maiores desaﬁos deste
e dos governos que se foram e dos que virão e deste
Plenário é encontrar políticas eﬁcientes que permitam
distribuir a renda, a riqueza, o poder, a cultura e construir uma sociedade mais solidária e mais generosa
com o nosso povo.
Essa aﬁrmação não pode levar ao raciocínio
simpliﬁcador de que o salário mínimo não é importante para a distribuição de renda. Foi, é e continuará
sendo. Na história anterior deste País, era o principal
instrumento, porque era quem organizava a base do
mercado de trabalho, era a referência para o mercado
informal. E toda vez que o salário mínimo se eleva, ele
puxa para cima a massa de consumo dos que menos
têm nesta sociedade.
Portanto, é legítimo, é justo, eu diria que é quase
uma obrigação dos Parlamentares buscar caminhos
para a recuperação do salário mínimo neste País. A
meta de dobrar o salário mínimo não é um compromisso apenas deste Governo. Leio aqui o Programa
“Mãos à Obra”, de Fernando Henrique, de 1994. “A
meta do Governo Fernando Henrique é ﬁxar, a cada
ano, aumentos reais do salário mínimo, para dobrar o
seu valor atual no quarto ano de Governo.”
Não foi possível dobrar em quatro ou em oito anos.
No primeiro ano, o Governo deu o reajuste de 20% reais, muito importante para a recuperação do salário.
No segundo ano, a taxa de reajuste real foi negativa:
menos 5,6% em 1996. No terceiro ano, foi menos 1%,
e, com isso, perdeu-se aquele impulso inicial, porque
o reajuste feito não tinha sustentação nas contas públicas, não foi sustentável e acabou sendo prejudicado
ao longo do tempo.
Acho que é um equívoco insistir nessa tese do
salário mínimo em dólar, em um País que tem o regime de câmbio ﬂutuante. Foi US$100.00 no início do
Governo Fernando Henrique Cardoso, mas terminou,
em dezembro de 2002, equivalente a US$52.49.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– V. Exª poderá falar depois. Não devemos usar o argumento da taxa de câmbio e não devemos usar o
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argumento, portanto, de reajustes passageiros, em
anos eleitorais, que não se sustentam ao longo da
história.
No entanto, é inegável que houve o esforço de
construir política de renda, mesmo no Governo anterior.
Talvez a conquista mais importante neste sentido foi
o Fundo de Combate à Pobreza e o programa Bolsa
Escola, criado em 2001. O Prefeito Granna, do PSDB,
Eduardo Suplicy, o Governo Cristovam Buarque, prefeituras nossas e tantos outros permitiram criar o Bolsa
Escola como uma política complementar, que passava
a olhar não apenas para o salário mínimo, mas para as
crianças, porque hoje, neste País, a pobreza está se
concentrando fundamentalmente naqueles que menos
idade têm. O salário mínimo, com toda a sua precariedade, protege os idosos na condição de pobreza.
O Programa Bolsa Escola foi um instrumento muito importante. Eu, que lutei tantos anos para recuperar
o salário mínimo, comecei a dar prioridade absoluta ao
Programa Bolsa Escola. As minhas emendas individuais como Parlamentar, Deputado de Oposição, eram
integralmente para o Programa Bolsa Escola. Hoje,
como Senador, são integralmente para o Programa
Bolsa Família. Por que essa concepção? Porque entendo que precisamos criar novos instrumentos para
poder, de fato, promover a inclusão social e melhorar
a distribuição de renda no Brasil.
Quais são as restrições...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Arthur Virgílio, o debate é livre e eu quero
concluir meu raciocínio. Peço a gentileza de V. Exª,
pois tenho muito pouco tempo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Longe de
mim impedi-lo. Ninguém impede V. Exª, nem Zeus.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não podemos aumentar a carga tributária. O País
não agüenta mais aumento de impostos. Não podemos aumentar a dívida pública, porque a nossa taxa
de juros impede o crescimento e a geração de empregos. Não devemos insistir no caminho de vender
o patrimônio público para fechar contas e o ﬂuxo das
ﬁnanças públicas.
Temos de ter responsabilidade e austeridade ﬁscal, sem abdicar da prioridade que é a inclusão social
e a política de desenvolvimento.
Portanto, o debate que se apresenta é como gastar melhor os poucos recursos que o Estado brasileiro tem para investir no setor produtivo e para fazer as
políticas públicas e sociais.
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Este Governo fez uma opção. Qual a primeira
diﬁculdade deste ano? Vamos discutir as coisas com
transparência e com clareza. Temos R$12 bilhões a
pagar, a partir de agora, no Orçamento da Seguridade
Social, para 1,6 milhão de aposentados e pensionistas,
que não estavam no programa de Governo, que não
estavam no início do Governo, que não estão no Orçamento, porque foi uma decisão da Justiça sobre a URV.
Se analisarmos R$12 bilhões, seria possível dar hoje
R$281,00 para o salário mínimo. Mas não é possível,
porque esse recurso terá que ser pago e atinge 1,6
milhão de aposentados. Portanto, teremos que assumir
essa responsabilidade. Apesar dessas restrições, este
Governo aprovou o Estatuto do Idoso, e meio milhão de
aposentados e pensionistas carentes que não tinham
direito ao salário mínimo passaram a tê-lo; quando reduzimos a idade de 67 anos para 65 anos. Meio milhão
de pessoas não recebiam nem R$260,00 passaram a
receber; aqueles que estavam no limiar da indigência
e da miséria. Mas não foi apenas isso.
Fizemos uma opção. O Congresso colocou no
Orçamento R$256,00; nós elevamos a R$260,00. Cada
R$1,00 no salário mínimo tem um impacto anual nas
ﬁnanças públicas de nada menos do que R$214 milhões. Temos R$12 bilhões para pagar, meio milhão
a mais de aposentados que passaram a receber o
salário mínimo, mas aumentamos para R$260,00.
Optamos pelo salário-família, não o salário-família
ilimitado, até três ﬁlhos; quem tem mais de três ﬁlhos só receberá até o terceiro ﬁlho. Aumentamos em
R$48,00, para quem recebe até um salário mínimo e
meio, o salário-família.
Aqui quero fazer um debate, que é o debate de
fundo da discussão desta noite, o debate mais importante deste momento. A unidade básica de sobrevivência
na pobreza é a família. No barraco, estão os ﬁlhos e a
mulher, quando presente; quando ela é uma chefe de
família, é ela quem sustenta. Se um trabalhador individual recebe o salário mínimo e tem dois, três, quatro ou cinco dependentes, a pobreza e a miséria são
muito maiores e atingem exatamente aqueles que não
podem se defender, que são os menores de 14 anos.
A fome traz seqüelas irreparáveis à nossa juventude.
A ausência da escola impede a entrada no mercado
de trabalho. Não basta simplesmente reajustar mais
o salário mínimo.
Por que o bolsa-família é o programa social mais
justo deste País? Por que estamos colocando nesse
programa R$4,1 bilhões a mais? Com esse valor seria
possível estabelecer um salário mínimo de R$275,00,
R$280,00. Entretanto, será que deveríamos priorizar
o salário mínimo ou o bolsa-família? E vou dizer por
quê. Se aquele que recebe o salário mínimo tem três
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dependentes, ele não receberá R$260,00. Se a família
for composta por três membros o trabalhador receberá
R$295,00, ou seja, R$20,00 do salário-família e mais
a quantia referente à participação no bolsa-família. Se
ele tem quatro ﬁlhos, não receberá R$260,00. Por favor,
permita a imprensa brasileira que o povo brasileiro saiba o que está sendo discutido. Quem tem quatro ﬁlhos
receberá R$365,00, porque, até três ﬁlhos, o trabalhador recebe R$20,00 por ﬁlho e mais a participação no
bolsa-família. Se houver mais de cinco membros na
família, ele receberá R$415,00.
Quero ser muito sincero com todos os Senadores.
Sempre voto com convicção e falo com transparência e
respeito, mas penso que este é o debate mais importante. Precisamos chegar a um acordo. E quero falar
àqueles que eram líderes do Governo anterior, que
acharam que seria possível dobrar o salário mínimo em
quatro anos, o que não foi possível e ajudaram a criar
o bolsa-escola. Lembro-me como a Oposição, negociando com lideranças que estão aqui hoje, defendeu
um bilhão e meio a mais para o bolsa-escola, porque
isso daria a oportunidade de vincular a permanência
da criança na escola pública, que ainda é de precária
qualidade no Brasil. Precisamos de mais investimentos
no salário dos professores, em saneamento básico e
em saúde pública. Precisamos de investimentos em infra-estrutura, porque este País não cresce e não gera
empregos se não tiver estradas e portos.
As restrições orçamentárias são severas. A taxa
de juros da dívida pública é de 16%, é menor do que
era antes, mas ainda é muito alta. A carga tributária é
32% do PIB, e não há como avançar nessa direção.
Nesse quadro de restrições, temos que fazer opções
sinceras, corajosas e transparentes com o nosso povo.
O programa social de maior alcance é o bolsa-família,
por isso concentramos nele o esforço de investimento da área social. É de 6,5 milhões a meta de famílias
incluídas nesse programa até o ﬁnal deste ano, mais
6 milhões e 200 mil que recebem o salário– família.
É isso que vai permitir entre as famílias que recebem
o salário mínimo, aqueles que têm dependentes, sejam aposentados ou não, que possamos, pelo menos,
proteger os que menos têm e os mais indefesos que
são, sobretudo, os jovens até catorze anos que não
têm nenhuma fonte de renda alternativa.
Por isso, cada real custa R$214 milhões em um
ano; R$15,00 são R$3 bilhões e colocamos quatro bilhões e cem milhões no bolsa-família, e os recursos
disponíveis para outras políticas sociais e investimento. Por sinal, é por uma decisão deste Congresso Nacional que o Governo está cumprindo tanto no que se
refere ao salário mínimo, apesar de aumentar o valor
quanto, sobretudo, às políticas sociais.
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Quero concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Vejo no silêncio da Oposição uma atitude própria
de quem considera que tem uma maioria na votação,
e essa é uma tática parlamentar recorrente na vida
pública. Mas eu termino pedindo que cada Senador
reﬂita com sinceridade e profundidade a decisão que
iremos tomar. Não só em função do cenário internacional pelo qual estamos atravessando, do esforço
de responsabilidade ﬁscal que é indispensável para a
estabilidade e para a incapacidade de procedimento,
mas, sobretudo, reﬂita sobre o caminho das políticas
públicas e sociais.
Precisamos avançar sobretudo para aqueles que
menos têm. É inegável que os que ganham um salário
mínimo têm muito pouco, mas existe um imenso Brasil que está abaixo daqueles que recebem o mínimo,
e existe uma multidão que está hoje prejudicada nas
famílias que recebem o mínimo, porque não têm qualquer amparo ou política social.
Por isso estamos propondo esse caminho para
a distribuição da renda, esse caminho de inclusão
social, esse caminho de combate à pobreza, à miséria e às diﬁculdades advindas do quadro de R$12 bilhões a mais a serem pagos e não estavam previstos
no Orçamento.
Termino a minha argumentação, para respeitar
o tempo dos demais oradores, dizendo que estamos
construindo na LDO, com o Relator Garibaldi Alves Filho, um mecanismo permanente de crescimento real do
salário mínimo. Mas devemos, sobretudo, aprofundar
o debate de quais os instrumentos, qual o caminho
para reverter essa estrutura perversa de concentração
de renda, que perdura há mais de quatro décadas de
forma inalterada, com estabilidade, sem estabilidade,
com crescimento ou sem crescimento. E seguramente,
ou pactuamos uma política suprapartidária, ou somos
capazes de discutir, dentro do quadro de restrições
orçamentárias tão severas que foram herdadas, a fragilidade da estabilidade econômica e a necessidade
de promover um investimento e o crescimento, num
orçamento que não pode abdicar da infra-estrutura.
Qual o caminho da política social?
Estou absolutamente convencido, como já estava
no passado, de que o que era bolsa-escola, e hoje é
a bolsa-família, é o programa social de mais alcance,
que pode um dia, sim, chegar a um processo muito
mais amplo de atendimento à população. E aí estamos, hoje, com o bolsa-família, protegendo os que
recebem o mínimo e têm mais dependentes; estamos
começando neste País a proteger, com uma política
de transferência de renda, aqueles que nem o mínimo recebem, e que, infelizmente, ainda é uma imensa
multidão de brasileiros.
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Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Sr. Presidente, vou deixar para a ocasião do encaminhamento!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Líder Aloizio Mercadante já foi muito claro
em suas argumentações. Estamos em um momento
delicado da relação política entre Governo e Senado
Federal e entre os Partidos políticos. Estamos tomando
uma decisão que precisa ser muito bem reﬂetida por
todos os Partidos, pois não se trata de um fato isolado,
de uma disputa por espaço político, em que o maior
valor defendido signiﬁca a vitória do Partido A, B ou C,
e muito menos a derrota do Governo. Este tem a responsabilidade das políticas de ﬁnanciamento público;
a Oposição tem a responsabilidade da ﬁscalização,
da crítica e também da participação interativa com o
Governo, sem dúvida alguma, como no belo exemplo
da reforma da Previdência Social, em que o PSDB e o
PFL estenderam seu apoio ao Governo, com ganhos
sociais que também precisam ser considerados.
Com relação ao que observou o Senador Jefferson Péres, ou seja, que a reforma da Previdência
apenas retirou direitos dos trabalhadores, é bom que
se faça justo reparo. O art. 201 da Emenda nº 41 do
Senado Federal, aprovada em dezembro, dispõe, em
seu §12, que:
A lei disporá sobre sistema especial de
inclusão previdenciária para trabalhadores de
baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto
aposentadoria por tempo de contribuição.
Muito mais do que uma manifestação única do
Senador Pedro Simon, é uma manifestação de concordância do Governo. É do conhecimento do Senado
Federal que, se observarmos a participação em percentual do Produto Interno Bruto Brasileiro, quando
falamos em aposentadorias, transferências e investimentos, veriﬁcaremos que há uma participação do PIB,
só em aposentadorias e transferências de renda, de
8% em 2003 e 2004. Quando falamos em investimentos, mantemos uma faixa bem menor, demonstrando
um direcionamento social efetivo do nosso Governo
em relação ao PIB. Ao fazermos uma análise fria dos
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investimentos e das linhas de política salarial no Brasil, observamos que a política do salário mínimo tem
progressivamente, desde do ano de 1995, aumentado
o seu valor. Quando olhamos o salário da indústria,
vemos que a curva é decrescente. Quando olhamos
a curva do salário mínimo, veriﬁcamos que a curva é
crescente.
Evidentemente estamos falando de um salário
aquém das expectativas, aquém da determinação de
vida, da determinação que tem o Presidente da República em recuperar o poder de compra do trabalhador
que vive de um salário mínimo. Esse desaﬁo está posto.
Temos anos de Governo pela frente e trabalharemos
todos os dias na busca da recuperação do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Neste momento, o Governo entende que está sendo feito o possível, e tem
uma justiﬁcativa clara quando fala da política compensatória para o salário mínimo.
Sinceramente, meus caros Senadores, eu teria
muito mais constrangimento, talvez ﬁcasse muito envergonhado se, ao ﬁnal dos quatro anos do Governo
do Presidente Lula, constatássemos um salário mínimo de R$600,00 ou mais, enquanto ainda tivéssemos
40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da
miséria, recebendo menos de um dólar por dia. Aí
talvez isso fosse motivo para vergonha e para constrangimento. Essa lógica da concentração de renda, a
lógica da distância entre pobres e ricos, gera um desaﬁo para o nosso Governo. Este tem tido a coragem,
a determinação, de enfrentar essa perversidade histórica acumulada. Não foi o nosso Governo que deixou
uma dívida pública no patamar dos R$900 bilhões. Não
foi o nosso Governo que vendeu o patrimônio público brasileiro, um patrimônio estatal signiﬁcativo, para
ajustar, para fazer remendos, para passar um esparadrapo nas responsabilidades do ﬁnanciamento público
e das políticas sociais.
Com o Programa Bolsa Família estamos conseguindo atender 4,5 milhões de famílias neste País.
Mas ninguém considera esse um dado positivo do Governo Lula. Quando olhamos para traz, veriﬁcaremos
que R$2,400 milhões foram investidos no Governo
anterior em programas como o Bolsa Família, o Bolsa
Escola e semelhantes. Hoje, alcançamos R$6 bilhões
em ﬁnanciamento para o Programa Bolsa Escola.
Mas parece-me que há uma indiferença com relação
ao dado. O pagamento para o Bolsa Família era de
R$28,00. Hoje, o pagamento é de R$75,00, estando
assegurado o acompanhamento dessas crianças na
atividade escolar, com a responsabilidade da inclusão
social. Creio que a hora é muito mais de divisão de
responsabilidades do que de disputa por R$10,00 ou
R$15,00, pelo debate dos pãezinhos, como falou o Se-
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nador Cristovam Buarque. O Congresso deveria fazer
uma revisão efetiva do que é a disputa pelo espaço
do poder, do que é a disputa pela governabilidade, do
que é a concepção de alternância de poder.
O nosso Governo está ciente das responsabilidades sociais que tem, da condução política que deve
ter na gestão administrativa. A macroeconomia está
atendendo às expectativas coerente com a Carta ao
Povo Brasileiro, que foi lançada durante a campanha
eleitoral do Presidente Lula; as exportações estão caminhando com plena conﬁança da sociedade brasileira;
a produção industrial está dando sinais de crescimento; o comércio aumenta a sua expansão em relação à
demanda de consumo da sociedade. E nós conseguimos, no mês de abril, o melhor índice de recuperação
de emprego desde 1992!
Entendo que esses pontos têm de ser considerados em um momento como este. Deveríamos estar
talvez sentados à mesa, reﬂetindo com muito mais
profundidade a relação entre Governo e Oposição,
a relação entre as diferentes vertentes que devem
nortear os Partidos políticos, para construir uma nova
concepção de poder neste País, uma nova visão de
Estado republicano, valorizando o Parlamento como
ele tem de ser valorizado, olhando para a autoridade
moral que deve ter o Parlamento.
Neste ponto, faço uma crítica ao nosso Governo.
O nosso Governo tem falhado na sua relação com o
Parlamento, com o Senado. O Senado tem virtudes.
Aprendi a conviver e a enxergar muito da política nacional dentro do Senado Federal. Aqui é uma Casa de
virtudes também, as quais têm sido esquecidas por
muitos membros do nosso Governo.
Este é um momento mais do que oportuno para
fazermos uma revisão, para identiﬁcarmos os pontos
positivos e para que o Senado Federal não seja tratado apenas como uma Casa de pedintes, porque esse
é um preconceito das oligarquias que têm dominado
este País por muitos anos da nossa história.
Vejo entristecido que ninguém aqui considera
que, quando o Presidente Fernando Henrique assumiu o Governo passado, o salário mínimo estava de
fato na ordem de 100 dólares. Quando ele entregou o
Governo, estava em 52 dólares. Se forem aprovados
os R$260,00, o salário mínimo estará na ordem dos
82 dólares. Mas parece que isso não serve para a autocrítica, serve apenas o valor de R$10,00 ou R$15,00
a mais. Esse é o grande aprisionamento do debate
político que estamos travando.
Então, o apelo que faço numa hora como esta é
para que, muito mais do que uma votação de derrotados ou vitoriosos, seja uma oportunidade para que nós
possamos redeﬁnir o pacto político da relação dentro
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de um Estado republicano maduro e à altura das suas
responsabilidades, diante do grande desaﬁo que nós
temos para com o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Prorrogo a sessão por duas horas, a ﬁm de concluirmos a votação da Ordem do Dia, se todos estiverem
de acordo. (Pausa.)
Não havendo objeção, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Fátima Cleide para discutir a matéria.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, durante todo o processo, desde que se iniciou o debate sobre a Medida Provisória
que trata do salário mínimo, ﬁquei um pouco ausente
da discussão, mas não por falta de convicção. Infelizmente, a minha debilidade física momentânea não me
permite ser tão aguerrida como foi o meu companheiro
Senador Sibá Machado na defesa da proposta feita
pela Medida Provisória, que altera o valor do salário
mínimo para R$260,00.
Digo, meu companheiro e meu querido Senador
Sibá Machado, que nós, que sempre estivemos na luta
pelo aumento do salário mínimo e na defesa do emprego, estamos aqui hoje convictos de que fazemos o
certo. Realmente, o valor de R$260,00 não alcança o
desejável pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não é o valor que nós, do Partido dos Trabalhadores, nós, do Governo Federal, desejamos. E tenho
certeza absoluta de que não é também o valor que o
Presidente Lula gostaria de dar. Esse valor está realmente distante de ser compatível com as necessidades
de recuperação do poder de compra do salário mínimo.
Entretanto, ressalto que nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre estivemos nessa luta. O Senador Paulo
Paim, por exemplo, sempre esteve no Congresso Nacional com os holofotes da mídia voltados para a sua
luta. Estivemos nos bastidores, Senador Paulo Paim,
defendendo, em nosso Estado, a mesma luta que foi
de V. Exª. Tenho respeito pela sua convicção, mas tenho também lealdade e responsabilidade social neste
momento com o Governo Federal.
Penso que a deﬁnição deste valor de R$260,00
não é uma questão apenas de vontade política. O problema, como disse o Senador Tião Viana, como brilhantemente ponderaram a Senadora Ideli Salvatti e o
Senador Aloizio Mercadante, é que, nos últimos anos,
a deﬁnição do salário mínimo está, sim, condicionada
às contas da Previdência e também, por que não dizer,
das nossas Prefeituras e dos nossos Estados.
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Ressalto que, embora saiba que R$260,00 seja
um valor baixo, é o que possui o maior poder de compra desde 1987, segundo estudo do Ipea. Quando o
Presidente Lula assumiu em 2003, o valor do salário
mínimo em dólares representava US$56.00. Agora
representa US$88.00. Está mais próximo, Senador
Paulo Paim, da nossa luta do que antes, e representa
um aumento signiﬁcativo no poder de compra – isso
ninguém pode negar.
Estamos seguros de que, do ponto de vista do
poder de compra, este é o maior salário dos últimos 17
anos. Queremos fazer mais. E o Governo Lula vai fazer
mais. O Governo está debatendo a situação econômica do País e está buscando alternativas que permitam
balizar o futuro da política para o salário mínimo e para
os outros segmentos.
Neste debate, ressalto a importância de que o
Governo, juntamente com o Congresso Nacional, possa discutir imediatamente a recuperação real do salário mínimo, que também é responsabilidade nossa.
E quero lembrar que o Governo vai além do Partido
dos Trabalhadores. Este Governo trabalha, sim, com
responsabilidade social.
O ano de 2004 é um ano eleitoral e seria muito
fácil para o Partido dos Trabalhadores vir aqui com o
discurso do aumento do salário mínimo, como está
propondo a Oposição.
Lembro mais uma vez, como já o ﬁz outras vezes, as palavras do próprio Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que disse que estamos governando com os
olhos voltados para a geração futura, e não apenas
para as próximas eleições, Sr. Presidente Sarney. Portanto, assumimos a direção deste País em uma crise
de conﬁança e credibilidade, endividado. O valor de
R$260,00, volto a dizer, não é o que queríamos, mas
também não impede que Estados e Municípios que
possam e queiram dêem um aumento maior que os
R$260,00.
Agora, quero dizer também que aumento maior
no salário mínimo, neste momento, não signiﬁca dizer
que imediatamente teremos aumento de emprego. Cito
aqui o exemplo que tenho na minha família: o Senador
Sibá falou da sua vida como assalariado e eu também
passei muito tempo como assalariada, recebendo salário mínimo. Mas tenho um irmão que é economista
e, durante quinze anos, ele se preparou no Banco do
Estado de Rondônia. De repente, o Banco foi liquidado
e restou ao meu irmão e à minha cunhada, com o dinheiro da indenização, abrir cada um pequeno negócio
que, graças a Deus, sobrevive até hoje. Mas essa não
é a realidade da grande maioria dos que perderam o
emprego, neste País, nos últimos anos, por conta da
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irresponsabilidade de muitos que hoje dizem defender
os trabalhadores.
O meu irmão abriu uma loja distribuidora de água
mineral e uma pequena loja, no subúrbio de Porto Velho, de material de construção. Ele me disse que tinha
cinco empregados na folha de pagamentos, mas teria
que vender o triplo dos galões de água mineral para
dar um aumento maior que R$260,00. Se tiver que ser
maior do que R$260,00, infelizmente terá que recorrer
ao recurso de não assinar a carteira ou de demitir. É
isso que nos dizem vários Prefeitos – muitos do meu
Estado –, pequenos e microempresários.
Quero chamar os nossos companheiros e companheiras para que tenhamos, neste momento, a responsabilidade social com este País. Não vejo que seja
vergonhoso defender um salário mínimo de R$260,00;
muito pelo contrário. Defendo com a convicção de quem
acredita que este Governo está fazendo no interior deste País, como está fazendo no interior do meu Estado,
investimento em políticas públicas.
Nunca o Estado de Rondônia recebeu tanto recurso do Governo Federal como no período de 2003/2004,
e o meu Estado, Srªs e Srs. Senadores, é governado
pelo PSDB, o que prova que o Presidente Lula não faz
distinção político-partidária na distribuição de recursos.
Muito pelo contrário, temos Prefeituras do Partido dos
Trabalhadores no Estado de Rondônia que até hoje
não viram a cor de um centavo de recurso federal,
mas o Governo do Estado e o Estado de Rondônia
estão recebendo.
Estamos também conﬁantes na política econômica do Ministro Antonio Palocci, que aﬁrmou recentemente que o Governo Federal investirá, neste ano,
R$10 bilhões em políticas sociais, por meio da LOAS,
atendendo aos portadores de deﬁciência, aos idosos
e ao Programa Bolsa Família.
Voto nos R$260,00 para salário mínimo, não
apenas por solidariedade ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ou aos meus Líderes, Senadores Ideli
Salvatti e Aloizio Mercadante, mas por convicção de
que o Presidente Lula está no caminho certo. Como
mostraram os estudos conduzidos pela Conferência da
ONU para o Comércio e o Desenvolvimento, o Brasil
é o segundo país mais atraente para investimentos, o
que demonstra claramente que estamos no rumo da
retomada do crescimento. Com isso, há a possibilidade
de retornarmos ao valor real do salário mínimo.
Faço um apelo, mais uma vez, às Srªs e aos Srs.
Senadores que nunca souberam o que signiﬁca receber salário mínimo, ter um emprego e uma carteira
assinada, para que pensem na hora de votar e votem
a favor da medida provisória que estabelece o valor
de R$260,00 para o salário mínimo.
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Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quatro anos atrás, o Presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ao Congresso
uma proposta de salário mínimo que era obviamente
mínimo. O Partido dos Trabalhadores manifestou-se
pedindo aumento naquele salário mínimo proposto pelo
Presidente. Naquela época, eu não era Parlamentar,
mas não ﬁquei omisso. Escrevi, publiquei, falei, dizendo
que era um equívoco o Partido dos Trabalhadores exigir um aumento maior do que o proposto pelo Governo
daquela época e era um absurdo o Governo Fernando Henrique Cardoso não oferecer aos trabalhadores
aquilo de que precisavam não por meio do salário que
aumenta ridiculamente o poder de compra, mas, sim,
por medidas sociais que aumentassem o poder de
acesso do trabalhador e do não-trabalhador aos serviços públicos de que o trabalhador precisa.
Quatro anos depois, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como Parlamentar, venho com a mesma e
exata posição de quatro anos atrás. Como Parlamentar
do Partido dos Trabalhadores, da base de apoio do Presidente Lula, quero tomar a mesma posição que adotei
quando o Presidente era Fernando Henrique Cardoso.
Primeiramente, quero dizer que não se pode aumentar
o salário mínimo além daquilo que não pressione as
contas públicas. E não vejo razão para que o Presidente Lula, por um sadismo contra o povo ou por uma
incompetência total política, estabelecesse um salário
baixo por gosto e não por necessidade.
Da mesma forma que critiquei, na época, o Governo Fernando Henrique Cardoso, venho dizer que
é lamentável que, ao lado do salário minimamente
mínimo existente, ainda não esteja em execução – 18
meses depois do início do Governo –, um conjunto de
medidas que possam, de fato, resgatar a dignidade
do trabalhador. Por isso, anunciei que não votaria a
favor do salário mínimo de R$260,00 se o Governo
não apresentasse um choque social que oferecesse ao trabalhador aquilo de que precisa. No entanto,
também não votaria favoravelmente ao salário mínimo
de R$275,00, porque, ainda que R$15,00 signiﬁquem
algo para o trabalhador, é uma esmola de R$0,50 por
dia, que, quando damos na rua, pedimos desculpa. E
queremos comemorar por estarmos dando R$0,50 por
dia de aumento, ou seja, uma esmola.
Felizmente, nesses últimos dias, foi possível negociar com o Governo um conjunto de medidas que,
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se forem executadas, sem dúvida trarão melhorias à
qualidade de vida do trabalhador muito maiores que
o aumento do salário mínimo, seja para R$260,00,
R$275,00, R$300,00 ou R$400,00.
O Governo comprometeu-se, entre outras coisas, a enviar, até o ﬁnal do ano, o projeto do Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Básico, que permitirá
não apenas a criação de um piso salarial do professor, mas também a garantia de vaga na escola, aos
quatro anos, para toda criança e a obrigatoriedade do
Ensino Médio.
A negociação para isso passa por uma apresentação de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no
que está trabalhando o Senador Garibaldi Alves Filho,
e pela manifestação do Governo, que se comprometeu
com isso. Comprometeu-se, também, não em aumentar
o valor da Bolsa Família, como eu pensava, mas em
aumentar o número de beneﬁciados pelo Programa,
o que para mim tem o mesmo resultado.
Além disso, o Governo comprometeu-se em enviar para cá, nos próximos meses, um programa que
visa a prostituição infantil zero e o trabalho infantil zero
neste País, com meta clara, com prazo determinado e
com as medidas necessárias para abolirmos o trabalho
infantil e a prostituição infantil.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com a mesma coerência que tive durante o
Governo Fernando Henrique Cardoso, como membro
do Governo Lula e da sua base de apoio, neste momento, quatro anos depois, votarei com toda a responsabilidade no salário mínimo de R$260,00, com a
convicção de que o Governo ao qual pertenço dará o
choque social. E este, sim, poderá trazer uma melhoria
de vida para os trabalhadores.
Quero lembrar que o salário mínimo existe há
64 anos e não conseguiu melhorar em nada a vida
do trabalhador. Quantos Governos tivemos? Quantos
regimes tivemos? E não conseguimos. Mas, nesses
64 anos, não vimos o piso salarial do professor ser
criado; não vimos uma medida que ponha a criança
na escola aos quatro anos, em vez de aos seis ou aos
sete; não vimos a obrigatoriedade do Ensino Médio;
não vimos um programa nítido de se colocar água
limpa e esgoto em todas as casas. O choque social
atende, sim, à qualidade de vida do trabalhador e dos
nem ao menos trabalhadores, que são os pobres excluídos deste País.
Voto coerentemente e falo sem omissão para
apresentar o meu voto na medida provisória que o
Governo Federal apresentou com a esperança de que
fará o que é preciso, ao lado do salário, por meio da
oferta dos serviços públicos de qualidade, para que o
povo tenha aquilo que nunca conseguiu com o salá-
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rio mínimo em nenhum dos governos que tivemos ao
longo dos últimos 64 anos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Concedo a palavra ao Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sinceramente, quero fazer um apelo em nome de todos
os companheiros que me pediram que ﬁzesse aqui
essa intervenção.
É fundamental que votemos logo. O debate já se
arrastou por muito tempo. Ninguém vai convencer mais
absolutamente ninguém. Muitas pessoas terão que
viajar. Não há divergência de fundo e me disponho a
votar o requerimento de inversão da pauta, para que
abreviemos o processo e façamos economia processual. Creio que o Brasil também cobra isso.
Em nome do PMDB, de meus companheiros e de
todos os Senadores com quem conversei, apelo para
que votemos logo a matéria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª é oradora inscrita.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Não há problema.
O apelo à eutanásia feito aqui pelo Senador está
muito bem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, não me reﬁro à eutanásia, mas queria lembrar o Senador Teotônio Vilela, que dizia: “Em cima de
queda, coice”.
Tudo bem que a circunstância seja difícil, dramática, entretanto não é mais possível ﬁcar aqui ouvindo isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Heloísa Helena, desiste de falar?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Vou contestar a demagogia depois. Talvez o coice
possa vir depois, no encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Desisto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– S. Exª desiste.
Com a palavra o Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Vou utilizar um tempo
menor do que os 10 minutos, em atenção ao apelo do
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Líder Renan Calheiros e também pelos encaminhamentos já dados.
Quando penso no Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, lembro-me sempre dos três aspectos que
procuramos enfatizar em sua campanha para a Presidência da República: uma grande preocupação com
as políticas sociais, uma preocupação com uma gestão compartilhada com a sociedade, afastando-se daquela idéia de que haveria um salvador da pátria que
resolveria os problemas do País, e uma preocupação
com a aplicação correta dos recursos públicos não só
em termos de combate à corrupção, mas também em
termos de deﬁnição de prioridades no Brasil.
Também avalio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o quadro que o Presidente Lula encontrou
ao chegar no Palácio do Planalto foi de extrema diﬁculdade. Basta citar a dívida pública, que leva dos cofres
públicos, do povo brasileiro mais de R$100 bilhões por
ano somente para pagamento de juros. E isso não é
da responsabilidade do Presidente Lula; é algo que
foi acumulado no decorrer dos anos e que chegou a
este ponto no atual Governo. O Presidente inclusive
se refere ao fato como “herança maldita”, mas eu diria
que se trata de uma grande diﬁculdade que precisa ser
enfrentada pelo atual Governo.
Podemos veriﬁcar que o Presidente Lula, no Palácio do Planalto, não tem mais à sua disposição o patrimônio público que havia anteriormente e que foi privatizado, rendendo aos cofres públicos US$100 bilhões,
ou seja, R$300 bilhões. Se o Presidente tivesse esse
patrimônio público à sua disposição, lançando mão de
apenas R$40 bilhões desse patrimônio, Sua Excelência
dobraria o salário mínimo, conforme sua promessa de
campanha, e teria os recursos assegurados por 7 anos
para continuar nesse patamar. Entretanto, esse patrimônio não existe mais. A realidade que o Presidente
encontrou não é mais aquela de R$300 bilhões, e há
uma dívida pública que exige um pagamento de juros
de mais de R$100 bilhões por ano.
Ademais, as pessoas ainda pensam no Brasil
como um país pobre. O Brasil na verdade é um país
rico, mas toda a sua riqueza está sendo canalizada
para uma dívida que todos os Governos brasileiros
ﬁzeram. Nesse sentido, nós todos, de todos os Partidos políticos, somos co-responsáveis por essa dívida
que o Brasil enfrenta. Todos temos essa co-responsabilidade para encontrar os caminhos necessários
e corretos de desenvolvimento e participação que o
Brasil demanda.
Alguns oradores que me antecederam chamaram de assistencialista a política desenvolvida pelo
Palácio do Planalto. Quero lembrar que não se trata de
assistencialismo, mas de política de promoção social,
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de distribuição de renda. E esse foi um dos grandes
avanços do Governo Lula. Dobrou-se o valor do Bolsa Família; atendendo 500 mil idosos a mais, que ganham salário mínimo; dobrou-se o valor da agricultura
familiar; e houve muitas outras preocupações, como a
aprovação do Estatuto do Idoso, do Primeiro Emprego,
do microcrédito. O acesso ao microcrédito, apesar de
suas diﬁculdades burocráticas, constitui um avanço
extraordinário deste Governo.
Porém, temos que pensar também em outros aspectos, como a marca do salário mínimo. Apesar das
diﬁculdades, temos que pensar na nossa promessa de
campanha – e não na do Presidente Lula – de dobrar
o valor do salário mínimo. Temos que pensar no signiﬁcado desse acréscimo de R$15,00. Quem considera
esse um valor irrisório são pessoas que ganham R$10
mil, R$12 mil, R$8 mil, R$15 mil por mês. Na verdade,
temos que lembrar que R$15,00, R$10,00, R$20,00,
R$5,00 por dia podem signiﬁcar a possibilidade de
uma família ter suas necessidades atendidas – infelizmente, porque deveria ser muito mais. Muitas famílias teriam a possibilidade de ter suas necessidades
atendidas por um dia.
Portanto, temos de buscar todos os caminhos
possíveis para se aumentar esse salário mínimo. De
acordo com o Relator da matéria, inclusive, o Senador César Borges, se quiséssemos dobrar o salário
mínimo em quatro anos, teríamos de aprovar agora o
valor de R$295,00.
Esse é um desaﬁo para este Plenário e para todos
nós. Precisamos e queremos que isso seja feito para
que possamos valorizar a maior riqueza do Brasil: o
cidadão brasileiro. O próprio Presidente Lula já disse
que, se existe uma riqueza neste País, é o povo. Temos
de observar o povo para saber se o Brasil está indo
bem: se o povo vai bem, o País vai bem; se o povo vai
mal, o País vai mal.
Portanto, a sinalização do salário mínimo é fundamental. É muito mais importante do que o aumento do
PIB para o pagamento dos juros. É muito mais importante do que outras prioridades, porque a nossa prioridade
básica é – e tem de ser – o cidadão brasileiro.
O apelo que ﬁzemos – e que muitos ﬁzeram no
decorrer dos últimos dias – foi no sentido de o Governo
repensar esse valor e discuti-lo com todos os Senadores e Partidos, para que pudéssemos chegar a algum
outro valor que sinalizasse esse desejo de mudança,
de fato, em termos de salário mínimo.
Não foi possível, infelizmente, essa negociação.
E lamentamos que não tenha sido possível, porque outros caminhos poderiam ter sido seguidos. Observem
inclusive a aﬁrmação do Senador Tião Viana: temos que
aprimorar as relações do Congresso Nacional com o
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Executivo e com movimentos sociais organizados para
que cheguemos a uma conclusão adequada.
Nesse sentido, dada a impossibilidade de se
avançar nessas negociações, diante de todos esses
princípios, dessa história e desses compromissos,
também tomei a decisão de votar por um outro valor
que não o de R$260,00 para indicar essa necessidade
de retomarmos a discussão dos princípios de valorização do ser humano, do cidadão brasileiro, em toda
a sua circunstância.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o salário mínimo é,
sem dúvida nenhuma, o mecanismo mais eﬁciente de
distribuição de renda já desenvolvido no Brasil. Ainda
será baixo, qualquer que seja a proposta de reajuste
defendida por Parlamentares sérios desta Casa.
Isso certamente não pode ser atribuído como
culpa ao Governo Lula. Também não seria razoável
direcionar toda a culpa aos governantes mais próximos, anteriores.
A sucessão de governos que, por razões diversas, deixaram de inserir o salário mínimo no centro de
prioridades da vida nacional merece, por parte de todas
as agremiações partidárias que compõem esta Casa,
parcela correspondente de responsabilidade.
É para corrigir uma irresponsabilidade histórica
que devemos direcionar nosso voto. Muitos dos que
aqui se encontram eram governo há bem pouco tempo mas hoje, em inﬂamados discursos, locupletam-se
de quê? Da omissão do passado? Da gana em bradar
um inexistente xeque-mate contra o Governo Lula em
um assunto tão sensível e importante como o salário
mínimo?
Vamos ser justos, Srªs e Srs. Senadores!
O salário mínimo no Brasil é baixo porque o xadrez político, econômico e social deste País não permitiu a construção de sua dignidade. E essa dignidade
não será estabelecida em um só movimento de pedras.
Essa dignidade nascerá da luta dos Parlamentares
nesta Casa e, principalmente, dos trabalhadores, por
meio de suas organizações.
É bom dizer que nunca houve e ainda desconheço uma política compensatória que se compare à
capilaridade alcançada pelo salário mínimo brasileiro,
ainda que baixo. Estamos discutindo aqui o melhor mecanismo para atingir o bolso dos mais negligenciados,
e esse instrumento merece ser otimizado.
A família que percebe um salário mínimo foi, é e,
no futuro, continuará sendo a família de um trabalha-
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dor ou de uma trabalhadora deste País. Portanto, não
é sem razão que, há muitos e muitos anos, o Partido
dos Trabalhadores vem protagonizando este debate.
Somos do Partido dos Trabalhadores.
E o PT existe para expressar os interesses dos
trabalhadores. Tenho certeza de que os trabalhadores
brasileiros sonham com um salário melhor para seus
bolsos, que lhes possibilite uma vida menos penosa,
e jamais um superávit primário que se destaque em
manchetes que depressa são esquecidas.
O PT sempre acumulou esse entendimento em
nossas teses mais queridas. Em torno da necessidade
de recomposição do salário mínimo, valorosos companheiros, como o Senador Paulo Paim, construíram
sua biograﬁa.
Se há recurso orçamentário passível de ser buscado para oferecer um pouco mais ao salário mínimo,
sem dúvida, isso deve ser feito. Não há mercado ou
analista de mercado que não tenha interesse no impacto que mais cinco ou dez dólares vão conferir à
ponta do lápis de um povo pobre.
São apenas cinco ou dez dólares a mais no salário mínimo. A Previdência não vai quebrar, tampouco comprometer suas contas. As empresas não vão
falir. As Prefeituras não irão à derrocada. O Secretário
Márcio Porchman, que tão diligentemente trabalha pelo
sucesso da Prefeita Marta Suplicy, na Prefeitura de São
Paulo, já nos demonstrou, em alentado estudo, que o
impacto de um reajuste mais expressivo neste salário
pode até mesmo se tornar fator de alavancagem das
receitas públicas. Diversos outros companheiros já
pontuaram algumas fontes orçamentárias existentes,
em diversas oportunidades.
O melhor mecanismo de distribuição de renda
que temos não pode ﬁcar constrangido pela gordura
de um superávit primário do qual os trabalhadores
brasileiros não entendem e que traduz uma lógica que
se choca com os compromissos históricos do Partido
dos Trabalhadores.
Em verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisaríamos de um investimento de outra escala, de outra magnitude, no campo social. Mas não
podemos inventar.
Primeiro fazemos o que é necessário. E ﬁzemos.
Seguramos uma inﬂação galopante e juros estratosféricos ao assumir o Governo. Depois fazemos o que é
possível. E é possível entrar em consenso hoje por uma
proposta melhor para o salário mínimo nesta Casa.
Não tenho dúvida de que os trabalhadores reconhecerão essa demonstração inequívoca de conﬁança
do Governo em dar a eles, diretamente, uma contrapartida, um pouquinho mais pelo enorme sacrifício
histórico que eles têm feito até hoje!
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Esta tribuna não pode ter hoje traço residual de
vaidade. Nós não estamos discutindo nossos destinos
pessoais, tampouco o destino do Governo, nem o destino da Oposição. É o destino de milhões de pessoas
pelos próximos doze meses que está em questão. E,
certamente, todas essas pessoas merecerão atenção
redobrada cada vez que se coloque na pauta de votações o salário mínimo.
Nós teremos o salário mínimo que a responsabilidade ﬁscal lúcida impuser. Sim, porque temos uma Lei
de Responsabilidade Fiscal, com falhas, mas temos.
Infelizmente, não temos uma lei de responsabilidade
social. Essa votação de hoje, de forma tímida, é um
ensaio de responsabilidade social, pois o salário mínimo é de enorme responsabilidade social. Responsabilidade social que faz parte dos compromissos históricos do nosso Partido, de cada pedacinho do coração
de cada petista que, como eu, fez de sua vida um ato
continuado não só de militância política, mas de profundo amor pelos deserdados da terra. E a ninguém é
dada a capacidade de arrancar a ferro e fogo de seu
coração tamanho amor, ainda que quisesse.
Termino dizendo que 13 é um número de sorte
para o povo brasileiro. E 13 somos nós, os Senadores do PT neste Senado Federal. Se 13 votos eu
tivesse, 13 votos eu daria pelo maior valor possível
de ser aprovado na votação deste plenário para o
salário mínimo. E 13 vezes eu diria não à proposta
de reajuste para R$260,00. Assumo esta decisão
porque é o mínimo que os trabalhadores que me
elegeram merecem!
Muito obrigada.
(Palmas. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguinte:
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 312, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda n.º 014, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 2004.
– José Jorge, Senador da República.
REQUERIMENTO Nº 777-A, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 312, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado

Sexta-feira 18

511

18725

da Emenda nº 022, oferecida à Medida Provisória n.º
182, de 29 de abril de 2004.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – José
Jorge, Senador da República.
REQUERIMENTO Nº 777-B, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 27, de minha autoria, oferecida à Medida Provisória nº 182.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador Leonel Pavan.
REQUERIMENTO Nº 777-C, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 38 constante na Medida Provisória nº 182 de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 39 constante na Medida Provisória nº 182 de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 779, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 40 constante na Medida Provisória nº 182 de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
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REQUERIMENTO Nº 780, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 41, constante na Medida Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 781, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 42, constante na Medida Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 782, DE 2004
Requeiro, nos termos do artigo 312, III, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 48, oferecia à
Medida Provisória Nº 182, de 2004 que “Dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá
outras providências”.
Justiﬁcação
A Emenda a que ora destacamos visa o retorno
da data base para atualização dos valores referentes
ao salário mínimo para 12 de abril de cada ano, como
vinha ocorrendo desde 2000.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2004
Requeiro, nos termos do artigo 312, III, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 52, oferecia à
Medida Provisória nº 182, de 2004 que “Dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá
outras providências”.
Justiﬁcação
A Emenda a que propomos o destaque atual
visa estender o salário família, disposto no artigo
72, inciso XII, da Constituição Federal, aos em-
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pregados domésticos devidamente segurados pela
Previdência Social, ou seja, com vínculo de trabalho formalizado.
Com isso, pretende-se não só estimular a formalização do trabalho doméstico, como também o princípio
constitucional de equidade.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 58 constante na Medida Provisória nº 182, de 2004, que dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo.
Plenário do Senado Federal, 17 de junho de 2004.
– Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 784-A, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 312 do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 60, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – José
Jorge, Senador da República.
REQUERIMENTO Nº 784-B, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 312 do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 69, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – José
Jorge, Senador da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos, em globo.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem os
requerimentos de destaque queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 785, DE 2004
Preferência para PLV a ﬁm de ser apreciado antes da medida provisória.
Nos termos do art. 311, inciso IV do Regimento
Interno, requeiro preferência para votação do PLV 39,
de 2004.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento de preferência para o
Projeto de Lei de Conversão nº 39, de 2004, objeto do
parecer do Relator revisor da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovada a preferência, submeteremos a votos
o projeto de lei de conversão.
Em votação, ressalvados os destaques.
Faço um apelo para que os encaminhamentos
sejam feitos somente pelos Srs. Líderes. (Pausa.)
Se ninguém deseja encaminhar, vou submeter
a matéria a votos.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a
matéria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Pergunto aos Srs. Líderes como votam.
Como vota o PMDB?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL vota enfaticamente “sim”.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O
PT e o Bloco votam “não”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSBD – AM) – O
PSDB, Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presidente, o PL enfaticamente também vota “sim”.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. Presidente, a Minoria, que hoje é maioria, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência chamará os Partidos, um a um, para
que a Mesa possa calcular e proferir o resultado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB está fazendo um esforço muito
grande, procurando conciliar posições muitas vezes
contrárias. Mas há uma dúvida acerca do que estamos votando.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos apreciando o projeto de lei de conversão.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB vai votar “não”.
Durante a semana toda, ﬁz um apelo a meus
companheiros que quero de público repetir. O momento
é de gravidade, esta é uma votação dramática, difícil,
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mas eu queria publicamente fazer um apelo ao PMDB
para que cumpra o seu papel. Eu disse todos os dias
da última semana e repeti nesta semana que administraríamos quatro problemas. Errei. Vamos administrar
cinco problemas, exatamente porque o Governador do
Mato Grosso do Sul declarou naquele Estado que um
destacado membro da nossa Bancada votaria a favor
do Governo para ter, como conseqüência, a liberação
das suas emendas parlamentares. Diante desse quadro,
não tive outra recomendação a fazer ao companheiro
Ramez Tebet senão que S. Exª votasse de acordo com
sua consciência, porque o PMDB entendia e entenderá
sempre sua posição.
Quero fazer um apelo aos companheiros. Vamos
cumprir o nosso papel. Espero que esta seja a última
vez que votamos no Brasil o salário mínimo por medida provisória. Precisamos estabelecer uma política
para recuperar o poder de compra do salário, senão
repetiremos sempre este fato: o Governo ﬁca numa posição e usa os mesmos argumentos, a Oposição ﬁca
do outro lado e também usa os argumentos surrados,
e o trabalhador perde sempre.
De nada adianta um salário mínimo de R$260,00
ou de R$275,00, pois ambos são injustos e insigniﬁcantes. É preciso haver uma política para o salário mínimo, a ﬁm de recuperar o poder de compra e ampliar
o acesso do trabalhador do salário mínimo aos bens
e serviços sociais. Precisamos disso no Brasil.
Enquanto essas medidas não ocorrem, os nossos
companheiros do PMDB votarão preferencialmente da
mesma forma. Quem ouviu o Líder Renan Calheiros
compareceu para votar dessa maneira. Entendemos
a posição do Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, fui citado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Ramez Tebet, V. Exª foi citado honrosamente
pelo Líder Renan Calheiros.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Por isso,
queria prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Estamos na fase de votação, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Não poderia ser diferente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos na fase de votação, e os Srs. Líderes estão
encaminhando a matéria.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, também encaminharei a votação, mas já quero
deixar a ressalva de que darei apenas algumas explicações. O Senador Renan Calheiros acaba de me
distinguir. Quero dar algumas explicações depois. Peço
a V. Exª que me assegure o direito de falar no encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para que o Plenário possa ouvir a decisão que a
Mesa tem que aferir, esclareço que, como se trata de
uma votação simbólica, teremos a soma pela votação
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dos Líderes de Partidos. Depois, poderá ser pedida
veriﬁcação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Claro, vamos fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As dissidências partidárias não poderão ser contadas, senão explicitamente, na hora em que forem
manifestadas.
Assim, quero que cada Partido conﬁrme a sua
votação.
O PMDB vota “não” – vinte e dois votos.
O Bloco vota “não” – dezenove votos.
Total: 41 votos.
A proposição foi rejeitada.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço veriﬁcação de quorum.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço veriﬁcação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa vai proceder à veriﬁcação de quorum.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que ocupem
as suas bancadas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De maneira bem simples e bem clara, quero dizer que votar
“não” signiﬁca consagrar o salário mínimo de R$260,00
e que votar “sim” signiﬁca aprovar R$275,00 de salário
mínimo para o trabalhador de renda mais baixa.
O PSDB, então, recomenda a todos os seus membros, a todos os seus Senadores, até porque fechamos
questão, enfaticamente, honrosamente, o voto “sim”.
O voto “sim” é pelos R$275,00. O voto “não” é
pelos R$260,00 apenas, e é isso que o Governo pretende.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa solicita aos Líderes que apenas encaminhem
aos seus liderados o voto, porque já encerramos toda a
fase de encaminhamento de votação e de discussão.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – O PL recomenda à sua bancada, aos Senadores que formam o
Partido Liberal nesta Casa, o voto “sim” aos R$275,00,
votando, portanto, com os quarenta e dois milhões de
brasileiros que aguardam com expectativa o resultado
dessa votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A palavra continua com os Líderes para orientar a
votação.
Peço que cada Líder decline o nome de seu
Partido.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, pelo PFL.
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A questão da votação do salário mínimo, no PFL,
é fechada pela Executiva do Partido. Há três semanas,
fechamos a questão por decisão unânime da Comissão
Executiva. Essa é uma bandeira partidária levantada
enfaticamente para cumprirmos a decisão da Executiva, e o voto recomendado é “sim” ao salário mínimo
de R$275,00 e não ao de R$260,00.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o PDT?
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Na bancada do PDT, a questão é fechada. O voto é “sim”.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Atenção. Estamos em
processo de votação. Como vota o Líder da Minoria?
Como vota o PSDB?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Presidente, a Minoria, com absoluta clareza, responsabilidade social, responsabilidade ﬁscal, de forma
coerente vota “sim” por R$275,00.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota a Liderança do Governo?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pelos argumentos que já foram expostos, pelo impacto nas ﬁnanças públicas, pela decisão
da Justiça e pela nova concepção de políticas sociais
que valorizem o salário mínimo, sobretudo a bolsa e o
salário-família, o Governo encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Há orador na tribuna!
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti,
pelo PT.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, é bom restabelecer o
silêncio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Há orador na tribuna.
Srªs e Srs. Senadores, peço atenção!
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
É importante deixar registrado que estamos fazendo a votação do requerimento de preferência de
votação. É isso?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Não, estamos votando o projeto de lei de conversão.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O
encaminhamento claro do PT e do Bloco é o voto
“não”.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, sabe V. Exª que sou solitária no SOL,
no Socialismo e Liberdade! Mas não há problema!
Deixe a conversa, porque é uma conversa de alegria,
porque o povo brasileiro vai ganhar.
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Gostaria apenas de registrar que o nosso Partido Socialismo e Liberdade, embora tenha só um voto,
vota pelos R$15,00 a mais. Vamos acabar com a demagogia de que R$15,00 é pouco. O valor de R$15,00
é muito na vida de uma mulher pobre, das famílias e
das favelas deste País. Pelos R$275,00!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrado o processo de encaminhamento de
votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Comunico ao Plenário que, após esta votação, daremos continuidade à Ordem do Dia, pois, como a pauta
estará destrancada, poderemos dar prosseguimento à
votação de matérias como indicação de autoridades.
Temos também a discussão da PEC relativa ao limite
de despesas e composição das Câmaras de Vereadores e a PEC nº 17.
A Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
Esta encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)

516

18730 Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; NÃO 31.
Houve 1 abstenção.
Total: 76 votos.
Aprovado o Projeto de Lei Conversão, ﬁcam prejudicados a medida provisória, as emendas e os destaques.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Lei de Conversão
nº 39, de 2004, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 540, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão nº 39, de 2004 (Medida Provisória nº 182, de 2004).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei de Conversão nº 39 , de 2004 (Medida Provisória nº 189, de 2004), que dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de
2004. – Paulo Paim, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Heráclito Fortes – Sérgio Zambiasi.
ANEXO AO PARECER Nº 540, DE 2004
Dispõe sobre o salário-mínimo a partir de 1º de maio de 2004 e sobre o saláriofamília.
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2004, após a
aplicação dos percentuais de 7,0181% (sete inteiros,
cento e oitenta e um décimos de milésimos por cento, a
título de reajuste, e de 7,0691% (sete inteiros, seiscentos e noventa e um décimos de milésimos por cento),
a título de aumento real, sobre o valor de R$240,00
(duzentos e quarenta reais)), o salário-mínimo será de
R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput,
o valor diário do salário-mínimo corresponderá a R$9,17
(nove reais e dezessete centavos) e o seu valor horário
a R$1,25 (um real e vinte e cinco centavos).
Art. 2º A partir de 1º de maio de 2004, o valor
da cota do salário-família por ﬁlho ou equiparado de
qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade
ou inválido de qualquer idade é de:
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I – R$20,00 (vinte reais), para o segurado com
remuneração mensal não superior a R$390,00 (trezentos e noventa reais);
II – R$14,09 (quatorze reais e nove centavos),
para o segurado com remuneração mensal superior
a R$390,00 (trezentos e noventa reais) e igual ou inferior a R$586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e
dezenove centavos).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O Sr. Senador Teotônio Vilela encaminhou declaração de voto à Mesa, que será publicada nos termos
do Regimento.
É a seguinte a declaração de voto:
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Como brasileiro, e principalmente
como senador representante do povo do meu
estado de Alagoas, não poderia deixar de me manifestar, também, sobre o problemático aviltante saláriomínimo proposto governo do PT, para vigorar no 1º de
maio de 2004.
O Governo petista do presidente lula fez, no mês
passado, seu segundo reajuste do salário mínimo, e
não mais depois de doze meses, como sempre foi praxe no País, depois de treze meses.
E depois de mais de um o reajuste foi o vexame
que inquieta Brasil e constrange os próprios petistas:
míseros 20 reais, menos de 70 centavos por dia, meros três pãezinhos diários.
Na análise do novo mínimo, são muitos hoje os
parâmetros de sua comparação:
há alguns que pretendem corrigi-lo pelo dólar,
como o senador Paulo Paim, que fez do mínimo de
100 dólares uma de suas bandeiras históricas. Outros
preferem o IPCA.
Como é absolutamente consensual que a maior
parte dos recursos das famílias brasileiras que vivem
com o mínimo se destina à alimentação, parece-me
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que o principal parâmetro de avaliação do salário mínimo deva ser, inquestionavelmente, a sua comparação
com o valor da cesta básica.
Qualquer que seja, no entanto, o parâmetro
comparativo, a conclusão inevitável é de que o valor
do mínimo no Governo petista evoluiu e retrocedeu em
relação ao Governo do Presidente Fernando Henrique.
Se compararmos com o valor da cesta básica, o retrocesso parece ainda mais gritante.
Quando Fernando Henrique assumiu, em 95, o
salário mínimo comprava apenas 80% de uma cesta básica. A partir daí, o Governo Fernando Henrique
concedeu ganhos reais médios anuais para o mínimo
de 5% em relação à cesta básica, de tal forma que,
em abril de 2.002, último reajuste do piso nacional no
governo anterior, o mínimo já comprava 151% de uma
cesta básica. Com os 240 reais aprovados pelo Governo petista em abril do ano passado, caiu o poder
aquisitivo do mínimo: Passou a comprar apenas 129%
de uma cesta passou básica, a comprar 22 pontos
percentuais a menos que no ano anterior em termos
reais, o Reajuste do ano passado foi de meros 1,23
por cento, o menor dos últimos anos.
Garantir a segurança alimentar dos brasileiros,
estabelecendo para eles pelo menos o mesmo poder
de compra da cesta básica do governo passado, deveria ser o critério básico e fundamental para reajuste do
mínimo, por parte de um governo que elegeu o combate a fome como passaporte para a mídia nacional
e internacional.
Com que autoridade moral, aﬁnal, o presidente
do brasil pretende entoar, nos fóruns internacionais,
seu meritório, apropriado e justo discurso de combate
à se internamente ele impõe brasileiros um retrocesso
de tal monta para o piso nacional?
Mas se os petistas hoje no governo abandonaram até seu discurso de 20 anos e suas propostas
de quatro campanhas, por que teriam de seguir os
critérios sociais de um governo que eles derrotaram
propondo combate à miséria, à fome e a duplicação
do mínimo?
O PSDB tem responsabilidade social e coerência política.
Por isso jamais verbalizou, no passado, como não
o faz agora, a demagogia da apenas um ano.
Duplicação do mínimo em o que queremos é apenas seguir a linha ascendente do poder de compra do
mínimo, garantida no governo anterior.
Voto no mínimo de 275 reais. É pouco, é muito
pouco, mas é o mínimo que, com absoluta certeza,
não comprometera as contas da previdência, nem as
dos estados e municípios. voto no mínimo de 275 reais
para seguir o mesmo critério do governo anterior, que
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os governistas de hoje achavam insensível. Tudo o que
se pretende é que, em matéria de mínimo, Lula seja
igual a Fernando Henrique. será esperar demais?
Tudo o que se pede hoje ao presidente lula é que
ele tenha com os trabalhadores que ganham o mínimo
a mesma preocupação social que teve o presidente
Fenando Henrique que, não há
como negar, a cada dia deixa mais saudades.
Era o que tinha para dizer nesta tarde!
Muito obrigado! – Senador Teotonio Vilela Filho.
REQUERIMENTO Nº 785-A, DE 2004
Preferência para apreciação de matéria
antes de outras da Ordem do Dia.
Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro preferência para os itens 6 e 7 (PECs
SS-A/2001 e 17/2004), a ﬁm de serem apreciados antes
da matéria constante do item nº 2 da Ordem do Dia.
Saladas Sessões, 17 de junho de 2004. – José
Agripino – Ideli Salvatti – Arthur Virgílio – Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passaremos à apreciação de Mensagens.
Peço a atenção do Plenário.
Aproveitando o número de Senadores presentes,
iremos submeter a votos a indicação de autoridades.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
solicitar a V. Exª a inclusão na pauta da próxima sessão de matéria relativa à reforma do Judiciário, que já
se encontra pronta para votação. A matéria foi votada
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
já foram apresentados todos os destaques. Contudo,
vários projetos estão passando à frente sem nenhuma razão.
Sr. Presidente, como já existe acordo das Lideranças, ainda que haja três ou quatro pontos divergentes,
excetuada a questão principal, solicito a inserção dessa
matéria na pauta o mais rápido possível.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O apelo de V. Exª será atendido. Determinarei a inclusão da matéria.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo consignar os meus agradecimentos. Como o PMDB pertence à Base do Governo, quero agradecer as generosas
palavras do Senador Renan Calheiros.
O Plenário sabe que há questões políticas irreversíveis em meu Estado; todavia, votei em favor do
trabalhador brasileiro. Devo colocar os interesses nacionais acima dos regionais e votei de acordo com a
minha consciência, para que tenhamos, a partir dessa
votação, coragem para mudar a situação deste País.
Era o que tinha a dizer. Mais uma vez agradeço
a citação generosa.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora, V. Exª tem a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
conforme acordado com os Líderes, além da inversão
da pauta, queremos solicitar que seja incluído, como
item extrapauta, para que seja apreciado e votado, o
requerimento de urgência para o PLC nº 70, que altera
o Código Tributário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 226, DE 2004
Mensagem nº 226, de 2004 (nº 603/2003,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Sr. Marco César Meira Naslausky, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Dinamarca, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Lituânia.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO 09.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos
Aprovado o nome do Sr. Luiz Augusto de Castro Neves.
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Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
Nascido no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro
de 1940, ﬁlho de Jayme Nauslausky e Dinayá Meira
Nauslausky, o Sr. Marco Cesar Meira Nauslausky é
bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, graduado
pelo Curso de Preparação da Carreira Diplomática do
Instituto Rio Branco, tendo concluído, ainda, o Curso de
Treinamento em Grupo sobre Assistência Técnica das
Nações Unidas. Foi professor de Organização e Administração de Chancelaria do Curso de Prática Diplomática e Consular do Instituto Rio Branco, em 1975.
O Sr. Marco Cesar Meira Nauslausky ingressou
na carreira diplomática no posto de Terceiro Secretário,
em 1963. Ascendeu a Conselheiro em 1975, a Ministro
de Segunda Classe em 1978, e a Ministro de Primeira
Classe em 1996, sempre por merecimento.
Entre as funções desempenhadas na Chancelaria
destacam-se as de Chefe do Departamento de Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica, de 1984 a 1987; Chefe do
Departamento do Serviço Exterior, em 1987; Subsecretário-Geral de Administração e Comunicações, de 1987 a
1989; e Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação
(ABC), em 2001.
No exterior, exerceu, entre outros, os cargos de
Ministro-Conselheiro e Encarregado de Negócios em Washington, entre 1979 e 1984; Embaixador em Bruxelas,
cumulativamente com o de Embaixador em Luxemburgo,
de 1990 a 1992; Cônsul-Geral em Nova York, em 1992;
Embaixador em La Paz, de 1996 a 1998; e Embaixador
em Copenhague, com início nesse ano de 2003.
Desempenhou ainda numerosas e importantes funções em missões temporárias, integrando delegações em
diversas reuniões de negociações bilaterais e multilaterais
e conferências de organizações internacionais.
O diplomata indicado é portador de importantes
condecorações dos governos do Brasil, França, Inglaterra, Japão, Portugal, Bélgica e Bolívia.
As relações bilaterais entre Brasil e Lituânia são
ainda incipientes, de acordo com o informe preparado
pelo Ministério das Relações Exteriores, também anexado à mensagem presidencial. Elas foram reatadas
em 1991, depois do reconhecimento, nesse mesmo
ano, da independência.
PARECER Nº 541, DE 2004
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre a Mensagem no 226,
de 2003 (Mensagem nº 603, de 11-11-2003,
na origem), que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do Senhor Marco
Cesar Meira Naslausky, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da

JUNHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dinamarca, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Lituania.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
Esta casa do Congresso Nacional é chamada a
opinar sobre a indicação que o Senhor Presidente da
República faz do Senhor Marco Cesar Meira Nauslausky
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Dinamarca, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Lituânia.
A Constituição Federal atribui competência privativa
ao Senado Federal para examinar previamente, e deliberar
por voto secreto, sobre a escolha dos Chefes de Missão
Diplomática de caráter permanente (art. 52, inciso IV).
O Ministério das Relações Exteriores, atendendo a preceito regimental, elaborou curriculum vitae do
diplomata indicado, do qual extraímos para este Relatóirio, as seguintes informações:
reconquistada por aquele país. A existência em
São Paulo – onde a Lituânia mantém Consulado-Honorário – da maior Colônia Lituana na América Latina
confere importância adicional às relações bilaterais.
Três projetos mereceram consideração nos últimos
anos: a) conclusão de acordo de isenção de vistos diplomáticos; b) a possível negociação de acordos bilaterais
nas áreas do comércio e da cultura; e c) oferecimento
de bolsas de estudos para diplomata lituano no Instituto
Rio Branco. Há interesse, também, em dar início à negociação de acordo para evitar a bi-tributação.
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O intercâmbio econômico e comercial é, atualmente, pouco expressivo, tendo ﬁcado em US$13,7
milhões em 2002. As perspectivas de incremento das
relações econômico-comerciais estão diretamente relacionadas com o processo de reformas lituano, que tem
sido bem sucedido em muitos setores, estando prevista
a adesão do país à União Européia em 2004.
Diante do exposto, julgamos que os integrantes
desta Comissão possuem os elementos suﬁcientes para
deliberar sobre a indicação presidencial, nada mais
podendo ser aduzido no âmbito deste Relatório.
Sala da Comissão, 22 de janeiro de 2004. – Eduardo
Suplicy, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Relator.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP – Para ler o parecer:) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Marco
César Meira Naslausky obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo
sistema eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 06.
Houve duas abstenções.
Total: 58 votos.
Aprovado o nome do Sr. Marcos César Meira
Naslausky.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 65, DE 2004
Mensagem nº 65, de 2004 (nº 262/2004,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Sr. Luiz Augusto de Castro
Neves, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Popular da China.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 542, DE 2004
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 65,
de 2004 (Mensagem nº 262, de 20-5-2004, na
origem), do Senhor Presidente da República, que submete à apreciaçào do Senado
Federal, a escolha, que deseja fazer, do Sr.
Luiz Augusto de Castro Neves, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República
Popular da China.
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães
Esta Casa do Congresso Nacional é chamada a
opinar sobre a indicação que o Senhor Presidente da
República deseja fazer do Sr. Luiz Augusto de Castro
Neves, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular da China.
A Constituição atribui competência privativa ao
Senado Federal para examinar previamente e por voto
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secreto a escolha dos chefes de missão diplomática
de caráter permanente. (art. 52 item IV)
Atendendo a preceito regimental, o Ministério
das Relações Exteriores elaborou o curriculum vitae
do interessado.
Segundo o referido documento, o Senhor Luiz
Augusto de Castro Neves, ﬁlho de Almerio de Castro
Neves e Julieta Borges de Castro Neves, nasceu no
Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1943.
É Mestre em Economia pelo University College
da Universidade de Londres, tendo lecionado Economia no Instituto Rio Branco e Relações Econômicas
Internacionais, Comércio Internacional, Sistema Financeiro Internacional e Sistema Tributário Internacional
na Universidade de Brasília.
Ao concluir o Curso Rio Branco, em 1968, foi
nomeado Terceiro Secretário. Foi promovido a Segundo Secretário, por merecimento, em 1972; a Primeiro
Secretário, por merecimento, 1978; a Conselheiro, por
merecimento, 1981; a Ministro de Segunda Classe, por
merecimento, 1987; a Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, em 1995.
No âmbito da Secretaria de Estado, exerceu funções de relevância, como Diretor-Geral do Departamento das Américas, 1995/98; e Secretário-Geral Adjunto
das Relações Exteriores, 1998/2000. Foi também Secretário-Adjunto da Secretaria de Assuntos Estratégicos, 1992/95.
Em representações diplomáticas do Brasil no
Exterior, serviu o Senhor Luiz Augusto de Castro Neves em Buenos Aires, em Londres, na Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos em
Washington, onde, em 1988, foi Encarregado de Negócios, e em Ottawa. E, nesse momento, Embaixador
do Brasil em Assunção.
No cumprimento das missões para que foi designado, desempenhou importantes funções, tendo
cheﬁado a delegação brasileira às Reuniões da Comissão Especial de Consulta e Negociação (CECON),
e à Reunião Ordinária do Conselho Interamericano
Econômico e Social, Washington, 1988. Foi Subchefe
da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional de 1985 a 1987 e participou, como membro, da
Comissão de Assessoramento Presidencial sobre a
Dívida Externa, em 1987.
Participou, ainda, como delegado, das negociações bilaterais para a integração Brasil-Argentina, em
Buenos Aires, 1986/87.
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O diplomata em apreço foi agraciado com várias condecorações, dentre as quais salientam-se as
seguintes:
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Oﬁcial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oﬁcial, Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Oﬁcial, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Paciﬁcador, Brasil.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Ordem de Libertador General San Martín, Grã Cruz,
Argentina.
Ordem Nacional do Mérito, Grã Cruz, Paraguai.
Consta do processado, informação anexada pelo
Itamaraty, sobre a República Popular da China.
Destaca que Brasil e China, desde o estabelecimento de relações diplomáticas em 1974, acumularam
30 anos de um relacionamento positivo balizado por
instrumentos bilaterais, ampla convergência de posições nos foros internacionais e produtivo diálogo político, bem como freqüentes visitas de alto nível, entre
as quais se insere a recente visita do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
No tocante às relações comerciais entre os dois
países, a China tornou-se em 2003 o terceiro maior
mercado para o Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e da Argentina. As exportações Brasileiras para
a China passaram de US$1,1 bilhão em 2000 para
US$ 4,5 bilhões em 2003. O documento assinala que
o desaﬁo a vencer é diversiﬁcar a pauta das exportações brasileiras à China, exageradamente concentrada em produtos primários, sobretudo soja em grão e
minério de ferro.
Nesse sentido, passo importante foi o ingresso
da Embraer no mercado de aviação regional da China
por meio de joint-venture com a empresa aeroespacial
chinesa AVIC II, bem como a constituição do Conselho
Empresarial Brasil-China, que conta com destacadas
empresas dos dois países. Outra nova vertente de
cooperação é o grande potencial para investimentos
chineses no Brasil.
No que diz respeito à cooperação cientíﬁco-tecnológica bilateral, destaca-se o programa de cooperação espacial para a construção conjunta de satélites
de sensoreamento remoto.
No tocante ao sistema político chinês, a informação do Ministério das Relações Exteriores assinala
a continuidade do papel de preponderância exercido
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pelo Partido Comunista Chinês, que adota um sistema
de “socialismo de mercado com características chinesas”, sem tolerar críticas ou contestação. No entanto,
os atuais líderes do país têm enfatizado os conceitos
de “estado de direito”, introduzido na Constituição do
país em 1999, e de “império da lei”.
O documento contém ainda indicadores sócioeconômicos, entre os quais se destaca a população de
1,29 bilhões de habitantes, com crescimento mínimo
entre 1999 e 2003, ao passo que o Produto Interno
Bruto manteve acentuada expansão, da ordem de 7%
a 8,6% ao ano.
A política externa chinesa repousa sobre dois
grandes pilares, a defesa do sistema multipolar e
a manutenção de um cenário regional desanuviado de tensões político-militares, que lhe possibilite
concentrar recursos nas tarefas de desenvolvimento
do país e na reforma do Estado. O principal tema
regional da política externa chinesa é a chamada
questão de Taiwan. A República Popular reivindica
o privilégio de ser a única China e busca apoio internacional para essa sua pretensão, que é corroborada pelo Brasil.
Tendo em vista a natureza da matéria ora apreciada, não cabe aduzir outras considerações no âmbito deste Relatório.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2004. – Eduardo Suplicy, Presidente, Antonio Carlos Magalhães,
Relator.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para ler o parecer) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Luiz
Augusto de Castro Neves obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo
sistema eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)
O SR PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Encerro a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO 09.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
Aprovado o nome do Sr. Luiz Augusto de Castro Neves.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 68, DE 2004
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 68, de 2004 (nº 276/2004, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Sr. Valter Pecly Moreira, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República do Paraguai.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura de parecer.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 543, DE 2004
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 68,
de 2004 (Mensagem nº 276/04, na origem),
que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Valter Pecly Moreira para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República do Paraguai.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Esta Casa do Congresso Nacional é chamada a
manifestar-se sobre a indicação do Senhor Valter Pecly
Moreira para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Paraguai.
A Constituição Federal atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e deliberar, por voto secreto, sobre a escolha dos
chefes de missão diplomática de caráter permanente
(art. 52, IV).
O Ministério das Relações Exteriores, atendendo a preceito regimental, elaborou curriculum vitae
do indicado, do qual extraímos para este relatório as
seguintes informações.
Nascido no Rio de Janeiro, em 1948,o Senhor
Valter Pecly Moreira, após a conclusão do Curso de
Preparação à Carreira de Diplomata, no Instituto Rio
Branco, foi nomeado Terceiro Secretário, em 2 de fevereiro de 1972, sendo, subseqüentemente, promovido a Segundo Secretário, em 1976; a Primeiro Secretário, em 1980; a Conselheiro, por merecimento,
em 1986; a Ministro de Segunda Classe, em 1993; e
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a Ministro de Primeira Classe, em 1998, também por
merecimento.
Dentre os cargos e missões importantes que realizou, cumpre destacar as seguintes: Chefe interino
do Serviço de Privilégios e Imunidades do Cerimonial,
1973; Assistente do Chefe da Divisão da Europa I,
1980; Chefe substituto da Divisão de Sistematização
da Informação, 1983; Adjunto do Chefe do Cerimonial
da Presidência da República, 1985; Chefe da Divisão
de Visitas do Cerimonial, 1993; Chefe do Cerimonial
da Presidência da República, 1995; Representante
Permanente da Missão Permanente do Brasil junto à
OEA, 2000; Presidente do Conselho Permanente da
OEA, 2000; Presidente da Comissão de Seguimento
da XXIV Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores (TIAR), 2001; Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e políticos da OEA, 2002;
Chefe da Delegação na II Conferência Ministerial da
Comunidade de Democracias, Seul, 2002; Chefe de
Delegação na XXVIII, XXX e XXXI Reunião do Grupo
de Revisão e Implementação das Cúpulas das Américas, Washington, 2003.
O Senhor Valter Pecly Moreira exerceu a função
de Terceiro e Segundo Secretário em Buenos Aires;
a de Segundo e Primeiro Secretário em Bonn; e a de
Conselheiro e Ministro Conselheiro em Assunção.
Dentre as condecorações recebidas, destacam-se
as seguintes: Medalha Mérito Tamadaré, Brasil, 1974;
Ordem do Libertador San Martín, Argentina, Grande
Oﬁcial, 1995; Ordem do Mérito, Itália, Grande Oﬁcial,
1995; Ordem do Mérito das Forças Armadas, Brasil, Comendador, 1995; Ordem do Mérito, Alemanha, Grande
Oﬁcial, 1995; Ordem da Águia Azteca, México, 1996;
Ordem do Sol Nascente, Japão, Comendador, 1996;
Ordem do Mérito Nacional, Paraguai, Grande Oﬁcial,
1996; Ordem do Libertador Simón Bolivar, Venezuela,
Grande Oﬁcial, 1996; Legião de Honra, França, Oﬁcial, 1997; Ordem do Mérito Brasília, Brasil, Grã-Cruz,
1999 e Ordem do Infante Dom Henrique, Portugal,
Grã-Cruz, 2000.
As relações bilaterais entre Brasil e Paraguai são
de vital importância para ambos os países. Parceiros
históricos e estratégicos, que souberam superar as
vicissitudes de um passado de beligerância e desencontro, mantêm na atualidade, estreitos laços de cooperação e integração.
Desde 1991, o Brasil e o Paraguai, juntamente
com Argentina e Uruguai, vêm integrando seus mercados por meio de cooperação intergovernamental.
O Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991,
que criou o Mercosul, conduziu à formação de bloco
econômico, permitindo a livre circulação de bens e o
estabelecimento de união aduaneira, o que se deu a
partir do Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro
de 1984. A integração, contudo, avança no ritmo permitido pela conjuntura interna dos países-membros.
As assimetrias são muitas e os desaﬁos se projetam
a fatores de ordem econômica, política e social.
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A eleição de Nicanor Duarte Frutos, em 2003, para
o cargo de Presidente da República, tem possibilitado
ao Paraguai usufruir relativa estabilidade política. Os
conﬂitos no campo, os desaﬁos da desigualdade social e as diﬁculdades econômicas continuam, porém,
a exigir soluções.
Na área econômica, o adensamento de trocas comerciais, o incentivo à produção de soja e de algodão
e o desenvolvimento da base industrial correspondem
às necessidades imediatas do país vizinho.
No que concerne à política, o desenvolvimento
que garanta segurança jurídica e transparência na
gestão do Estado são projetos que atendem a anseios comuns, haja vista a grande presença brasileira
no país guarani, além das imensas fronteiras que nos
unem geograﬁcamente.
O aspecto social exige, também, atenção. A consciência de um espaço sul-americano integrado toma as
populações brasileira e paraguaia um único povo, que
anseia por desenvolvimento, progresso e integração.
Em que pese a diferença da língua, ambos os
países compartilham uma história comum. O futuro,
portanto, pode e deve apresentar similitudes. Interessa
ao Brasil e ao Paraguai que haja estabilidade política na
região, que a democracia se consolide, que o comércio
seja instrumento para a melhora de índices sociais e
que a cooperação em infra-estrutura sirva para coroar
iniciativas já vitoriosas, das quais é exemplo a Usina
Hidrelétrica de Itaipu.
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Dada a natureza da matéria, eram essas as considerações a serem exaradas no âmbito do presente
relatório.
Sala da Comissão, 17 de Junho de 2004. – Eduardo Suplicy, Presidente – Lúcia Vânia, Relatora.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para ler o parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr.
Valter Pecly Moreira obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo
sistema eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Os Senadores que ainda não votaram poderão
fazê-lo na próxima votação.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 12.
Não houve abstenção.
Total: 60 votos.
Aprovado o nome do Sr. Valter Pecly Moreira.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 69, DE 2004
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 69, de 2004 (nº 277/2004, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antonio José Rezende de Castro,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Popular do Quênia.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura de parecer.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 544, DE 2004
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº
69, de 2004 (Mensagem nº 277, de 2004,
na origem), que submete à apreciação do
Senado Federal a escolha do Senhor Antonio José Rezende de Castro para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República do Quênia.
Relator: Senador Cristovam Buarque
Esta Casa do Congresso Nacional é chamada a
se manifestar sobre a indicação que o Senhor Presidente da República faz do Senhor Antonio José Rezende de Castro para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Quênia.
A Constituição Federal atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente, e deliberar por voto secreto, sobre a escolha dos
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente
– art. 52, IV.
O Ministério das Relações Exteriores, atendendo
a preceito regimental, elaborou curriculum vitae do
interessado, do qual extraímos para este Relatório as
seguintes informações:
Nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 1948, ﬁlho de
Josué Rezende de Castro e Arlette Corrêa Rezende
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de Castro, o Senhor Antonio José Rezende de Castro,
após a conclusão do Curso de Preparação à Carreira
de Diplomata, do Instituto Rio Branco, foi nomeado
Terceiro Secretário, em 12 de março de 1971, sendo,
subseqüentemente, promovido a Segundo Secretário,
em 1976; a Primeiro Secretário, em 1981; a Conselheiro,
por merecimento, em 1990; e a Ministro de Segunda
Classe, em 1997, também por merecimento.
Dentre os cargos e missões importantes que realizou, cumpre destacar as seguintes: Encarregado de
Negócios, em Missão Transitória, na Embaixada em
Georgetown, 1972; Assessor do Departamento de Comunicações e Documentação, 1973; Encarregado de
Negócios, na Embaixada em Nairobi, 1976; Assistente
da Divisão de Feiras e Turismo, 1983; Chefe substituto da Divisão da África II, 1989; Chefe da Divisão da
África II, 1990; Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, na Embaixada em Bissau, 1992.
O Senhor Antonio José Rezende de Castro exerceu a função de Terceiro e Segundo Secretário em
Roma; a de Segundo e Primeiro Secretário em Quito;
a de primeiro Secretário em Caracas; a de Conselheiro
em Assunção; a de Ministro– Conselheiro em Tóquio;
a de Cônsul-Geral em Ciudad del Este.
Parte da África oriental, o Quênia só tornou-se
independente em 1963, sob a liderança de líderes
nativos e sob o inﬂuxo de princípios a defenderem
a autodeterminação das antigas colônias européias.
O sistema presidencialista adotado e os relativos sucessos econômicos obtidos a partir de 1980 não neutralizaram, porém, problemas estruturais do país. Os
conﬂitos étnicos apresentam estatísticas desastrosas
e as secas prolongadas comprometem a agricultura.
Ademais disso, doenças como a Aids infectam grande
parte da população.
Apesar dos problemas, o Quênia apresenta a
melhor infra-estrutura industrial do leste africano. O
principal setor da economia, no entanto, é a agricultura, que emprega aproximadamente 80% da população
ativa do país, mas agrega pouco valor aos produtos
de exportação. Desde a década de 1990, o Quênia,
compreendendo as mudanças da ordem internacional,
tem empreendido esforços para integrar seu mercado
a países vizinhos.
A política externa do país busca equilibrar conﬂitos
regionais ao mesmo tempo em que se projeta como
locus da diplomacia multilateral. Dois importantes órgãos das Nações Unidas, o PNUMA (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente) e o HABITAT
(Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos), estão localizados no Quênia. A aproximação
dos Estados Unidos também ganha destaque nas relações internacionais quenianas. Desde os anos 90,
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bases aéreas e marítimas têm estado à disposição das
forças militares norte-americanas.
No que concerne às relações do Quênia com o
Brasil, veriﬁca-se serem ainda muito tímidas. Os únicos acordos bilaterais ﬁrmados restringem-se a áreas
de cooperação técnica, intercâmbio cultural e serviços
aéreos. Há, portanto, possibilidades múltiplas a serem
exploradas.
No aspecto político, a aproximação à África impõe-se como imperativo histórico e cultural. A matriz
social brasileira está na África, e é com países como o
Quênia que devemos estabelecer laços duradouros e
profícuos de cooperação política, por meio de diálogo
aberto e de conhecimento recíproco.
No campo econômico, os produtos das pautas
de exportação e importação podem ser diversiﬁcados.
Há que se descobrir nichos inexplorados do mercado
queniano para os produtos brasileiros. Os números modestos do comércio bilateral Brasil-Quênia podem ser
substituídos por cifras robustas, resultado de pesquisa
de mercado, vontade política e dinâmica diplomática.
Resta enfatizar que, além de dívida histórica para
com o África, o Brasil possui responsabilidade na tarefa de aproximar povos que se encontram à margem
das culturas dominantes. Os países africanos são
parceiros estratégicos, e a abrangência das alianças
a serem desenvolvidas dependerá, em grande parte,
dos esforços empreendidos pelo Brasil.
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Diante da natureza da matéria, eram essas as
considerações a serem exaradas no âmbito do presente Relatório.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2004. – Eduardo Suplicy, Presidente – Cristovam Buarque,
Relator.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para ler o parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr.
Antonio José Rezende de Castro obteve a aprovação
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo
sistema eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 12.
Houve uma abstenção.
Total: 61 votos.
Aprovado o nome do Sr. Antonio José Rezende
de Castro.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Conforme requerimento aprovado, apreciaremos
agora o Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55-A, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2001 (nº
574/2002, na Câmara dos Deputados), que
modifica a redação do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constituição Federal
para dispor sobre o limite de despesas
e a composição das Câmaras de Vereadores e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 502, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Antônio Carlos Valadares, com votos contrários, em separado, do Senador Antero Paes de Barros,
e vencido, do Senador Jefferson Péres.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua apreciação transferida, em virtude de falta de acordo de
Lideranças para deliberação da MP nº182.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
não sei se V. Exª já anunciou se a PEC vai ainda para
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque há emendas de minha autoria inclusive.
Não sei também se V. Exª anunciou, pois não ouvi
se está na pauta um requerimento de minha autoria e
de outros Srs. Senadores que trata do regime de urgência da matéria referente à Mata Atlântica.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa vai veriﬁcar e, então, esclarecerá V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2004
(Desmembrada da Proposta de Emenda à
Constituição nº 228/2004, oriunda da
PEC nº 41/2003, na Câmara dos Deputados
e nº 74-A/2003, no Senado Federal)
Segunda sessão de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 17, de 2004 (nº 228/2004,
na Câmara dos Deputados), de iniciativa
do Presidente da República, que altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências (distribuição a Estados e ao
Distrito Federal do produto da arrecadação
da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE).
Parecer favorável, sob nº 460, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Rodolpho Tourinho.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante três sessões deliberativas ordinárias em fase de discussão, em
segundo turno, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Heloísa Helena, o requerimento sobre o
qual V. Exª indagou consta da pauta e será apreciado
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2004
Requeremos, nos termos do inciso II do art. 336,
urgência para a apreciação do Projeto de Lei da Câmara
nº 70/2003, que altera dispositivos da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004.
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mentar, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 545, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à
imediata apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 70, de 2003 (nº.72/2003Complementar, na Casa de origem), que
altera dispositivo da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, e da outras providências.
Pareceres sob nºs.537 e 538, de 2004, das Comissões
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Ramez Tebet, favorável, com a Emenda nº 1-CAE
(Substitutivo);
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Fernando Bezerra, favorável, com a Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo).
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o ﬁnal da
discussão.
Em discussão o projeto e os substitutivos, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da Emenda nº 2, da CCJ, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 2 – CCJ, ﬁcam prejudicados o Projeto e a Emenda nº 1-CAE.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suple-

Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2003Complementar (nº 72, de 2003-Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2003-Complementar (nº 72, de 2003-Complementar, na Casa de
origem), que altera dispositivos da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, e dá
outras providencias.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de
2004. – José Jorge, Presidente – Romeu Tuma, Presidente – Paulo Paim – Heráclito Fortes.
ANEXO AO PARECER Nº 545, DE 2004
Altera e acrescenta dispositivos a Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966– Código Tributário Nacional, e dispõe sobre a
interpreta ç&o do inciso I do art. 168 da
mesma Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 133. ...............................................
..............................................................
§ 1º O disposto no caput deste artigo não
se aplica na hipótese de alienação judicial:
I – em processo de falência;
II – de ﬁlial ou unidade produtiva isolada,
em processo de recuperação judicial.
§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º
quando o adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;
II – parente, em linha reta ou colateral
até o quarto grau, consangüíneo ou aﬁm, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou
de qualquer de seus sócios; ou
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III – identiﬁcado como agente do falido
ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.
§ 3º Em processo da falência, o produto
da alienação judicial de empresa, ﬁlial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta
de depósito à disposição do juízo de falência
pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de
alienação, somente podendo ser utilizado para
o pagamento de créditos extraconcursais ou de
créditos que preferem ao tributário.” (NR)
“Art. 155. ..............................................
..............................................................
§ 3º Lei especíﬁca disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários
do devedor em recuperação judicial.
§ 4º A inexistência da lei especíﬁca a que
se refere o § 3º importa na aplicação das leis
gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não
podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal
especíﬁca.” (NR)
“Art. 174. ............................................. .
Parágrafo único. ...................................
I – pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em execução ﬁscal;
..................................................... “(NR)
“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para
com a Fazenda Pública, por crédito tributário
regularmente inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suﬁcientes
ao total pagamento da dívida inscrita.” (NR)
“Art. 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou
o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho.
Parágrafo único. Na falência:
I – o crédito tributário não prefere aos
créditos com garantia real, no limite do valor
do bem gravado, aos créditos extraconcursais,
nem às importâncias passíveis de restituição,
nos termos da lei;
II – a lei poderá estabelecer limites e
condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e
III – a multa tributária prefere apenas aos
créditos subordinados.” (NR)
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“Art. 187. A cobrança judicial do crédito
tributário não é sujeita a concurso de credores
ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento.
..................................................... ”(NR)
“Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores
ocorridos no curso do processo de falência.
.................................................... “ (NR)
“Art. 191. A extinção das obrigações do
falido requer prova de quitação de todos os
tributos.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional, passa a vigorar acrescido
dos seguintes arts. 185-A e 191-A:
“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor
tributário, devidamente citado, não pagar nem
apresentar bens à penhora no prazo legal e
não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz
determinará a indisponibilidade de seus bens e
direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público
de imóveis e às autoridades supervisoras do
mercado bancário e do mercado de capitais,
a ﬁm de que, no âmbito de suas atribuições,
façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o
caput limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento
da indisponibilidade dos bens ou valores que
excederem esse limite.
§ 2º Os órgãos e entidades aos quais
se ﬁzer a comunicação de que trata o caput
enviarão imediatamente ao juízo a revelação
discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.”
“Art. 191-A. A concessão de recuperação
judicial depende da apresentação da prova
de quitação de todos os tributos, observado o
disposto nos arts. 151, 205 e 206.”
Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art. 150.
Art. 4º Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte)
dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, 1, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria será votada na próxima terça-feira, em
turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 735/2004 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 71, de 2003 (nº 4.376/93,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de
devedores pessoas físicas e jurídicas que
exerçam atividade econômica regida pelas
leis comerciais, e dá outras providências
(Lei de Falências).
Pareceres sob nºs 534 e 535, de 2004, das Comissões
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Ramez Tebet, favorável, nos termos da Emenda nº 1CAE (Substitutivo), que oferece;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Fernando Bezerra, favorável à Emenda nº 1CAE, com subemendas que apresenta, nos termos da
Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo) que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua
apreciação transferida em virtude da falta de acordo
de Lideranças para deliberação da medida provisória
nº 182, de 2004.
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o ﬁnal da
discussão.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, Relator da matéria.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, fui o Relator da Lei de Recuperação
das Empresas na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
matéria foi relatada pelo Senador Fernando Bezerra.
Comunico a V. Exª que, há menos de vinte minutos, o projeto recebeu aproximadamente dez emendas.
Assim, peço a V. Exª que, dentro do Regimento da
Casa, concedesse, pelo menos a mim, como Relator,
e penso que também ao Senador Fernando Bezerra,

JUNHO 2004

Junho de 2004

prazo para o exame dessas emendas. Há cerca de vinte
emendas que foram apresentadas em plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa defere a solicitação de V. Exª.
Em conseqüência, a matéria será incluída na Ordem do Dia da sessão de terça-feira próxima.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra pela ordem V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estava sendo
construído um acordo entre as Lideranças, para que
se pudesse votar o texto-base da Lei de Falências e
também do Código Tributário, excetuados os destaques
e as emendas que já foram apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa consultou Lideranças e a informação que
teve era a de que não havia acordo e que seria solicitado pelos Relatores um adiamento de 48 horas para
incluir na próxima sessão.
Consulto as Lideranças se há acordo a respeito
da comunicação do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Vamos
votar porque ﬁnalizamos isso. Há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB AP)
– Se há acordo, então vamos submeter o texto-base.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB AP)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Vou fazer um apelo aos Srs. Líderes
porque se votarmos o texto base agora muitos Senadores que gostariam de discutir a matéria não poderão
fazê-lo com relação às emendas destacadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Poderão.
Vamos abrir a discussão; não tem problema.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Então abre-se a discussão sem ser o autor das
emendas?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Não tem
problema.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Então, sim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, com relação à Lei de Falências. Essa é uma
questão polêmica. O PFL discutiu com a Liderança do
Governo; nós estamos de acordo, até em função da
votação da urgência, na discussão da matéria e aprovação do texto básico, com o compromisso de que as
emendas sejam discutidas à exaustão, amplamente
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discutidas. Eu gostaria de ouvir a manifestação da Liderança do Governo porque essa questão é polêmica
e envolve discussão aprofundada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa submeterá ao Plenário a votação do texto
básico, ressalvados os destaques e as emendas que
serão discutidos na próxima sessão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, os destaques e as emendas serão discutidos
amplamente. Esse é um compromisso da Liderança
do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB
– AP) – A Presidência concederá o prazo de 48
horas ao Relator para examinar as emendas e oferecer parecer sobre as emendas e os destaques
apresentados.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria de assumir esse compromisso. Esse é o espírito. Essa lei foi longamente debatida na comissão, com toda a transparência,
com todo o contraditório, e no plenário deve ocorrer
o mesmo. Estamos alterando uma legislação de mais
de cinqüenta anos, o que deve ser feito com todo o
cuidado. A aprovação do texto básico não prejudica o
debate das emendas cuja discussão realizaremos em
profundidade no plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa submete ao Plenário a votação do textobase.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria ﬁca adiada, para o turno suplementar.
É o seguinte o texto-base aprovado, que corresponde à
[EMENDA Nº 2-CCJ – SUBSTITUTIVO]
Regula a recuperação judicial a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei disciplina a recuperação judicial,
a falência e a recuperação extrajudicial do empresário
e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.
Art. 2º Esta lei não se aplica a:
I – empresa pública e sociedade de economia
mista;
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II – instituição ﬁnanceira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência
complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade
de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.
Art. 3º É competente para homologar o plano de
recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal
estabelecimento do devedor ou da ﬁlial de empresa
que tenha sede fora do Brasil.
Art. 4º O Ministério Público, por iniciativa própria
ou mediante provocação, poderá intervir nos processos
de recuperação judicial ou de falência quando constatado indício de crime, infração à lei ou ameaça de
lesão ao interesse público.
CAPÍTULO II
Disposições Comuns à Recuperação
Judicial e à Falência
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
I – as obrigações a título gratuito;
II – as despesas que os credores ﬁzerem para
tomar parte na recuperação judicial ou na falência,
salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o
devedor.
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento
do processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador
judicial, habilitação, exclusão ou modiﬁcação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações
de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a
que se refere o art. 8º, serão processadas perante
a justiça especializada até a apuração do respectivo
crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores
pelo valor determinado em sentença.
§ 3º O juiz competente para as ações referidas
nos §§ 1º e 2º poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou
na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito,
será o crédito incluído na classe própria.
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§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que
trata o caput em hipótese nenhuma excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado
do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento
judicial.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º à recuperação
judicial durante o período de suspensão de que trata
o § 4º, mas após o ﬁm da suspensão, as execuções
trabalhistas poderão ser normalmente concluídas,
ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral
de credores.
§ 6º Independentemente da veriﬁcação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que
venham a ser propostas contra o devedor deverão ser
comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação
judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento
da petição inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.
§ 7º As execuções de natureza ﬁscal não ﬁcam
suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação judicial ou pela decretação da falência.
§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer
outro pedido de recuperação judicial ou de falência,
relativo ao mesmo devedor.
SEÇÃO II
Da Veriﬁcação e da Habilitação de Créditos
Art. 7º A veriﬁcação dos créditos será realizada
pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e ﬁscais do devedor
e nos documentos que lhe forem apresentados pelos
credores, podendo contar com o auxílio de proﬁssionais ou empresas especializadas.
§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º,
ou no parágrafo único do art. 99, os credores terão o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências
quanto aos créditos relacionados.
§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do
§ 1º, fará publicar edital contendo a relação de credores
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado do ﬁm
do prazo do § 1º, devendo indicar o local, o horário e
o prazo comum em que as pessoas indicadas no art.
8º terão acesso aos documentos que fundamentaram
a elaboração dessa relação.
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Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da
publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o
Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a
legitimidade, importância ou classiﬁcação de crédito
relacionado.
Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15.
Art. 9º A habilitação de crédito, realizada pelo
credor nos termos do art. 7º, § 1º, deverá conter:
I – o nome, o endereço do credor e o endereço
em que receberá comunicação de qualquer ato do
processo;
II – o valor do crédito, atualizado até a data da
decretação da falência ou do pedido de recuperação
judicial, sua origem e classiﬁcação;
III – os documentos comprobatórios do crédito e
a indicação das demais provas a serem produzidas;
IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;
V – a especiﬁcação do objeto da garantia que
estiver na posse do credor.
Parágrafo único. Os títulos e documentos que
legitimam os créditos deverão ser exibidos no original
ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em
outro processo.
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art.
7º, § 1º, as habilitações de crédito serão recebidas
como retardatárias.
§ 1º Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos
derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto
nas deliberações da assembléia-geral de credores.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º ao processo de
falência, salvo se, na data da realização da assembléiageral, já houver sido homologado o quadro-geral de
credores contendo o crédito retardatário.
§ 3º Na falência, os créditos retardatários perderão
o direito a rateios eventualmente realizados e ﬁcarão
sujeitos ao pagamento de custas, não se computando
os acessórios compreendidos entre o término do prazo
e a data do pedido de habilitação.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de
seu crédito.
§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se
apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e
processadas na forma dos arts. 13 a 15.
§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão,
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observado, no que couber, o procedimento ordinário
previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo
da falência ou da recuperação judicial a retiﬁcação do
quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.
Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação,
no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos
que tiverem e indicando outras provas que reputem
necessárias.
Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz
para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5
(cinco) dias.
Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o
caput, o administrador judicial será intimado pelo juiz
para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo
proﬁssional ou empresa especializada, se for o caso,
e todas as informações existentes nos livros ﬁscais
e demais documentos do devedor acerca do crédito,
constante ou não da relação de credores, objeto da
impugnação.
Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por
meio de petição, instruída com os documentos que
tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.
Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos,
mas terão uma só autuação as diversas impugnações
versando sobre o mesmo crédito.
Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos
credores constante do edital de que trata o art. 7º, § 2º,
dispensada a publicação de que trata o art. 18.
Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos
arts. 11 e 12, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:
I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no
valor constante da relação referida no § 2º do art. 7º;
II – julgará as impugnações que entender suﬁcientemente esclarecidas pelas alegações e provas
apresentadas pelas partes, mencionando, de cada
crédito, o valor e a classiﬁcação;
III – ﬁxará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões
processuais pendentes;
IV – determinará as provas a serem produzidas,
designando audiência de instrução e julgamento, se
necessário.
Art. 16. O juiz determinará, para ﬁns de rateio,
a reserva de valor para satisfação do crédito impugnado.
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Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não
impedirá o pagamento da parte incontroversa.
Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação
caberá agravo.
Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator
poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modiﬁcação do seu valor ou classiﬁcação no quadro-geral
de credores, para ﬁns de exercício de direito de voto
em assembléia-geral.
Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a
ser homologado pelo juiz, com base na relação dos
credores a que se refere o art. 7º, § 2º, e nas decisões
proferidas nas impugnações oferecidas.
Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo
juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classiﬁcação de cada crédito na data do
requerimento da recuperação judicial ou da falência,
será juntado aos autos e publicado no órgão oﬁcial, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença
que houver julgado as impugnações.
Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público
poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou
da falência, observado, no que couber, o procedimento
ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a
exclusão, outra classiﬁcação ou a retiﬁcação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade,
dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito
ou da inclusão no quadro-geral de credores.
§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta
exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial
ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6º,
§§ 1º e 2º, perante o juízo que tenha originariamente
reconhecido o crédito.
§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o
pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente
poderá ser realizado mediante a prestação de caução
no mesmo valor do crédito questionado.
Art. 20. As habilitações dos credores particulares
do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão
de acordo com as disposições desta Seção.
SEÇÃO III
Do Administrador Judicial e do Comitê
de Credores
Art. 21. O administrador judicial será proﬁssional idôneo, preferencialmente advogado, economista,
administrador de empresas ou contador, ou pessoa
jurídica especializada.
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Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á no termo de
que trata o art. 33, o nome de proﬁssional responsável
pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem
autorização do juiz.
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a
ﬁscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe:
I – na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o art. 51, III, o art. 99,
III, ou o art. 105, II, comunicando a data do pedido de
recuperação judicial ou da decretação da falência, a
natureza, o valor e a classiﬁcação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações
pedidas pelos credores interessados;
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a ﬁm de servirem de fundamento
nas habilitações e impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que trata o
§ 2º do art. 7º;
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18;
g) requerer ao juiz convocação da assembléiageral de credores nos casos previstos nesta lei ou
quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial, proﬁssionais ou empresas especializadas para, quando
necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta lei;
II – na recuperação judicial:
a) ﬁscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;
b) requerer a falência no caso de descumprimento
de obrigação assumida no plano de recuperação;
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos,
relatório mensal das atividades do devedor;
d) apresentar o relatório sobre a execução do
plano de recuperação, de que trata o art. 63, III;
III – na falência:
a) avisar, pelo órgão oﬁcial, o lugar e hora em
que, diariamente, os credores terão à sua disposição
os livros e documentos do falido;
b) examinar a escrituração do devedor;
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida;
d) receber e abrir a correspondência dirigida ao
devedor, entregando a ele o que não for assunto de
interesse da massa;
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e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias
contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e
circunstâncias que conduziram à situação de falência,
no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos
envolvidos, observado o disposto no art. 186;
f) arrecadar os bens e documentos do devedor e
elaborar o auto de arrecadação nos termos dos arts.
108 e 110;
g) avaliar os bens arrecadados;
h) contratar avaliadores, de preferência oﬁciais,
mediante autorização judicial, para a avaliação dos
bens caso entenda não ter condições técnicas para
a tarefa;
i) praticar os atos necessários à realização do
ativo e ao pagamento dos credores;
j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens
perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável
desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113;
l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a
respectiva quitação;
m) remir, em benefício da massa e mediante
autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou
legalmente retidos;
n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogados cujos honorários
serão previamente ajustados e aprovados pelo comitê
de credores;
o) requerer todas as medidas e diligências que
forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eﬁciência da administração;
p) apresentar ao juiz para juntada aos autos,
até o décimo dia do mês seguinte ao vencido, conta
demonstrativa da administração, que especiﬁque com
clareza a receita e a despesa;
q) entregar ao seu substituto todos os bens e
documentos da massa em seu poder, sob pena de
responsabilidade;
r) prestar contas ao ﬁnal do processo, quando for
substituído, destituído ou renunciar ao cargo.
§ 1º As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão ﬁxadas pelo juiz, que considerará
a complexidade dos trabalhos a serem executados e
os valores praticados no mercado para o desempenho
de atividades semelhantes.
§ 2º Na hipótese da alínea d do inciso I, se houver
recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial,
intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede
do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade
em que as interrogará na presença do administrador
judicial, tomando seus depoimentos por escrito.
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§ 3º Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê
e o devedor no prazo comum de 2 (dois) dias, transigir
sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder
abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas
de difícil recebimento.
§ 4º Se o relatório de que trata a alínea e do inciso III apontar responsabilidade penal de qualquer dos
envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.
Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei será intimado
pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de desobediência.
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, o
juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas,
explicitando as responsabilidades de seu antecessor.
Art. 24. O juiz ﬁxará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o
grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades
semelhantes.
§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento)
do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154
e 155.
§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado,
salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído
de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações ﬁxadas nesta lei, hipóteses
em que não terá direito à remuneração.
§ 4º Também não terá direito à remuneração o
administrador que tiver suas contas desaprovadas.
Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida
arcar com as despesas relativas à remuneração do
administrador judicial e das pessoas eventualmente
contratadas para auxiliá-lo.
Art. 26. O comitê de credores será constituído por
deliberação de qualquer das classes de credores na
assembléia-geral e terá a seguinte composição:
I – um representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes;
II – um representante indicado pela classe de
credores com direitos reais de garantia ou privilégios
especiais, com 2 (dois) suplentes;
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III – um representante indicado pela classe de
credores quirografários e com privilégios gerais, com
2 (dois) suplentes.
§ 1º A falta de indicação de representante por
quaisquer das classes não prejudicará a constituição
do comitê, que poderá funcionar com número inferior
ao previsto no caput.
§ 2º O juiz determinará, mediante requerimento
subscrito por credores que representem a maioria dos
créditos de uma classe, independentemente da realização de assembléia:
I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no
comitê; ou
II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe.
§ 3º Caberá aos próprios membros do Comitê
indicar, entre eles, quem irá presidi-lo.
Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes
atribuições, além de outras previstas nesta lei:
1 – na recuperação judicial e na falência:
a) ﬁscalizar as atividades e examinar as
contas do administrador judicial;
b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;
c) comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses
dos credores;
d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados;
e) requerer ao juiz a convocação da assembléia-geral de credores;
f) manifestar-se nas hipóteses previstas
nesta lei;
II – na recuperação judicial:
a) ﬁscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30
(trinta) dias, relatório de sua situação;
b) ﬁscalizar a execução do plano de recuperação judicial;
c) submeter à autorização do juiz, quando
ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens
do ativo permanente, a constituição de ônus
reais e outras garantias, bem como atos de
endividamento necessários à continuação da
atividade empresarial durante o período que
antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.
§ 1º As decisões do Comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo
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juízo, que ﬁcará à disposição do administrador judicial,
dos credores e do devedor.
§ 2º Caso não seja possível a obtenção de maioria
em deliberação do Comitê, o impasse será resolvido
pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade
deste, pelo juiz.
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade
deste, ao juiz, exercer suas atribuições.
Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua
remuneração custeada pelo devedor ou pela massa
falida, mas as despesas realizadas para a realização
de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas
e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa.
Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer
as funções de administrador judicial quem, nos últimos
5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou
recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de
prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada.
§ 1º Ficará também impedido de integrar o Comitê
ou exercer a função de administrador judicial quem tiver
relação de parentesco ou aﬁnidade até o terceiro grau
com o devedor, seus administradores, controladores
ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo
ou dependente.
§ 2º O devedor, qualquer credor ou o Ministério
Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê nomeados
em desobediência aos preceitos desta lei.
§ 3º O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do § 2º.
Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar
a destituição do administrador judicial ou de quaisquer
dos membros do Comitê de Credores quando veriﬁcar
desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato
lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.
§ 1º No ato de destituição, o juiz nomeará novo
administrador judicial ou convocará os suplentes para
recompor o Comitê.
§ 2º Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos dos §§ 1º a 6º do art. 154.
Art. 32. O administrador judicial e os membros
do Comitê responderão pelos prejuízos causados à
massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou
culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê
consignar sua discordância em ata para eximir-se da
responsabilidade.
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Art. 33. O administrador judicial e os membros do
Comitê de Credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas,
assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de
bem e ﬁelmente desempenhar o cargo e assumir todas
as responsabilidades a ele inerentes.
Art. 34. Não assinado o termo de compromisso
no prazo previsto no art. 33, o juiz nomeará outro administrador judicial.
SEÇÃO IV
Da Assembléia-Geral de Credores
Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por
atribuições deliberar sobre:
I – na recuperação judicial:
a) aprovação, rejeição ou modiﬁcação
do plano de recuperação judicial apresentado
pelo devedor;
b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;
c) a substituição do administrador judicial
e a indicação do substituto;
d) o pedido de desistência do devedor,
nos termos do § 4º do art. 52;
e) o nome do gestor judicial, quando do
afastamento do devedor;
f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;
II – na falência:
a) a substituição do administrador judicial
e a indicação do substituto;
b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;
c) a adoção de outras modalidades de
realização do ativo, na forma do art. 145;
d) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.
Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oﬁcial
e em jornais de grande circulação nas localidades da
sede e ﬁliais, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias, o qual conterá:
I – local, data e hora da assembléia em primeira
e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da primeira;
II – a ordem do dia;
III – local onde os credores poderão, se for o
caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a
ser submetido à deliberação da assembléia.
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§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembléia deverá ser aﬁxada de forma ostensiva na sede
e ﬁliais do devedor.
§ 2º Além dos casos expressamente previstos
nesta lei, credores que representem no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de
uma determinada classe poderão requerer ao juiz a
convocação de assembléia-geral.
§ 3º As despesas com a convocação e a realização da assembléia-geral correm por conta do devedor
ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de
requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese
do § 2º.
Art. 37. A assembléia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre
os credores presentes.
§ 1º Nas deliberações sobre o afastamento do
administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a assembléia será presidida pelo
credor presente que seja titular do maior crédito.
§ 2º A assembléia instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de credores titulares de
mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em segunda convocação, com
qualquer número.
§ 3º Para participar da assembléia, cada credor
deverá assinar a lista de presença, que será encerrada
no momento da instalação.
§ 4º O credor poderá ser representado na assembléia geral por mandatário ou representante legal,
desde que entregue ao administrador judicial, até 24
(vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso
de convocação, documento hábil que comprove seus
poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento.
§ 5º Do ocorrido na assembléia, lavrar-se-á ata
que conterá o nome dos presentes e as assinaturas
do presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de
cada uma das classes votantes, e que será entregue
ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 38. O voto do credor será proporcional ao
valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no §
2º do art. 45.
Parágrafo único. Na recuperação judicial, para ﬁns
exclusivos de votação em assembléia geral, o crédito
em moeda estrangeira será convertido para moeda
nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembléia.
Art. 39. Terão direito a voto na assembléia geral
as pessoas arroladas no quadro geral de credores
ou, na sua falta, na relação de credores apresentada
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pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º,
ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo
próprio devedor nos termos dos arts. 51, III e IV, 99, III,
ou 105, II, acrescidas, em qualquer caso, dos créditos
que estejam habilitados na data da realização da assembléia ou que tenham sido admitidos ou alterados
por decisão judicial observado o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 10.
§ 1º Não terão direito a voto e não serão considerados para ﬁns de veriﬁcação do quorum de instalação
e de deliberação os titulares de créditos excetuados
na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49.
§ 2º As deliberações da assembléia geral não
serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantiﬁcação ou classiﬁcação de créditos.
§ 3º No caso de posterior invalidação de deliberação da assembléia, ﬁcam resguardados os direitos
de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que
aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados
causados por dolo ou culpa.
Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de
caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela
para a suspensão ou adiamento da assembléia geral de credores em razão de pendência de discussão
acerca da existência, da quantiﬁcação ou da classiﬁcação de créditos.
Art. 41. A assembléia geral será composta pelas
seguintes classes de credores:
I – titulares de créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;
II – titulares de créditos com garantia real ou que
gozem de privilégio especial;
III – titulares de créditos quirografários ou que
gozem de privilégio geral.
§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I com o total de seu crédito, independentemente
do valor.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real
votam com a classe prevista no inciso II até o limite
do valor do bem gravado e com a classe prevista no
inciso III pelo restante do valor de seu crédito.
Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que
obtiver votos favoráveis de credores que representem
mais da metade do valor total dos créditos presentes
à assembléia geral, exceto nas deliberações sobre o
plano de recuperação judicial nos termos do art. 35, I,
a, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145.
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as
que tenham sócio ou acionista com participação su-
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perior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios
detenha participação superior a 10% (dez por cento)
do capital social, poderão participar da assembléia
geral de credores, sem ter direito a voto e não serão
considerados para ﬁns de veriﬁcação do quorum de
instalação e de deliberação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo
ou aﬁm, colateral até o segundo grau, ascendente ou
descendente do devedor, de administrador, do sócio
controlador, de membro dos conselhos consultivo,
ﬁscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam
essas funções.
Art. 44. Na escolha dos representantes de cada
classe no Comitê de Credores, somente os respectivos
membros poderão votar.
Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas
no art. 41 deverão aprovar a proposta.
§ 1º Em cada uma das classes referidas nos
incisos II e III do art. 41, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade
do valor total dos créditos presentes à assembléia e,
cumulativamente, pela maioria simples dos credores
presentes.
§ 2º Na classe prevista no inciso I do art. 41, a
proposta deverá ser aprovada pela maioria simples
dos credores presentes, independentemente do valor
de seu crédito.
§ 3º O credor não terá direito a voto e não será
considerado para ﬁns de veriﬁcação de quorum de
deliberação se o plano de recuperação judicial não
alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.
Art. 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no art. 145, dependerá do voto favorável de credores que representem
dois terços dos créditos presentes à assembléia.
CAPÍTULO III
Da Recuperação Judicial
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômicoﬁnanceira do devedor, a ﬁm de permitir a manutenção
da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
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Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que
atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas
extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido
concessão de recuperação judicial;
III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido
concessão de recuperação judicial com base no plano
especial de que trata a seção V deste capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como
administrador ou sócio controlador, pessoa condenada
por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Parágrafo único. A recuperação judicial também
poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos.
§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, ﬁadores e obrigados de regresso.
§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas
ou deﬁnidas em lei, inclusive no que diz respeito aos
encargos, salvo se de modo diverso ﬁcar estabelecido
no plano de recuperação judicial.
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário ﬁduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade
sobre a coisa e as condições contratuais, observada
a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
do art. 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II
do art. 86.
§ 5º Tratando–se de crédito garantido por penhor
sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações ﬁnanceiras ou valores mobiliários, poderão ser
substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou
vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto
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não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente
recebido em pagamento das garantias permanecerá
em conta vinculada durante o período de suspensão
de que trata o § 4º do art. 6º
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,
dentre outros:
I – concessão de prazos e condições especiais
para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação
de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos
sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modiﬁcação de seus órgãos
administrativos;
V – concessão aos credores de direito de eleição
em separado de administradores e de poder de veto
em relação às matérias que o plano especiﬁcar;
VI – aumento de capital social;
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios
empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários
e redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia
própria ou de terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;
XII – equalização de encargos ﬁnanceiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo
inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando–se inclusive aos contratos de
crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação
especíﬁca;
XIII – usufruto da empresa;
XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito especíﬁco para adjudicar, em pagamento dos créditos,
os ativos do devedor.
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia.
§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de
indexação da correspondente obrigação e só poderá
ser afastada se o credor titular do respectivo crédito
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aprovar expressamente previsão diversa no plano de
recuperação judicial.
SEÇÃO II
Do Pedido e do Processamento
da Recuperação Judicial
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial
será instruída com:
I – a exposição das causas concretas da situação
patrimonial do devedor e das razões da crise econômico–ﬁnanceira;
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3
(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com
estrita observância da legislação societária aplicável
e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o
último exercício social;
d) relatório gerencial de ﬂuxo de caixa e
de sua projeção;
III – a relação nominal completa dos credores,
inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar,
com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classiﬁcação e o valor atualizado do crédito,
discriminando sua origem, o regime dos respectivos
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente;
IV – a relação integral dos empregados, em que
constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação
dos valores pendentes de pagamento;
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado
e as atas de nomeação dos atuais administradores;
VI – a relação dos bens particulares dos sócios
controladores e dos administradores do devedor;
VII os extratos atualizados das contas bancárias
do devedor e de suas eventuais aplicações ﬁnanceiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de
investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas
respectivas instituições ﬁnanceiras;
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e
naquelas onde possui ﬁlial;
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas
as ações judiciais em que ﬁgure como parte, com a
estimativa dos respectivos valores demandados.
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§ 1º Os documentos de escrituração contábil e
demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte
previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo,
do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.
§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II
do caput, as microempresas e empresas de pequeno
porte poderão apresentar livros e escrituração contábil
simpliﬁcados nos termos da legislação especíﬁca.
§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º,
ou de cópia destes.
Art. 52. Estando em termos a documentação
exigida no art. 51, o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato:
I – nomeará o administrador judicial, observado
o disposto no art. 21;
II – determinará a dispensa da apresentação de
certidões negativas para que o devedor exerça suas
atividades, exceto para contratação com o Poder Público
ou para recebimento de beneﬁcios ou incentivos ﬁscais
ou creditícios, observando o disposto no art. 69;
III – ordenará a suspensão de todas as ações
ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ lº,
2º e 7º do art. 6º e as relativas a créditos excetuados
na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49;
IV – determinará ao devedor a apresentação de
contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus
administradores;
V – ordenará a intimação do Ministério Público e
a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal
e de todos os Estados e Municípios em que o devedor
tiver estabelecimento.
§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para
publicação no órgão oﬁcial, que conterá:
I – o resumo do pedido do devedor e da decisão
que defere o processamento da recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, em que se
discrimine o valor atualizado e a classiﬁcação de cada
crédito;
III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § lº, e para
que os credores apresentem objeção ao plano de
recuperação judicial apresentado pelo devedor nos
termos do art. 55.
§ 2º Deferido o processamento da recuperação
judicial, os credores
poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a
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constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado
o disposto no § 2º do art. 36.
§ 3º No caso do inciso III do caput, caberá ao
devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.
§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de
recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência
na assembléia– geral de credores.
SEÇÃO III
Do Plano de Recuperação Judicial
Art. 53. O plano de recuperação será apresentado
pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60
(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir
o processamento da recuperação judicial, sob pena de
convolação em falência, e deverá conter:
I – discriminação pormenorizada dos meios de
recuperação a ser empregados, conforme o art. 50, e
seu resumo;
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e
III – laudo econômico-ﬁnanceiro e de avaliação
dos bens e ativos do devedor, subscrito por proﬁssional
legalmente habilitado ou empresa especializada.
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação
de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e ﬁxando o prazo
para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55.
Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento
dos créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a
data do pedido de recuperação judicial.
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento,
até o limite de 5 (cinco) salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial
vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de
recuperação judicial
SEÇÃO IV
Do Procedimento de Recuperação Judicial
Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz
sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo
de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação
de credores de que trata o § 2º do art. 7º
Parágrafo único. Caso, na data da publicação da
relação de que trata o caput, não tenha sido publicado
o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, contar-se-á
da publicação deste o prazo para as objcções.
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Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor
ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a
assembléia-geral de credores para deliberar sobre o
plano de recuperação.
§ 1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta)
dias contados do deferimento do processamento da
recuperação judicial.
§ 2º A assembléia-geral que aprovar o plano de
recuperação judicial poderá indicar os membros do
Comitê de Credores, na forma do art. 26, se já não
estiver constituído.
§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja
expressa concordância do devedor e em termos que
não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente
dos credores ausentes.
§ 4º Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência
do devedor.
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido
o prazo previsto no art. 55 sem objeção de credores,
o devedor apresentará, em 5 (cinco) dias, certidões
negativas de débitos tributários nos termos dos arts.
151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).
Parágrafo único. Decorrido o prazo sem a apresentação das certidões, o juiz decretará a falência.
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz
concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do
art. 55 ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral
de credores na forma do art. 45.
§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na
forma do art. 45, desde que, na mesma assembléia,
tenha obtido, de forma cumulativa:
I – o voto favorável de credores que representem
mais da metade do valor de todos os créditos presentes
à assembléia, independentemente de classes;
II – a aprovação de duas das classes de credores nos termos do art. 45 ou, caso haja somente duas
classes com credores votantes, a aprovação de pelo
menos uma delas;
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados
na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45.
§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser
concedida com base no § 1º se o plano não implicar
tratamento diferenciado entre os credores da classe
que o houver rejeitado.
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Art. 59. O plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do
art. 50.
§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos
termos do art. 584, III, do Código de Processo Civil.
§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto
por qualquer credor e pelo Ministério Público.
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de ﬁliais ou de unidades
produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua
realização, observado o disposto no art. 142.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará
livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as
de natureza tributária, observado o disposto no § 1º
do art. 141.
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58, o
devedor permanecerá em recuperação judicial até que
se cumpram todas as obrigações previstas no plano
que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.
§ 1º Durante o período estabelecido no caput,
o descumpriinento de qualquer obrigação prevista no
plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do ad. 73;
§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituidos seus direitos e garantias nas condições
originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente
praticados no âmbito da recuperação judicial.
Art. 62. Após o periodo previsto no art. 61, no
caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor
poderá requerer a execução especíﬁca ou a falência
com base no art. 94.
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no
prazo previsto no caput do art. 61, o juiz decretará
por sentença o encerramento da recuperação judicial
e determinará:
I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação
dessas obrigações mediante prestação de contas, no
prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III;
II – a apuração do saldo das custas judiciais a
serem recolhidas;
III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15
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(quinze) dias, versando sobre a execução do plano de
recuperação pelo devedor;
IV – a dissolução do Comitê de Credores e a
exoneração do administrador judicial;
V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis.
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação
judicial, o devedor ou seus administradores serão
mantidos na condução da atividade empresarial, sob
ﬁscalização do Comitê, se houver, e do administrador
judicial, salvo se qualquer deles:
I– houver sido condenado em sentença penal
transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime
contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem
econômica previstos na legislação vigente;
II – houver indícios veementes de ter cometido
crime previsto nesta lei;
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude
contra os interesses de seus credores;
IV – houver praticado qualquer das seguintes
condutas:
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação
patrimonial;
b) efetuar despesas injustiﬁcáveis por sua
natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações
e a outras circunstâncias análogas;
c) descapitalizar injustiﬁcadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu
funcionamento regular;
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o art. 51, III, sem
relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial;
V – negar-se a prestar informações solicitadas
pelo administrador judicial ou pelos demais membros
do Comitê;
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de
recuperação judicial.
§ 1º Veriﬁcada qualquer das hipóteses do caput,
o juiz destituirá o administrador, que será substituído
na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou
do plano de recuperação judicial.
§ 2º Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no caput, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o nome
do gestor judicial que assumirá a administração das
atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e
remuneração do administrador judicial.
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§ 3º O administrador judicial exercerá as funções
de gestor enquanto a assembléia-geral não deliberar
sobre a escolha deste.
§ 4º Na hipótese de o gestor indicado pela assembléia-geral de credores recusar ou estar impedido
de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova assembléia-geral, aplicado
o disposto no § 3º.
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar
bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido
o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações
contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial,
inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão
considerados extraconcursais, em caso de decretação
de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83.
Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores
de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão
privilégio geral de recebimento em caso de decretação
de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos
termos da legislação especíﬁca, parcelamento de seus
créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo
com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos ﬁrmados pelo devedor sujeito ao procedimento de
recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome
empresarial, a expressão “em Recuperação Judicial”.
Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro
Público de Empresas a anotação da recuperação judicial no registro correspondente.
SEÇÃO V
Do Plano Especial de Recuperação Judicial para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Art. 70. Sem prejuízo do disposto no art. 50, as microempresas e as empresas de pequeno pode, conforme
deﬁnidas em lei, poderão apresentar plano especial de
recuperação judicial, desde que aﬁrmem sua intenção
de fazê-lo na petição inicial de que trata o art.51.
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Parágrafo único. Os credores não atingidos pelo
plano especial não terão seus créditos habilitados na
recuperação judicial
Art. 71. O plano especial de recuperação judicial
será apresentado no prazo previsto no art. 53 e limitarse á às seguintes condições:
I – abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oﬁciais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art.49;
II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% a.a. (doze
por cento ao ano);
III – preverá o pagamento da primeira parcela no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
da distribuição do pedido de recuperação judicial;
IV – estabelecerá a necessidade de autorização
do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê
de Credores, para o devedor aumentar despesas ou
contratar empregados.
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial
com base em plano especial não acarreta a suspensão
do curso da prescrição nem das ações e execuções
por créditos não abrangidos pelo plano.
Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 opte
pelo pedido de recuperação judicial com base no plano
especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembléia-geral de credores para deliberar sobre
o plano e o juiz concederá a recuperação judicial se
atendidas as demais exigências desta lei.
Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a
falência do devedor se houver objeções, nos termos
do art. 55, de credores titulares de mais da metade dos
créditos descritos no inciso I do art. 71.
CAPÍTULO IV
Da Convolação da Recuperação
Judicial em Falência
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:
I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53;
III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do art. 56;
IV – se não forem apresentadas as certidões de
que trata o art. 57;
V – pela decisão que, por qualquer outro motivo, julgue improcedente o pedido de recuperação
judicial;
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VI – por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do § lº
do art. 61.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
impede a decretação da falência por inadimplemento
de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos
termos dos incisos I ou II do art. 94, ou por prática de
ato previsto no art. 94, III.
Art. 74. Na convolação da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação
judicial presumem-se válidos, desde que realizados
na forma desta lei.
CAPÍTULO V
Da Falência
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do
devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos
produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.
Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual.
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, ﬁscais e aquelas não reguladas nesta lei em
que o falido ﬁgurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as
excetuadas no caput, terão prosseguimento com o
administrador judicial, que deverá ser intimado para
representar a massa falida, sob pena de nulidade do
processo.
Art. 77. A decretação da falência determina o
vencimento antecipado das dividas do devedor e dos
sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o
abatimento proporcional dos juros, e converte todos os
créditos em moeda estrangeira para a moeda do País,
pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os
efeitos desta lei.
Art. 78. Os pedidos de falência estão sujeitos a
distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação.
Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas a distribuição
por dependência.
Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos,
em qualquer instância.
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Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos
remanescentes da recuperação judicial, quando deﬁnitivamente incluídos no quadro-geral de credores,
tendo prosseguimento as habilitações que estejam
em curso.
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ﬁcam sujeitos aos
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à
sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para
apresentar contestação, se assim o desejarem.
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao sócio que
tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido
excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos,
quanto às dívidas existentes na data do arquivamento
da alteração do contrato, no caso de não terem sido
solvidas até a data da decretação da falência.
§ 2º As sociedades falidas serão representadas
na falência por seus administradores ou liquidantes,
os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas
penas, ﬁcarão sujeitos às obrigações que cabem ao
falido.
Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios
de responsabilidade limitada, dos controladores e dos
administradores da sociedade falida, estabelecida nas
respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da
prova da sua insuﬁciência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código
de Processo Civil.
§ 1º Prescreverá em 2 (dois) anos, contados
do trânsito em julgado da sentença de encerramento
da falência, a ação de responsabilização prevista no
caput.
§ 2º O juiz poderá, de ofício, ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade
compatível com o dano provocado, até o julgamento
da ação de responsabilização.
Seção II
Da Classiﬁcação dos Créditos
Art. 83. A classiﬁcação dos créditos na falência
obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho,
limitados a (cento e cinqüenta) salários-mínimos por
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da
sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as
multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:
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a) os previstos no art. 964 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim deﬁnidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei conﬁra
o direito de retenção sobre a coisa dada em
garantia;
V – créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei nº
10.406, de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do
art. 67;
c) os assim deﬁnidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta Lei;
VI – créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos
pelo produto da alienação dos bens vinculados
ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da
legislação do trabalho que excederem o limite
estabelecido no inciso I;
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas,
inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
§ 1º Para os ﬁns do inciso II, será considerado
como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no
caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do
bem individualmente considerado.
§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua
parcela do capital social na liquidação da sociedade.
§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais
não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.
§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros
serão considerados quirografários.
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83, na ordem a seguir, os relativos a:
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I – remunerações devidas ao administrador judicial, seus auxiliares e demais obrigações trabalhistas,
inclusive as decorrentes de acidentes de trabalho, referentes a serviços prestados após a decretação da
falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração,
realização do ativo e distribuição do seu produto, bem
como custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos
termos do art. 67, ou após a decretação da falência,
e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após
a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83.
SEÇÃO III
Do Pedido de Restituição
Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no
processo de falência ou que se encontre em poder
do devedor na data da decretação da falência poderá
pedir sua restituição.
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento
de sua falência, se ainda não alienada.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter
ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os
casos no valor atualizado;
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de câmbio para exportação, na forma do art.
75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,
desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas
especíﬁcas da autoridade competente;
III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineﬁcácia
do contrato, conforme disposto no art. 136.
Parágrafo único. As restituições de que trata este
artigo somente serão efetuadas após o pagamento
previsto no art. 151
Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada.
§ 1º O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e deter-
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minará a intimação do falido, do Comitê, dos credores
e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como
contestação a manifestação contrária à restituição.
§ 2º Contestado o pedido e deferidas as provas
porventura requeridas, o juiz designará audiência de
instrução e julgamento, se necessária.
§ 3º Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença.
Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do
requerente determinará a entrega da coisa no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. Caso não haja contestação, a
massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
Art. 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro geral de
credores, na classiﬁcação que lhe couber, na forma
desta Lei.
Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo.
Parágrafo único. O autor do pedido de restituição
que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença prestará
caução.
Art. 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado.
Parágrafo único. Quando diversos requerentes
houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir
saldo suﬁciente para o pagamento integral, far-se-á
rateio proporcional entre eles.
Art. 92. O requerente que tiver obtido êxito no
seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver
suportado as despesas de conservação da coisa reclamada.
Art. 93. Nos casos em que não couber pedido de
restituição, ﬁca resguardado o direito dos credores de
propor embargos de terceiros, observada a legislação
processual civil.
SEÇÃO IV
Do Procedimento para a Decretação da Falência
Art. 94. Será decretada a falência do devedor
que:
I – sem relevante razão de direito, não paga, no
vencimento, obrigação líquida materializada em título
ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos na
data do pedido de falência;
II – executado por qualquer quantia líquida, não
paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suﬁcientes dentro do prazo legal;
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III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto
se ﬁzer parte de plano de recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de
seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou
fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta
realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou
alienação de parte ou da totalidade de seu
ativo a terceiro, credor ou não;
c) transfere estabelecimento a terceiro,
credor ou não, sem o consentimento de todos
os credores e sem ﬁcar com bens suﬁcientes
para solver seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar
a legislação ou a ﬁscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por
dívida contraída anteriormente sem ﬁcar com
bens livres e desembaraçados suﬁcientes para
saldar seu passivo;
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suﬁcientes para
pagar os credores, abandona estabelecimento
ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local
de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.
§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio
a ﬁm de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I.
§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam
reclamar.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o pedido de falência
será instruído com os títulos executivos na forma do
parágrafo único do art. 9º, acompanhados, em qualquer
caso, dos respectivos instrumentos de protesto para ﬁm
falimentar nos termos da legislação especíﬁca.
§ 4º Na hipótese do inciso II, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em
que se processa a execução.
§ 5º Na hipótese do inciso III, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntandose as provas que houver e especiﬁcando-se as que
serão produzidas.
Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial.
Art. 96. A falência requerida com base no art. 94,
I, não será decretada se o requerido provar:

JUNHO 2004

Junho de 2004

I – falsidade de título;
II – prescrição;
III – nulidade de obrigação ou de título;
IV – pagamento da divida;
V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda
obrigação ou não legitime a cobrança de titulo;
VI – vício em protesto ou em seu instrumento;
VII – apresentação de pedido de recuperação
judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51;
VIII – cessação das atividades empresariais mais
de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de
Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de
exercício posterior ao ato registrado.
§ 1º Não será decretada a falência de sociedade
anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do
espólio após 1 (um) ano da morte do devedor.
§ 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do
caput não obstam a decretação de falência se, ao ﬁnal, restarem obrigações não atingidas pelas defesas
em montante que supere o limite previsto naquele
dispositivo.
Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
I – o próprio devedor, na forma do disposto nos
arts. 105 a 107;
II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do
devedor ou o inventariante;
III – o cotista ou o acionista do devedor na forma
da lei ou do ato constitutivo da sociedade;
IV – qualquer credor.
§ 1º O credor empresário apresentará certidão
do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.
§ 2º O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento
da indenização de que trata o art. 101.
Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do art. 94, o devedor poderá, no prazo da
contestação, depositar o valor correspondente ao total
do crédito, acrescido de correção monetária, juros e
honorários advocatícios, hipótese em que a falência
não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do
valor pelo autor.
Art. 99. A sentença que decretar a falência do
devedor, dentre outras determinações:
I – conterá a síntese do pedido, a identiﬁcação do
falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus
administradores;
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II – ﬁxará o termo legal da falência, sem poder
retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) dias contados do
pedido de falência, do pedido de recuperação judicial
ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta ﬁnalidade, os protestos que tenham
sido cancelados;
III – ordenará ao falido que apresente, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classiﬁcação dos respectivos créditos, se esta já não se
encontrar nos autos, sob pena de desobediência;
IV – explicitará o prazo para as habilitações de
crédito, observado o disposto no § 1º do art. 7º;
V – ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º;
VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou operação de bens do falido, submetendo-os
preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se
houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI.
VII – determinará as diligências necessárias para
salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus
administradores quando requerida com fundamento em
provas da prática de crime deﬁnido nesta lei;
VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro
do devedor, para que conste a expressão “falido”, a
data da decretação da falência e a inabilitação de que
trata o art. 102;
IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do art. 22, III, sem
prejuízo do disposto no art. 35, II, a;
X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos
e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido;
XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação
provisória das atividades do falido com o administrador
judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109;
XII – determinará, quando entender conveniente,
a convocação da assembléia-geral de credores para
a constituição de comitê de credores, podendo ainda
autorizar a manutenção do comitê eventualmente em
funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência;
XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por cara às Fazendas Públicas
Federal e de todos os Estados e Municípios em que
o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.
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Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação
de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a
falência e a relação de credores.
Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe
agravo, e da sentença que julga a improcedência do
pedido cabe apelação.
Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de
outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se
as perdas e danos em liquidação de sentença.
§ 1º Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de
falência, serão solidariamente responsáveis aqueles
que se conduziram na forma prevista no caput.
§ 2º Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis.
SEÇÃO V
Da Inabilitação Empresarial, dos Direitos
e Deveres do Falido
Art. 102. O falido ﬁca inabilitado para exercer
qualquer atividade empresarial a parir da decretação
da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181.
Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o
falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda
à respectiva anotação em seu registro.
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do
seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os
seus bens ou deles dispor.
Parágrafo único. O falido poderá, contudo, ﬁscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos
ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em
que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos
cabíveis.
Art. 104. A decretação da falência impõe ao falido
os seguintes deveres:
I – assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do
nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo
do domicilio, devendo ainda declarar, para constar do
dito termo:
a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;
b) tratando-se de sociedade, os nomes
e endereços de todos os sócios, acionistas
controladores, diretores ou administradores,
apresentando o contrato ou estatuto social
e a prova do respectivo registro, bem como
suas alterações;
c) o nome do contador encarregado da
escrituração dos livros obrigatórios;
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d) os mandatos que porventura tenha
outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;
e) seus bens imóveis e os móveis que
não se encontram no estabelecimento;
f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;
g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento
em que for autor ou réu;
II – depositar em cartório, no ato de assinatura do
termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios,
a ﬁm de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz;
III – não se ausentar do lugar onde se processa
a falência sem motivo justo e comunicação expressa
ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;
IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não
for indispensável sua presença;
V – entregar, sem demora, todos os bens, livros,
papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros;
VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz,
administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre
circunstâncias e fatos que interessem à falência;
VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e
presteza;
VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;
LX – assistir ao levantamento, à veriﬁcação do
balanço e ao exame dos livros;
X – manifestar-se sempre que for determinado
pelo juiz;
XI – apresentar, no prazo ﬁxado pelo juiz, a relação de seus credores;
XII – examinar e dar parecer sobre as contas do
administrador judicial.
Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de
quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após
intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por
crime de desobediência.
SEÇÃO VI
Da Falência Requerida pelo Próprio Devedor
Art. 105. O devedor em crise econômico-ﬁnanceira que julgue não atender aos requisitos para pleitear
sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua
falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas
dos seguintes documentos:
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I – demonstrações contábeis referentes aos 3
(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com
estrita observância da legislação societária aplicável
e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o
último exercício social;
d) relatório do ﬂuxo de caixa;
II – relação nominal dos credores, indicando
endereço, importância, natureza e classiﬁcação dos
respectivos créditos’
III – relação dos bens e direitos que compõem
o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;
IV – prova da condição de empresário, contrato
social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação
de seus bens pessoais;
V – os livros obrigatórios e documentos contábeis
que lhe forem exigidos por lei;
VI – relação de seus administradores nos últimos
5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas
funções e participação societária.
Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado.
Art. 107. A sentença que decretar a falência do
devedor observará a forma do art. 99.
Parágrafo único. Decretada a falência, aplicamse integralmente os dispositivos relativos à falência
requerida pelas pessoas referidas nos incisos II a IV
do ar. 97.
SEÇÃO VII
Da Arrecadação e da Custódia dos Bens
Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de
compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos
bens, separadamente ou em bloco, no local em que
se encontrem, requerendo ao juiz, para esses ﬁns, as
medidas necessárias.
§ 1º Os bens arrecadados ﬁcarão sob a guarda
do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado
depositário dos bens.
§ 2º O falido poderá acompanhar a arrecadação
e a avaliação.
§ 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprin-
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do ao juiz deprecar, a requerimento do administrador
judicial, às autoridades competentes, determinando
sua entrega.
§ 4º Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis.
§ 5º Ainda que haja avaliação em bloco, o bem
objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os ﬁns do § 1º do art. 83.
Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre
que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa
falida ou dos interesses dos credores.
Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo
inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos
bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo
falido ou seus representantes e por outras pessoas
que auxiliarem ou presenciarem o ato.
§ 1º Não sendo possível a avaliação dos bens
no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação
do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30
(trinta) dias, contados da apresentação do auto de
arrecadação.
§ 2º Serão referidos no inventário:
I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se
acham, número e denominação de cada um, páginas
escrituradas, data do início da escrituração e do último
lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos
das formalidades legais;
II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida;
III – os bens da massa falida em poder de terceiro,
a título de guarda, depósito, penhor ou retenção;
IV – os bens indicados como propriedade de
terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se
essa circunstância.
§ 3º Quando possível, os bens referidos no § 2º
serão individualizados.
§ 4º Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua
arrecadação, exibirá as certidões de registro, extraídas
posteriormente à decretação da falência, com todas
as indicações que nele constarem.
Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de
forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no
interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de
imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação,
atendida a regra de classiﬁcação e preferência entre
eles, ouvido o Comitê.
Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor
guarda e conservação, hipótese em que permanecerão
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em depósito sob responsabilidade do administrador
judicial, mediante compromisso.
Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de
conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser
vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o Comitê
e o falido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 114. O administrador judicial poderá alugar
ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa
falida, com o objetivo de produzir renda para a massa
falida, mediante autorização do Comitê.
§ 1º O contrato disposto no caput não gera direito de preferência na compra e não pode importar
disposição total ou parcial dos bens.
§ 2º O bem objeto da contratação poderá ser
alienado a qualquer tempo, independentemente do
prazo contratado, rescindindo-se, sem direito a multa, o contrato realizado, salvo se houver anuência do
adquirente.
SEÇÃO VIII
Dos Efeitos da Decretação da Falência
sobre as Obrigações do Devedor
Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os
credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente
responsável na forma que esta Lei prescrever.
Art. 116. A decretação da falência suspende:
I – o exercício do direito de retenção sobre os
bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser
entregues ao administrador judicial;
II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte
dos sócios da sociedade falida.
Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem
pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida, ou for necessário à
manutenção e preservação de seus ativos, mediante
autorização do Comitê.
§ 1º O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para
que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou
não o contrato.
§ 2º A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à
indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.
Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato
unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do
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passivo da massa falida, ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.
Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras:
I – o vendedor não pode obstar a entrega das
coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se
o comprador, antes do requerimento da falência, as
tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transporte, entregues ou remetidos
pelo vendedor;
II – se o devedor vendeu coisas compostas e o
administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição
da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;
III – não tendo o devedor entregue coisa móvel
ou prestado serviço que vendera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será
habilitado na classe própria;
IV – o administrador judicial, ouvido o Comitê,
restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com
reserva de domínio do vendedor se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução,
nos termos do contrato, dos valores pagos;
V – tratando-se de coisas vendidas a termo, que
tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e
pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a
cotação do dia do contrato e a da época da liquidação
em bolsa ou mercado;
VI – na promessa de compra e venda de imóveis,
aplicar-se-á a legislação respectiva;
VII – a falência do locador não resolve o contrato
de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato;
VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema ﬁnanceiro nacional, nos termos da legislação vigente, a
parte não falida poderá considerar o contrato vencido
antecipadamente, hipótese em que será liquidado na
forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a
compensação de eventual crédito que venha a ser
apurado em favor do falido com créditos detidos pelo
contratante;
IX – os patrimônios de afetação, constituídos para
cumprimento de destinação especíﬁca, obedecerão ao
disposto na legislação respectiva, permanecendo seus
bens, direitos e obrigações separados dos do falido até
o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua ﬁnalidade, ocasião em que o administrador
judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou
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inscreverá na classe própria o crédito que contra ela
remanescer.
Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para a realização de negócios, cessará
seus efeitos com a decretação da falência, cabendo ao
mandatário prestar contas de sua gestão.
§ 1º O mandato conferido para representação
judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial.
§ 2º Para o falido, cessa o mandato ou comissão
que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial.
Art. 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento de decretação da
falência, veriﬁcando-se o respectivo saldo.
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre
todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o
vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.
Parágrafo único. Não se compensam:
I – os créditos transferidos após a decretação da
falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou
II – os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise
econômico-ﬁnanceira do devedor ou cuja transferência
se operou com fraude ou dolo.
Art. 123. Se o falido ﬁzer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista, para a massa
falida entrarão somente os haveres que na sociedade
ele possuir e forem apurados na forma estabelecida
no contrato ou estatuto social.
§ 1º Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente,
salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade
tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido,
somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida.
§ 2º Nos casos de condomínio indivisível de que
participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á
do valor arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte
do falido nos termos da melhor proposta obtida.
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis
juros vencidos após a decretação da falência, previstos
em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar
para o pagamento dos credores subordinados.
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição
os juros das debêntures e dos créditos com garantia
real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto
dos bens que constituem a garantia.
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Art. 125. Na falência do espólio, ﬁcará suspenso
o processo de inventário, cabendo ao administrador
judicial a realização de atos pendentes em relação
aos direitos e obrigações da massa falida.
Art. 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso
atendendo à unidade, à universalidade do concurso e
à igualdade de tratamento dos credores, observado o
disposto no art. 75.
Art. 127. O credor de coobrigados solidários cujas
falências sejam decretadas tem o direito de concorrer,
em cada uma delas, pela totalidade do seu crédito,
até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará
ao juízo.
§ 1º O disposto no caput não se aplica ao falido
cujas obrigações tenham sido extintas por sentença,
na forma do art. 159.
§ 2º Se o credor ﬁcar integralmente pago por
uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em
proporção à parte que pagaram e àquela que cada
uma tinha a seu cargo.
§ 3º Se a soma dos valores pagos ao credor em
todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção
estabelecida no § 2º.
§ 4º Se os coobrigados eram garantes uns dos
outros, o excesso de que trata o § 3º pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.
Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes
do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis
podem habilitar o crédito correspondente às quantias
pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal.
SEÇÃO IX
Da Ineﬁcácia e da Revogação de Atos
Praticados antes da Falência
Art. 129. São ineﬁcazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-ﬁnanceira do devedor, seja
ou não intenção deste fraudar credores:
I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado
pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto
do próprio título;
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis
realizado dentro do termo legal, por qualquer forma
que não seja a prevista pelo contrato;
III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se
de dívida contraída anteriormente; se os bens dados
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em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor
da hipoteca revogada;
IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2
(dois) anos antes da decretação da falência;
V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois)
anos antes da decretação da falência;
VI – a venda ou transferência de estabelecimento
feita sem o consentimento expresso ou o pagamento
de todos os credores, a esse tempo existentes, não
tendo restado ao devedor bens suﬁcientes para solver
o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias,
não houver oposição dos credores, após serem devidamente notiﬁcados, judicialmente ou pelo oﬁcial do
registro de títulos e documentos;
VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou
gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados
após a decretação da falência, salvo se tiver havido
prenotação anterior.
Parágrafo Único. A ineﬁcácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada
mediante ação própria ou incidentalmente no curso
do processo.
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com
a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com
ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa
falida.
Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos
I a III e VI do art. 129 que tenham sido previstos e realizados da forma deﬁnida no plano de recuperação
judicial ou no plano de recuperação extrajudicial homologado será declarado ineﬁcaz ou revogado.
Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art.
130, deverá ser proposta pelo administrador judicial,
por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo
de 3 (três) anos contado da decretação da falência.
Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida:
I – contra todos os que ﬁguraram no ato, ou que
por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneﬁciados;
II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram
conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores;
III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II.
Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário
previsto no Código de Processo Civil.
Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação
revocatória determinará o retorno dos bens à massa
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falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor
de mercado, acrescidos das perdas e danos.
Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.
Art. 136. Reconhecida a ineﬁcácia ou julgada
procedente a ação revocatória, as partes retomarão
ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao
devedor.
§ 1º Na hipótese de securitização de créditos do
devedor, não será declarada a ineﬁcácia ou revogado o
ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores
de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.
§ 2º É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o
devedor ou seus garantes.
Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor
da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil, o seqüestro dos
bens retirados do patrimônio do devedor que estejam
em poder de terceiros.
Art. 138. O ato pode ser declarado ineﬁcaz ou
revogado, ainda que praticado com base em decisão
judicial, observado o disposto no art. 131.
Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada
sua ineﬁcácia, ﬁcará rescindida a sentença que o
motivou.
SEÇÃO X
Da Realização do Ativo
Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com
a juntada do respectivo auto ao processo de falência,
será iniciada a realização do ativo.
Art. 140. A alienação dos bens será realizada
de uma das seguintes formas, observada a seguinte
ordem de preferência:
I – alienação da empresa, com a venda de seus
estabelecimentos em bloco;
II – alienação da empresa, com a venda de suas
ﬁliais ou unidades produtivas isoladamente;
III – alienação em bloco dos bens que integram
cada um dos estabelecimentos do devedor;
IV – alienação dos bens individualmente considerados.
§ 1º Se convier à realização do ativo, ou em razão
de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma
forma de alienação.
§ 2º A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores.
§ 3º A alienação da empresa terá por objeto o
conjunto de determinados bens necessários à operação
rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos especíﬁcos.
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§ 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que dependam de registro público, a
este servirá como título aquisitivo suﬁciente o mandado judicial respectivo.
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de
ativos, inclusive da empresa ou de suas ﬁliais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata
este artigo:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência deﬁnida no art. 83, sub-rogam-se no produto
da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer
ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária,
as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes
de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II não se aplica quando
o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o quarto
grau, consangüíneo ou aﬁm, do falido ou de sócio da
sociedade falida; ou
III – identiﬁcado como agente do falido com o
objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo
arrematante serão admitidos mediante novos contratos
de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e
atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das
seguintes modalidades:
I – leilão, por lances orais;
II – propostas fechadas;
III – pregão.
§ 1º A realização da alienação em quaisquer das
modalidades de que trata este artigo será antecedida
por publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se
tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na
alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada
a divulgação por outros meios que contribuam para o
amplo conhecimento da venda.
§ 2º A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação.
§ 3º No leilão por lances orais, aplicam-se, no que
couber, as regras do Código de Processo Civil.
§ 4º A alienação por propostas fechadas ocorrerá mediante a entrega, em cartório e sob recibo, de
envelopes lacrados, a serem abertos pelo juiz, no dia,
hora e local designados no edital, lavrando o escrivão o

JUNHO 2004

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

auto respectivo, assinado pelos presentes, e juntando
as propostas aos autos da falência.
§ 5º A venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, comportando duas fases:
I – recebimento de propostas, na forma do § 3º;
II – leilão por lances orais, de que participarão
somente aqueles que apresentarem propostas não inferiores a 90% (noventa por cento) da maior proposta
ofertada, na forma do § 2º.
§ 6º A venda por pregão respeitará as seguintes regras:
I – recebidas e abertas as propostas na forma
do § 4º, o juiz ordenará a notiﬁcação dos ofertantes,
cujas propostas atendam ao requisito de seu inciso II,
para comparecer ao leilão;
II – o valor de abertura do leilão será o da proposta
recebida do maior ofertante presente, considerando-se
esse valor como lance, ao qual ele ﬁca obrigado;
III – caso não compareça ao leilão o ofertante da
maior proposta e não seja dado lance igual ou superior ao valor por ele ofertado, ﬁca obrigado a prestar a
diferença veriﬁcada, constituindo a respectiva certidão
do juízo titulo executivo para a cobrança dos valores
pelo administrador judicial.
§ 7º Em qualquer modalidade de alienação, o
Ministério Público será intimado pessoalmente, sob
pena de nulidade.
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142, poderão ser apresentadas
impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou
pelo do Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos
serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias,
decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante,
respeitadas as condições estabelecidas no edital.
Art. 144. Havendo motivos justiﬁcados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado
do administrador judicial ou do Comitê, modalidades de
alienação judicial diversas das previstas no art. 142.
Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela
assembléia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados
do próprio devedor, com a participação, se necessária,
dos atuais sócios ou de terceiros.
§ 1º Aplica-se à sociedade mencionada neste
artigo o disposto no art. 141.
§ 2º No caso de constituição de sociedade formada por empregados do próprio devedor, estes poderão
utilizar créditos derivados da legislação do trabalho para
a aquisição ou arrendamento da empresa.
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§ 3º Não sendo aprovada pela assembléia-geral
a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, levando em conta a manifestação do administrador judicial
e do Comitê.
Art. 146. Em qualquer modalidade de realização
do ativo adotada. ﬁca a massa falida dispensada da
apresentação de certidões negativas.
Art. 147. As quantias recebidas a qualquer título
serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição ﬁnanceira, atendidos os requisitos
da lei ou das normas de organização judiciária.
Art. 148. O administrador judicial fará constar do
relatório de que trata o art. 22, III, p, os valores eventualmente recebidos no mês vencido,
explicitando a forma de distribuição dos recursos
entre os credores, observado o disposto no art. 149.
SEÇÃO XI
Do Pagamento aos Credores
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os
créditos extraconcursais, na forma do art. 84, e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias
recebidas com a realização do ativo serão destinadas
ao pagamento dos credores, atendendo à classiﬁcação
prevista no art. 83, respeitados os demais dispositivos
desta lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias.
§ 1º Havendo reserva de importâncias, os valores
a ela relativos ﬁcarão depositados até o julgamento
deﬁnitivo do crédito e, no caso de não ser este ﬁnalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos
depositados serão objeto de rateio suplementar entre
os credores remanescentes.
§ 2º Os credores que não procederem, no prazo ﬁxado pelo juiz, ao levantamento dos valores que
lhes couberam em rateio serão intimados a fazê-lo no
prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual os recursos
serão objeto de rateio suplementar entre os credores
remanescentes.
Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado
seja indispensável à administração da falência, inclusive
na hipótese de continuação provisória das atividades
previstas no art. 99, XI, serão pagas pelo administrador
judicial com os recursos disponíveis em caixa.
Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 (cinco)
salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo
haja disponibilidade em caixa.
Art. 152. Os credores restituirão em dobro as
quantias recebidas, acrescidas dos juros legais, se
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ﬁcar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia.
Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se
houver, será entregue ao falido.
SEÇÃO XII
Do Encerramento da Falência e da
Extinção das Obrigações do Falido
Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo,
e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo
de 30 (trinta) dias.
§ 1º As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao ﬁnal, serão apensados aos autos da
falência.
§ 2º O juiz ordenará a publicação de aviso de
que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las
no prazo de 10 (dez) dias.
§ 3º Decorrido o prazo do aviso e realizadas as
diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz
intimará o Ministério Público para manifestar-se no
prazo de 5 (cinco) dias, ﬁndo o qual o administrador
judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer
contrário do Ministério Público.
§ 4º Cumpridas as providências previstas nos §§
2º e 3º o juiz julgará as contas por sentença.
§ 5º A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial ﬁxará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o seqüestro de
bens e servirá como título executivo para indenização
da massa.
§ 6º Da sentença cabe apelação.
Art. 155. Julgadas as contas do administrador
judicial, ele apresentará
o relatório ﬁnal da falência no prazo de 10 (dez)
dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua
realização, o valor do passivo e o dos pagamentos
feitos aos credores, e especiﬁcará justiﬁcadamente as
responsabilidades com que continuará o falido.
Art. 156. Apresentado o relatório ﬁnal, o juiz encerrará a falência por sentença.
parágrafo único. A sentença de encerramento será
publicada por edital e dela caberá apelação.
Art. 157. O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em
que transitar em julgado a sentença do encerramento
da falência.
Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
I – o pagamento de todos os créditos;
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos
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quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da
quantia necessária para atingir essa porcentagem se
para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;
III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado
do encerramento da falência, se o falido não tiver sido
condenado por prática de crime previsto nesta Lei;
IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido
condenado por prática de crime previsto nesta lei.
Art. 159. Conﬁgurada qualquer das hipóteses do
art. 158, o falido poderá requerer ao juízo da falência
que suas obrigações sejam declaradas extintas por
sentença.
§ 1º O requerimento será autuado em apartado
com os respectivos documentos e publicado por edital
no órgão oﬁcial e em jornal de grande circulação.
§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao
pedido do falido.
§ 3º Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se
o requerimento for anterior ao encerramento da
falência, declarará extintas as obrigações na sentença
de encerramento.
§ 4º” A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades
informadas da decretação da falência.
§ 5º Da sentença cabe apelação.
§ 6º Após o trânsito em julgado, os autos serão
apensados aos da falência.
Art. 160. Veriﬁcada a prescrição ou extintas as
obrigações nos termos desta Lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja
declarada por sentença a extinção de suas obrigações
na falência.
CAPÍTULO VI
Da Recuperação Extrajudicial
Art. 161. O devedor poderá selecionar e convocar
credores para a apresentação de plano de recuperação extrajudicial.
§ 1º Não se aplica o disposto neste capítulo a
titulares de créditos de natureza tributária, derivados
da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente
de trabalho.
§ 2º Somente os credores que expressamente
aderirem ao plano ﬁcam sujeitos aos seus efeitos.
Art. 162. O devedor requererá a homologação em
juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando
sua justiﬁcativa e o documento que contenha seus
termos e condições, com as assinaturas dos credores
que a ele aderiram.
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Parágrafo único. O devedor não poderá requerer
a homologação de um plano de recuperação extrajudicial enquanto perdurarem os efeitos de outro.
Art. 163. Recebido o pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial, o juiz intimará o
Ministério Público e ordenará a publicação de edital
convocando os credores não signatários para, em 15
(quinze) dias contados da publicação do edital, manifestarem-se a respeito do plano, juntando a prova de
seu crédito.
Parágrafo único. Após a distribuição do pedido
de homologação, os credores não poderão desistir da
adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos
demais signatários.
Art. 164. Decorrido o prazo do art. 163, independentemente da existência de manifestação de credores ou do Ministério Público, o juiz decidirá acerca do
plano de recuperação extrajudicial, homologando-o
por sentença se entender que não implica prática de
qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou
no art. 130 e que não há outras irregularidades que
recomendem sua rejeição.
Parágrafo único. Da sentença cabe apelação sem
efeito suspensivo.
Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial
produz efeitos após sua homologação judicial.
§ 1º É licito, contudo, que o plano estabeleça a
produção de efeitos anteriores à homologação, desde
que exclusivamente em relação à modiﬁcação do valor
ou da forma de pagamento dos credores signatários.
§ 2º Na hipótese do § 1º, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores
signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente
pagos.
Art. 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de ﬁliais
ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz
ordenará a sua realização, observado, no que couber,
o disposto no art. 142.
Art. 167. O disposto neste capítulo não implica
impossibilidade de realização de outras modalidades
de acordo privado entre o devedor e seus credores.
CAPITULO VII
Das Disposições Penais
SEÇÃO I
Dos Crimes em Espécie
Fraude a credores
Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença
que decretar a falência ou conceder a recuperação judicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar
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prejuízo aos credores, com o ﬁm de obter ou assegurar
vantagem indevida para si ou para outrem.
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.
Aumento da pena
§ lº A pena aumenta-se de um sexto a um terço,
se o agente:
I – elabora escrituração contábil ou balanço com
dados inexatos;
II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera
escrituração ou balanço verdadeiros;
III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis
ou negociais armazenados em computador ou sistema
informatizado;
IV – simula a composição do capital social;
V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.
Contabilidade paralela
§ 2º A pena é aumentada de um terço até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos
ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela
legislação.
Concurso de pessoas
§ 3º Nas mesmas penas incidem os contadores,
técnicos contábeis, auditores e outros proﬁssionais
que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de
sua culpabilidade.
Redução ou substituição da pena
§ 4º Tratando-se de falência de microempresa ou
de empresa de pequeno porte, e não se constatando
prática habitual de condutas fraudulentas por parte
do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de
um a dois terços ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou
pelas de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas.
Violação de sigilo empresarial
Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa
causa, sigilo empresarial ou dados conﬁdenciais sobre
operações ou serviços, contribuindo para a condução
do devedor a estado de inviabilidade econômica ou
ﬁnanceira:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa
Divulgação de informações falsas
Art. 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio,
informação falsa sobre devedor em recuperação judi-
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cial, com o ﬁm de levá-lo à falência ou de obter vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Indução a erro
Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência ou de
recuperação judicial, com o ﬁm de induzir a
erro o juiz, o Ministério Público, a assembléia-geral
de credores, o Comitê ou o administrador judicial:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Favorecimento de credores
Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença
que decretar a falência ou a recuperação judicial, ato
de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de
obrigações, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o
credor que, em conluio, possa beneﬁciar-se de ato
previsto no caput.
Desvio, ocultação ou apropriação de bens
Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens
pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou
à massa falida, inclusive por meio da aquisição por
interposta pessoa:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens
Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem
que sabe pertencer à massa falida ou inﬂuir para que
terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Habilitação ilegal de crédito
Art. 175. Apresentar em falência ou recuperação
judicial habilitação de crédito ou reclamação falsa, ou
juntar a elas título falso ou simulado:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Exercício ilegal de atividade
Art. 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos
desta lei:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
Violação de impedimento
Art. 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial,
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o perito, o avaliador, o escrivão, o oﬁcial de justiça ou
o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de
massa falida ou de devedor em recuperação judicial,
ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos
processos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Omissão dos documentos contábeis obrigatórios
Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a
falência ou a recuperação judicial, os documentos de
escrituração contábil obrigatórios:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave.
SEÇÃO II
Disposições Comuns
Art. 179. Na falência e na recuperação judicial
de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes,
administradores e conselheiros, de fato ou de direito,
bem como o administrador judicial e o gestor judicial,
equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua
culpabilidade.
Art. 180. A sentença que decreta a falência ou
concede recuperação judicial é condição objetiva de
punibilidade das infrações penais descritas nesta lei.
Art. 181. São efeitos da condenação por crime
previsto nesta lei:
I – a inabilitação para o exercício de atividade
empresarial;
II – o impedimento para o exercício de cargo ou
função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei;
III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio.
§ 1º Os efeitos de que trata este artigo não são
automáticos, devendo ser motivadamente declarados
na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a
extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar
antes pela reabilitação penal.
§ 2º Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notiﬁcado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para
impedir novo registro em nome dos inabilitados.
Art. 182. A prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), começando a correr do dia da decretação da falência ou
da concessão da recuperação judicial.
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Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha
iniciado com a concessão da recuperação judicial.

Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem
incompatíveis com esta lei.

SEÇÃO III
Do Procedimento Penal

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição
onde tenha sido decretada a falência ou concedida a
recuperação judicial conhecer da ação penal pelos
crimes previstos nesta lei.
Art. 184. Os crimes previstos nesta lei são de
ação penal pública incondicionada.
Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere
o art. 187, § 1º, sem que o representante do Ministério
Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado
ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo
decadencial de 6 (seis) meses.
Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-a o rito previsto nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal).
Art. 186. No relatório previsto no art. 22, III, e, o
administrador judicial apresentará ao juiz da falência
exposição circunstanciada, considerando as causas da
falência, o procedimento do devedor, antes e depois da
sentença, e outras informações detalhadas a respeito
da conduta do devedor e de outros responsáveis, se
houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou
outro delito conexo a estes.
Parágrafo único. A exposição circunstanciada
será instruída com laudo do contador encarregado do
exame da escrituração do devedor.
Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério
Público, veriﬁcando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, promoverá imediatamente a competente
ação penal ou, se entender necessário, requisitará a
abertura de inquérito policial.
§ 1º O prazo para oferecimento da denúncia
regula-se pelo art. 46 do Código de Processo Penal,
salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou
aﬁançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o art. 186 desta
lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia em 15
(quinze) dias.
§ 2º Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz
da falência ou da recuperação judicial cientiﬁcará o
Ministério Público.

Art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), no que couber,
aos procedimentos previstos nesta lei.
Art. 190. Todas as vezes que esta lei se referir
a devedor ou falido, compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente
responsáveis.
Art. 191. Ressalvadas as disposições especíﬁcas
desta lei, as publicações ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oﬁcial e, se o devedor ou a
massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer
outros periódicos que circulem em todo o País.
Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta
lei conterão a epígrafe “recuperação judicial de”, “recuperação extrajudicial de” ou “falência de”.
Art. 192. Esta lei não se aplica aos processos de
falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao
início de sua vigência, que serão concluídos nos termos
do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 1º Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso.
§ 2º A existência de pedido de concordata anterior
à vigência desta Lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido
obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o
pedido baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte
a que se refere a seção V do capítulo III desta lei.
§ 3º No caso do § 2º, se deferido o processamento
da recuperação judicial, o processo de concordata será
extinto e os créditos submetidos à concordata serão
inscritos por seu valor original na recuperação judicial,
deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.
§ 4º Esta lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de convolação de
concordatas ou de pedidos de falência anteriores,
às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei nº
7.661, de 1945, observado, na decisão que decretar
a falência, o disposto no art. 99 desta lei.
Art. 193. O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação
ﬁnanceira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.
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Art. 194. O produto da realização das garantias
prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação
ﬁnanceira submetidos aos regimes de que trata esta
Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação
ou liquidação, serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.
Art. 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão, na forma da lei.
Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas
manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a
relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.
Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas deverão promover a integração de seus bancos
de dados em âmbito nacional.
Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis especíﬁcas, esta Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no
Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei
nº 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei nº 9.514,
de 20 de novembro de 1997.
Art. 198. Os devedores proibidos de requerer
concordata nos termos da legislação especíﬁca em
vigor na data da publicação desta lei ﬁcam proibidos
de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos
termos desta lei.
Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 às
sociedades a que se refere o art. 187 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986.
Parágrafo único. Na recuperação judicial e na
falência das sociedades de que trata o caput, em nenhuma hipótese ﬁcará suspenso o exercício de direitos
derivados de contratos de arrendamento mercantil de
aeronaves ou de suas partes.
Art. 200. Ressalvado o disposto no art. 192, ﬁcam
revogados o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945, e os arts. 503 a 512 do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
Art. 201. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e
vinte) dias após sua publicação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Psol – AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Agradeço a V. Exª. Estou conﬁando na palavra
do Senador Romero Jucá e na do Líder do Governo de
que não apenas os autores do requerimento de destaque discutirão a matéria, até porque quero ter a opor-
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tunidade de registrar o meu voto contrário ao projeto e
discutir as emendas a serem apresentadas.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ainda não
houve destaque, Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senadoras e Senadores, peço a atenção do Plenário.
A Mesa pede desculpas, e o Plenário há de compreender, haja vista que a sessão esteve relativamente
tensa. A matéria anterior foi considerada pela Mesa
como aprovada. Trata-se de projeto de lei da Câmara
– lei complementar –, cuja votação é nominal. Assim,
vamos refazer a votação do Projeto de Lei Complementar nº 70, que dispõe sobre alterações no Código
Tributário Nacional e dá outras providências.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– E o meu requerimento, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O seu requerimento será apreciado em seguida.
O painel está sendo preparado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – É o Código Tributário, não é?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V.Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, há vários Senadores perguntando o que
estamos votando neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É exatamente o pedido de V. Exª para urgência, de
maneira que V. Exª pode esclarecer o plenário.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O Código Tributário Nacional, que requer votação nominal.
Quanto à Lei de Falências, já votamos o textobase. Agora estamos votando o texto básico do Código
Tributário Nacional, que requer votação nominal. Faço
este esclarecimento porque há várias perguntas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa agradece a V. Exª, que foi a autora do requerimento.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A
orientação de voto do Bloco/PT é “sim”.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V.Exª.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa assessoria nos informa que o prazo
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para emendas à Lei de Falências termina amanhã, e
para o Código Tributário termina na próxima semana.
Consulto V. Exª: quem desejar apresentar as emendas
ainda poderá fazê-lo, em razão do prazo?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em relação à Lei de Falências, sim; mas a matéria
está sobrestada para concluirmos a votação. Se votarmos agora o Projeto de Lei nº 70 de origem da Câmara,
não poderemos mais apresentar nenhuma emenda,
porque estamos no processo de votação ﬁnal.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Então com relação à lei de falências poderemos apresentar emenda amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim. Pode-se apresentar emenda amanhã.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de pedir a V. Exª que acione a campainha para chamar os companheiros por se
tratar de votação nominal. E o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Peço a presença das
Srªs e dos Srs. Senadores que se encontram em outras
dependências da Casa, porque estamos em processo
de votação nominal de projeto de lei complementar.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, gostaria de encarecer às Lideranças que façam
o mesmo acordo com relação à lei falimentar porque há
uma ou duas emendas. Alerto o Senador Aloizio Mercadante, uma vez que há duas emendas nesse projeto
de lei complementar do Código Tributário. Precisamos
votar o texto básico agora e, na terça-feira ou na próxima sessão, votarmos as emendas ou, pelo menos,
esse do Senador Tasso Jereissati.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Estamos votando primeiramente o requerimento de
urgência? Ou já foi?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, estamos votando o projeto de lei complementar.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agora estamos votando o mérito?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero esclarecer o Plenário. Vamos votar em turno
único. Submeteremos a votação do turno suplementar na próxima terça-feira, quando então poderão ser
apresentadas as emendas e discutida a matéria.
Vamos votar a matéria em turno único.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Jorge, orador freqüente.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – E o salário é o mesmo, Sr.
Presidente!
Sr. Presidente, gostaria de solicitar um esclarecimento a V. Exª. No caso, por exemplo, de um projeto
de lei como esse da lei das falências, cujo texto básico vai ser votado, efetivamente não será equivalente
a um fechamento de pauta? Não será possível votar
outras matérias até que possamos votar o restante
desse projeto. Gostaria de saber se é assim ou não.
Se assim for, vamos fechar a pauta, coisa que acontece freqüentemente, e há outros projetos prioritários
a serem votados. Era o esclarecimento que gostaria
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os projetos que a Mesa acaba de anunciar serão os
primeiros itens da pauta da sessão de terça-feira.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE.) – Tudo bem. E
se ele não for votado? Na terça-feira, não poderá ser
votado mais nada. Ou ele pode passar por inversão
de pauta, já votado o item principal?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Infelizmente, uma vez que, pelo Regimento, eles
estão em regime de urgência, teremos que concluir
a votação.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE.) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário, uma vez que necessitamos quorum
qualiﬁcado para aprovação da emenda. Precisamos
de 41 votos favoráveis.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN.) – Sr. Presidente, o PFL cumpre o acordo e recomenda o voto
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores que se
encontram em outras dependências da Casa para que
compareçam ao plenário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito Fortes!
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer um
apelo, não propriamente a V. Exª, mas à parte técnica
da Casa para que corrija alguns códigos de votação,
inclusive o meu, que há mais de três dias encontra-se
defeituoso, o que diﬁculta um pouco a votação aqui
nesta área do plenário. Solicito providência o mais
rápido possível.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)

Estamos votando a Emenda nº 2, que é o subs-

– Peço ao setor técnico que atenda à solicitação do

titutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

Senador Heráclito Fortes com relação ao defeito nos

dania.

postos de votação das bancadas.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presidente, o PL recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PL vota “sim”.

Se todos os Srs. Senadores já tiverem votado,
encerrarei a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO, 3.
Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
A matéria foi aprovada e constará da Ordem do
Dia da sessão de terça-feira para votação em turno
suplementar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 5:
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 557, de 2004, da Senadora Heloísa Helena e outros Senhores Senadores, solicitando,
nos termos do art. 336, inciso III, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 107, de 2003, que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma, e dá outras providências.
Em votação, em turno único, o requerimento de
urgência.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, tenho o maior apreço pela Senadora Heloísa
Helena e constrange-me muito manifestar-me contra
a proposição de S. Exª.
Reconheço o interesse de S. Exª pelo tema, assim como o seu compromisso com ele. Tudo é legítimo.
Só que há um problema: dentro da minha Bancada,
há uma reivindicação antiga e justa, tão justa quanto
a pretensão da Senadora Heloísa Helena, de que esta
matéria seja discutida junto com o Código Florestal,
que há oito anos está tramitando sem progresso.
De modo que não posso, em nome do meu Partido, em hipótese alguma, manifestar-me favoravelmente a este requerimento de urgência. O Senador Jonas
Pinheiro também irá manifestar-se.
Peço desculpas à Senadora Heloísa Helena, minha parceira de tantas lutas, mas o meu Partido tem
um parti pris a respeito desta matéria e deseja vê-la
discutida em conjunto com o Código Florestal, tramitando há oito anos nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, apenas gostaria de registrar o meu voto “sim” na
Lei de Falências, pois estava ausente, infelizmente.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
manifestar-me na esteira do que disse o nosso Líder.
Há uma medida provisória do dia 26 de abril de 1996,
que está provocando polêmica no Brasil inteiro. Ela trata do Código Florestal. A Mata Atlântica é uma parte
do Código Florestal. Por isso, Sr. Presidente, estamos
fazendo um trabalho no sentido de que este projeto de
lei e a medida provisória sejam analisados paralelamente. Não é possível aprovar parte do Código Florestal,
que é objeto de uma medida provisória que tramita no
Congresso Nacional há mais de oito anos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Ideli Salvatti, como vota o PT?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, o encaminhamento do PT e do Bloco é no
sentido do voto “sim” à urgência ao projeto que dispõe
sobre a Mata Atlântica.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presidente, o PL encaminha o voto “sim”.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, temos uma consideração enorme pela Senadora
Heloísa Helena, a Senadora do SOL. Trata-se de uma
grande guerreira, de uma Senadora respeitada pelo
Brasil inteiro e por nós do PSDB. No entanto, precisamos aprofundar o estudo desta matéria A orientação
do PSDB, infelizmente, é no sentido de votar “não”.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente,
vou encaminhar pelo PDT. Também lamento contrariar
a Senadora Heloísa Helena, mas entendo que esta
matéria não pode ser votada antes do Código Florestal. Devemos fazer com que as duas matérias sejam
votadas em conjunto. Por isso, o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srªs e Srs. Senadores, vamos fazer uma veriﬁcação
do encaminhamento.
Como vota o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o PSB? (Pausa.)
Senadora Ideli Salvatti, V. Exª votou pelo Bloco?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, nós demos a orientação, pelo PT e pelo
Bloco, favorável à urgência.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o Bloco da Minoria? (Pausa.)
Senador Leonel Pavan, V. Exª votou pelo Bloco
da Minoria, em nome do PFL e do PSDB?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB –– SC) – Votamos pelo PSDB. Porém, se for necessário orientar a
Minoria, recomendarei o voto “não”.
Encaminhamos pelo PSDB, porque entendemos
que é melhor estudar mais profundamente esta matéria.
Com todo respeito aos companheiros que defendem
o voto “sim”, nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como vota o PDT? (Pausa.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos conferindo os votos. (Pausa.)
A matéria foi rejeitada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, não entendi os cálculos, porque o Bloco e o PMDB votaram “sim”; o PFL,
o PSDB e o PDT votaram “não”.
Não entendi, porque, no meu entendimento, o
resultado seria “sim”.
O Bloco e o PMDB votaram “sim”; o PFL, o PSDB
e o PDT votaram “não”; o PL também votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa apenas seguiu a orientação da Secretaria
na proclamação do resultado, que está sendo conferido. (Pausa.)
Realmente V. Exª tem razão.
O resultado da votação foi este: votaram SIM 41
Srs. Senadores; e NÃO, 34.
A matéria, então, foi aprovada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço veriﬁcação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O nobre Senador José Agripino pede veriﬁcação de
votação. Sendo regimental a solicitação, S. Exª será
atendido.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto “não” e justiﬁca: a
urgência da matéria sobre a Mata Atlântica envolve
muitos questionamentos, é polêmica. Não há consenso
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nem dentro do próprio Governo. Ela está inserida no
Código Florestal, e a apreciação a toque de caixa, em
regime de urgência, não vai produzir bom resultado. Eu
estaria disposto até a fazer obstrução, mas isso não
é possível regimentalmente, porque já foi proclamado
o resultado. Entretanto, para o PFL, essa questão é
importante, e peço, com veemência, o voto “não” ao
regime de urgência.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria apenas de saber o último horário da veriﬁcação de
quorum, para ver se já passou uma hora. A informação
de que disponho é a de que ainda não completou uma
hora desde a última veriﬁcação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não houve veriﬁcação de quorum, mas uma votação
nominal de matéria complementar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Então,
podemos proceder à veriﬁcação de quorum agora?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Certamente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Assim, Sr. Presidente, quero já fazer o apelo à Bancada
do PT e do Bloco para que aprovemos o regime de
urgência, tendo em vista que este projeto se arrasta há
mais de uma década. Se essa matéria já tivesse sido
votada, teríamos impedido a eliminação de um volume
signiﬁcativo da Mata Atlântica no nosso País.
Tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer o
registro no Dia Nacional da Mata Atlântica. Portanto,
não há argumento que justiﬁque que uma matéria em
tramitação no Congresso Nacional há mais de uma
década não tenha a urgência e a necessidade de deliberação rápida.
A nossa orientação e o nosso apelo é no sentido de que o requerimento de urgência seja aprovado,
para que possamos rapidamente deliberar.
A orientação de voto à Bancada do PT e do Bloco é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Solicito ao Senador Eduardo Siqueira Campos que,
se estiver no plenário, compareça à Mesa.
Encerrada a votação.
Vamos proceder à veriﬁcação de quorum.
(Procede-se à veriﬁcação de quorum.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Votaram
SIM 10 Srs. Senadores; e NÃO, 13.
Houve duas abstenções.
Não há quorum.
A matéria constará da Ordem do Dia de terçafeira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Item 2:

Item 2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,
que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 7, de 2003, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,
que dispõe sobre o registro, ﬁscalização e controle das organizações não-governamentais e
dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já conversei com Líderes e estamos solicitando que a
apreciação deste projeto seja transferida para a próxima sessão, na terça-feira.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a falta de quorum acaba prejudicando os outros projetos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É evidente. Estamos em processo de discussão. E a
discussão pode ser feita; não a votação.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Mozarildo Cavalcanti pede a transferência da matéria para a próxima sessão. Se não houver
objeção do Plenário, assim será feito. (Pausa.)
Está transferida a apreciação da matéria.
São os seguintes os itens transferidos:
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Item 3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 698, de 2004, art. 336, II)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2003)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 246, de 2002, de autoria do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que estabelece condições para o registro, funcionamento
e ﬁscalização das organizações não-governamentais e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 787, DE 2004
Senhor Presidente
Nos termos dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro as seguintes informações
ao Exm° Sr. Ministro da Fazenda, Antônio Palocci:
1. Qual o volume dos ﬁnanciamentos
concedidos pelo Banco da Amazônia à pecuária bovina na região amazônica, entre 1998
e o presente ano?
2. Qual a área coberta pelos empreendimentos ligados à pecuária bovina que receberam os referidos ﬁnanciamentos do Banco
da Amazônia?
3. Qual a proporção dos ﬁnanciamentos
do Banco da Amazônia a empreendimentos
que envolvem a pecuária bovina em cada estado da região amazônica?
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4. Qual o volume dos ﬁnanciamentos concedidos pelo Banco da Amazônia a empreendimentos que envolvem o plantio de soja na região
amazônica, entre 1998 e o presente ano?
5. Qual a área coberta pelos empreendimentos ligados ao plantio de soja que receberam os referidos ﬁnanciamentos do Banco
da Amazônia?
6. Qual a proporção dos ﬁnanciamentos
do Banco da Amazônia a empreendimentos
que envolvem o plantio de soja em cada estado da região amazônica?
7. O Banco da Amazônia exerce algum tipo
de acompanhamento relativo à aplicação desses
recursos que leve em conta os efeitos dos referidos
empreendimentos sobre o meio ambiente?
8. O Banco da Amazônia exerce algum
tipo de acompanhamento relativo à aplicação
desses recursos que leve em conta especiﬁcamente as implicações dos empreendimentos
sobre o desmatamento?
Justiﬁcação
Todos os dados relativos ao ritmo de desmatamento na Amazônia indicam que a devastação recrudesceu
nos três últimos anos, especialmente em regiões consideradas de fronteira agrícola. É o caso de certas áreas
do Acre, da maior parte de Rondônia, do sul e do oeste
do Pará, entre outras. Calcula-se que, em todo o mundo, 58 mil quilômetros quadrados de ﬂorestas úmidas
sejam derrubados anualmente. O Brasil representa uma
proporção elevada desse território atingido.
Sabemos que o desmatamento da Amazônia tem
três vetores principais: a exploração madeireira, o plantio de soja e os empreendimentos ligados à pecuária
bovina. O que desejamos com o presente requerimento
é veriﬁcar em que medida o próprio aparato estatal,
voluntária ou involuntariamente induz a esses danos
ao meio ambiente, inclusive com o propósito de propor
medidas administrativas ou legislativas capaz de deter
o processo de devastação.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2004. – Senador João Capiberibe.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 1.370/2004 – GSSZ
Brasília, 17 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a retiﬁcação de minha ausência na sessão do dia de ontem,
esclarecendo que estive em um café da manhã às 8h30
no Hotel Manhatan, com o presidente da Varig, e que
tal fato alterou a minha rotina de diariamente registrar,
logo cedo, antes de todos os meus compromissos a
minha presença em plenário.
Em seguida às 10h15, concedi entrevista à Rádio Senado, que fez o contato com Gabinete, sobre a
Ouvidoria Parlamentar e a PEC que apresentei sobre
voto facultativo para pessoas idosas. Às 11h00 brindei a apresentação do Projeto de Lei do Senado que
institui o Dia Nacional do Vinho, que foi protocolado à
tarde junto à Secretaria-Geral da Mesa.
Estive à tarde em meu gabinete recebendo diversas autoridades de meu Estado, acompanhando a
sessão plenária e preparando o discurso sobre o salário
mínimo e a pirataria, que será proferido na sessão de
hoje, para a qual sou o primeiro inscrito a falar.
Certo de sua compreensão para o assunto, aproveito o ensejo para antecipar a Vossa Senhoria meus
sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi,
4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere a solicitação constante do expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Leonel Pavan,
Romero Jucá, Romeu Tuma e Efraim Morais enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto do art. 203, combinado com o inciso I, § 2º
do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
Um Governo Paralisado Pela Fofoca e Por
Uma Rede de Intrigas
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na propaganda de mau gosto do Planalto, o Brasil é um País
de todos. Faltou dizer que, além disso (e há dúvidas
quanto à veracidade), o Brasil, no dizer do jornalista
Elio Gaspari, é, ademais, um (ou o) país “com um governo paralisado pela fofoca”.
Gaspari disse essa verdade na edição de 16 de junho corrente do Jornal do Brasil. Um dia depois, exatamente hoje, está em O Estado de S. Paulo a informação
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de que o Presidente Lula resolveu intervir nesse redemoinho palaciano cheio de ondas ou ventos conﬂitantes.
Lula parece ter dado um puxão de orelhas no
redemoinhador-chefe, o ministro José Dirceu, advertindo-o de que ele “de jeito nenhum retornará ao comando da coordenação política,” agora entregue ao
ministro Aldo Rebelo.
Em seu artigo no JB, Hélio Gaspari sugere que “os
patrocinadores da intrigalhada em que se transformou
o governo de Lula deveriam ser mais humildes e reﬂetir
quão ridículos são os papéis que desempenham”.
Para o articulista, “palácio sem intrigas não é coisa deste mundo, mas Lula inovou: preside o primeiro
governo da intriga, pela intriga, para a intriga.”
E o povo é que ﬁca intrigado com tanta bruzundanga.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que o
historiador do futuro tenho elementos fáceis de análise
do atual governo, estou anexando a este pronunciamento a notícia de O Estadão, que vai em anexo.
Lula decide manter Dirceu fora da ação política
Irritado com disputas internas no Planalto, presidente
reaﬁrma que a função é de Aldo Rebelo
Vera Rosa e Diana Fernandes
Brasília – O Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva avisou ao ministro da Casa Civil, José
Dirceu, que ele não retornará de jeito nenhum
ao comando da coordenação política, a cargo do ministro Aldo Rebelo desde janeiro. O
recado foi claro: Dirceu precisa “mergulhar de
cabeça” no gerenciamento do governo e parar
de criar ou alimentar atritos. Lula está furioso
com as disputas de poder e a rede de intrigas
que tomaram conta do primeiro escalão do
governo justamente no momento em que a
economia dá sinais de aquecimento.
Em seus contatos com os ministros do núcleo político, no Palácio do Planalto, o presidente
tem reclamado nos últimos dias das crises que,
segundo ele, são criadas pelo próprio governo. A
denúncia de que um espião circula com desenvoltura no Planalto encaixa-se neste ﬁgurino e deixou
Lula “furioso, irritado e perto de perder a paciência”,
segundo relato de um interlocutor seu.
Embora irritado, Lula voltou a dizer que não
fará nada sob pressão. Que de nada adiantarão
“fofocas” de um lado ou de outro para forçá-lo a
tomar uma decisão precipitada – um aviso que
se dirige a todos os seus auxiliares diretos.
Soluções – Outro recado que Lula passou
com ênfase: se a disputa entre Aldo Rebelo
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e José Dirceu não for encerrada, ele, aí sim,
terá que tomar providências, terá que arbitrar
essa briga. Mas não vai tomar partido de um
ou de outro. A saída apontada pelo presidente
neste caso, segundo uma fonte, seria uma só:
tirar os dois do Planalto. Lula espera resolver a
nova crise política com “mais um mergulho” de
Dirceu e “disciplina e ﬁdelidade” de Aldo.
Por outro lado, para ajudar a abafar a crise da arapongagem o Planalto já tem pronta
uma solução técnica: a sindicância instaurada
pelo Gabinete de Segurança Institucional deverá concluir que toda a intriga é fruto de uma
briga entre grupos rivais da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin).
“Isso tudo é fruto de uma briga de facções
da Abin”, sustenta um ministro.
Para segurar as rédeas, serão introduzidas mudanças na estrutura da Abin (leia matéria nesta página). Apesar de irritado, Lula quer
preservar Dirceu e tirá-lo da fogueira.
O Chefe da Casa Civil é acusado por assessores de Aldo de ter mandado bisbilhotar
a vida de dois jornalistas que trabalham no
quarto andar do Palácio do Planalto: um deles
é braço direito do próprio ministro da Coordenação Política, seu principal desafeto. A interlocutores, Dirceu disse estar “estarrecido” com
a suspeita levantada contra ele. Em público,
porém, prefere manter o silêncio.
Contra Dirceu – Grupos do PT já foram
ao presidente Lula defender a saída do ministro
Dirceu do Planalto, com o argumento de que
ele tem sido a fonte dos principais problemas
do governo desde que estourou o caso Waldomiro Diniz. Mas Lula insiste que não fará
mudança alguma agora e que só tratará do
problema depois das eleições.
Há meses Dirceu não esconde o desconforto com sua situação. Tem feito reclamações
pontuais sobre o excessivo poder do Ministério
da Coordenação Política na indicação de cargos.
Antes da divisão da Casa Civil, em fevereiro, a
tarefa cabia à sua pasta. “Foi ele mesmo que
escolheu ﬁcar com o gerenciamento de governo”, observa um amigo do ministro. “Agora, não
adianta reclamar: ele tem de capitalizar isso,
mesmo porque há muita coisa a ser feita.”
Lula está satisfeito com o trabalho de Aldo
Rebelo, que também se aliou ao ministro da
Fazenda, Antonio Palocci. Este time defende
a ampliação do leque de alianças e uma maior
aproximação com o PSDB dos governadores
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Aécio Neves (Minas), Marconi Perillo (Goiás)
e do senador Tasso Jereissati (CE).
A estratégia é de longo prazo, para a
eleição presidencial de 2006. “Palocci adora
bicada de tucano”, ironiza um petista do grupo
de Dirceu. O chefe da Casa Civil, ao contrário,
acha o PSDB o maior inimigo do governo. São
visões totalmente distintas.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores: o primeiro ano de Governo Lula em nosso
País acabou trazendo um resultado econômico bem
abaixo das expectativas nacionais. No lugar do propalado “Espetáculo do Crescimento”, o PT acabou programando a exibição do ﬁlme “Querida, encolhi o PIB”,
uma comédia de erros de ﬁnal tragicômico.
Entretanto, um importante setor da nossa economia conseguiu fugir do fraco desempenho do ano
passado. E, com a mesma ﬁrmeza com que tenho apresentado críticas nesta tribuna, trago hoje o merecido
elogio ao desempenho do Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur) na promoção do Brasil no exterior.
O turismo é muito importante para minha querida
Santa Catarina, de maneira que anunciar os bons números do setor é uma maneira de homenagear todos
aqueles catarinenses que trabalham com seriedade
nesse ramo de negócio.
Segundo os dados divulgados pelo Presidente
daquela entidade, o Sr. Eduardo Sanovicz, conseguimos aumentar em 8,12% a entrada de estrangeiros em
nosso País, em relação ao ano de 2002, resultando
num incremento da geração de receitas da ordem de
8,52% no setor.
O mesmo crescimento foi veriﬁcado no desembarque em vôos internacionais regulares, que chegou
a 16,10%, e não regulares, conhecidos como charters,
que atingiu a espantosa marca de 69,41% de aumento
ao longo do ano.
A meta anunciada pela Embratur é bastante ambiciosa: dobrar a quantidade de turistas internacionais
que visitam nosso País até o ano de 2007, permitindo
que o setor ultrapasse os atuais 3,1% de participação
no nosso Produto Interno Bruto, que representam um
movimento de 37 bilhões de reais ao ano.
O turismo é um grande gerador de empregos e
oportunidades de negócio, e a Embratur tem procurado incentivar onze produtos de excelente aceitação no
mercado: turismo de incentivo, aventura, negócios e
eventos, ecoturismo, sol e mar, resorts, festas, pesca
esportiva, mergulho, golfe, e cidades patrimônio.
É importante ressaltarmos, ainda, que a Embratur tem buscado a construção de dados estatísticos
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mais conﬁáveis no setor, instrumento gerencial indispensável tanto para os Governos Federal, Estaduais
e Municipais como para o setor privado.
A chave do sucesso está exatamente no crescimento da proﬁssionalização do setor de turismo, que
alcança desde os trabalhadores responsáveis por tarefas mais simples, como camareiras, copeiros, até o
pessoal de gestão, marketing e planejamento. E esse
esforço e seriedade estão dando frutos cada vez mais
viçosos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concluo
este pronunciamento saudando a Embratur, na pessoa
do Presidente Eduardo Sanovicz, e desejando que o
bom resultado do turismo sirva de exemplo para que
os outros setores da nossa economia encontrem seu
caminho de retomada do crescimento.
Não posso esquecer-me, entretanto, de alertar as
autoridades do Governo Federal, mais uma vez, para
que acelerem as providências de socorro aos atingidos
pelos desastres climáticos dos últimos meses. Vários
estabelecimentos comerciais da região litorânea estão
necessitando de reparos que restaurem sua condição
de funcionamento, e o efeito danoso sobre o turismo
em meu Estado é certo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi há poucos dias o Relatório Anual
de Atividades do Tribunal de Contas da União – TCU,
referente ao ano de 2003.
Para além do mandamento constitucional, que
determina o encaminhamento ao Congresso Nacional do relatório de atividades do TCU, interessam-me
sobretudo, Sr. Presidente, os efeitos práticos que a
ampla divulgação dos resultados enseja.
Porque não há dúvidas de que o Tribunal de Contas da União é auxílio indispensável ao Congresso Nacional na ﬁscalização da legalidade, da oportunidade
e da conveniência do emprego de recursos públicos. E
é um dos deveres precípuos dos membros de ambas
as Casas Legislativas zelar pela efetividade plena do
sistema de controle de gastos públicos em um País
de dimensões continentais e com uma administração
pública de complexidade crescente.
Nesse sentido, o País tem passado por avanços
notáveis. Desde o processo de redemocratização que
culmina com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, temos caminhado de forma contínua rumo a
um grau de publicidade, eﬁciência e transparência sem
precedentes no manejo da coisa pública.
Os princípios da administração pública elencados no artigo 37 da Carta Constitucional, como o da
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eﬁciência, longe de se constituírem em letra morta
ou em mandamentos sem nenhum apelo prático, bem
ao contrário, têm servido como balizas fundamentais
para a regulamentação de importantes dispositivos
constitucionais.
Reﬁro-me, por exemplo, ao zelo que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias impõe, anualmente, aos administradores públicos. Reﬁro-me, também, ao aperfeiçoamento que vem acontecendo nos processos
licitatórios, fruto da Lei nº 8.666, de 1993, e de suas
atualizações subseqüentes.
Sem a pretensão de exaurir o rol de exemplos,
arrisco-me a citar, ainda, a obrigação de o TCU criar
e manter homepage para a divulgação de dados e de
informações acerca das contas públicas, conforme determina a Lei nº 9.755, de 1998. A referida homepage,
cujo endereço eletrônico é , é instrumento precioso à
disposição da sociedade civil.
Além disso, não poderia deixar de mencionar os
avanços que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 2000) tem trazido para a racionalidade da gestão ﬁscal, sobretudo no que tange
ao cumprimento, pela União, dos limites das despesas
com pessoal.
Em todos os exemplos citados, o Tribunal de Contas da União possui papel-chave. Sua importância institucional como órgão de controle externo é, sem dúvida
alguma, potencializada em um País onde – pode-se
dizer, com toda a franqueza e apuro histórico – sempre
se gastou mal o dinheiro público.
Nossos males vão desde a ineﬁciência e a malversação de recursos até atos criminosos como a
prevaricação e as diversas formas de corrupção ativa
e passiva.
Apesar de nossos inegáveis avanços institucionais, não podemos nos descurar da importância ﬁscalizadora, corretiva e, acima de tudo, educadora do
Tribunal de Contas da União no Brasil.
As estatísticas apresentadas pelo Relatório Anual
de Atividades de 2003 são exemplo eloqüente do que
acabo de aﬁrmar. Nada menos que 558 processos foram remetidos ao Ministério Público da União para o
ajuizamento de ações por dano ao erário, com o envolvimento de 777 autoridades responsáveis.
Algumas decisões do Tribunal em 2003, passíveis de quantiﬁcação, apontam economia potencial
para o erário da ordem de 1,3 bilhão de reais. A condenação em débito ou multa superou a casa dos 838
milhões de reais.
Para Vossas Excelências terem uma pequena
idéia da magnitude dos problemas e das irregularidades
que o TCU tem de enfrentar, vale dizer que auditorias
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realizadas no INSS no ano passado determinaram a
suspensão de mais de 17 mil benefícios, o que representa uma economia anual de 95 milhões de reais.
E essas são apenas algumas das estatísticas
apresentadas no Relatório de 2003. É claro que os benefícios advindos da prevenção e da inibição de desvios
e desperdícios, provenientes da expectativa do controle,
não são passíveis de mensuração quantitativa.
Porém, os números que foram apresentados no
Relatório Anual de Atividades do TCU em 2003 nos
autorizam a fazer duas constatações.
A primeira é a de que a cultura de gastos públicos
que, através da história, privilegiou o patrimonialismo
e a apropriação privada de recursos públicos tem nas
instituições de controle externo – caso do Congresso
Nacional e de seu Órgão especializado, o Tribunal de
Contas da União – seus piores algozes.
A segunda é a de que começa a se entranhar no
meio de nós, de forma indelével, o dever e o rigor na
prestação de contas. Trata-se da incorporação de um
princípio há séculos conhecido da cultura norte-americana, sintetizado em um termo que não encontra correspondência na língua portuguesa: accountability.
Sua tradução mais próxima corresponderia ao
dever de prestação de contas conjugado com a responsabilização legal inerente àquele ato.
Os benefícios provenientes da atuação ﬁrme do
TCU, como ﬁca demonstrado ao lermos os dados relativos a 2003, quem recebe é a sociedade brasileira.
É esse o sentido da divulgação que procuro fazer de
algumas estatísticas referentes à atuação desse Órgão no ano passado.
Estou convencido de que nosso apoio à transparência e à publicidade das atividades de controle
externo, feitas pelo Congresso e pelo TCU, é condição
necessária para uma administração pública cada vez
mais eﬁciente, mais justa e mais digna.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.). –Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o dia 11 tento usar da palavra para
homenagear a Marinha do Brasil, em comemoração à
Batalha do Riachuelo.
Ainda ontem o Senador Antonio Carlos Magalhães
usou da tribuna e descreveu as angústias das Forças
Armadas no que diz respeito à estrutura defasada e
aos principais projetos postergados por falta de verba
e ainda o que mais aﬂige os dignos chefes das três
Forças: a questão salarial de seus subordinados que
vêem seus soldos minguando ao longo do tempo, fazendo com que já quase não possam sobreviver com
dignidade.
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Estou dizendo isto em razão de hoje, com toda angústia e ansiedade que toma conta das Srªs Senadoras
e Srs. Senadores pela discussão e votação do salário
mínimo que, pelos cálculos do ilustre Senador Paulo
Paim, alcança cerca de 100 milhões de brasileiros.
No último dia 11 foi comemorado o dia da Marinha brasileira. Neste mesmo dia, nos idos de 1865,
aconteceu a batalha do Riachuelo, quando entraram
em confronto a esquadra brasileira, comandada pelo
almirante Barroso (depois barão do Amazonas) e a esquadra paraguaia, que foi destroçada e em parte destruída. O combate durou aproximadamente 8 horas, e
foi sustentado de um e outro lado com rara bravura.
Mas podemos dizer que o nascimento da Marinha
do Brasil se deu muito antes disso, em 1567, quando,
de improviso, foi armada uma tropa do mar a ﬁm de
expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Nessa batalha, até os índios usaram suas embarcações para
ajudar os portugueses. Na verdade, foi a primeira vez
que os indígenas se associaram aos portugueses para
expulsar os franceses.
Em 1612, os franceses ﬁzeram nova investida no
sentido de estabelecer uma colônia nas terras brasileiras. Fundaram a cidade de São Luís, no Maranhão,
estabelecendo a França Equinocial. Essa nova investida francesa foi episódio bem mais perigoso para a
unidade nacional do que sua congênere do Rio de Janeiro, pois enquanto esta era um enclave em território
controlado por Portugal, aquela fora estabelecida em
setor costeiro até então fora da órbita portuguesa. A
retomada dessa região pelos lusitanos foi uma verdadeira epopéia naval, decidida a favor destes após a
estratégica conquista da superioridade no mar.
Mas foi apenas em 1808 que as primeiras tropas
do mar, propriamente ditas, vieram para o Brasil.
Em 1822, o grito do Ipiranga produziu ecos em
quase todo o território brasileiro, mas nas províncias do
Norte, Nordeste e na Cisplatina, as Juntas do Governo
continuaram leais às Cortes de Lisboa. Foi necessária,
então, a ação da Marinha para evitar a fragmentação
do país e garantir a consolidação da Independência.
Em 1823, a Marinha do Brasil se desligou deﬁnitivamente das esquadras portuguesas e constituiu sua
própria esquadra. Essa nova tropa, com a ajuda da
marinha inglesa, conseguiu reintegrar, ao território
nacional, aquelas regiões que continuavam ﬁéis à coroa portuguesa.
Em vários outros momentos da nossa história,
a Marinha teve papel decisivo, como, por exemplo, no
combate naval de Abrolhos, quando os holandeses foram expulsos do sul da Bahia, em 1631; na ação naval
na Baía de Todos os Santos, quando esse mesmo povo
foi expulso de Salvador, em 1635; na Primeira Guerra
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Mundial, em 1918, apoiando os aliados; e na Segunda
Guerra Mundial, de 1941 a 1945, também apoiando
os aliados na luta contra o nazi-facismo.
Com isso, vemos que a atuação da Marinha brasileira se confunde com o nascimento e manutenção
da Nação que temos hoje.
Essa instituição continua a ser de extrema importância para o País. São mais de 8.500 quilômetros de
costa marítima. Temos 16 portos principais e 4 grandes
terminais, por onde circulam mais de 26 mil navios por
ano. Três quartos de toda a carga transportada pelos
navios em nosso território é referente ao comércio exterior. Por outro lado, 95% de todo o comércio internacional de que o Brasil participa, seja como importador,
seja como exportador, passa, em algum momento, por
linhas de comunicação marítimas.
E quanto à nossa soberania? Não nos enganemos: em muitas situações, a via diplomática só será
adotada, por certos países, se eles sentirem que os
custos de uma batalha militar direta serão maiores.
Assim, é importante aparelhar o mais possível as forças armadas, fazendo com que os nossos eventuais
opositores considerem a via diplomática mais atraente para a solução dos conﬂitos. Isso nos dá um maior
poder de negociação.
Os mares, em especial, têm papel de destaque
nesse quadro, pois são a via natural de deslocamento e chegada de tropas para a maior parte de nações
que eventualmente poderiam entrar em conﬂito com o
Brasil. Um poderio naval considerável serve de incentivo à busca de solução pacíﬁca das controvérsias e
de dissuasão de eventuais tendências de agressões
externas.
A Marinha do Brasil possui esquadra moderna e
atualizada, com sistemas de controle e de armamento
de última geração, e tripulados por guarnições adequadamente formadas e treinadas. No entanto, cumpre
mantê-la assim. É preciso estar sempre atualizando
os recursos bélicos, treinando o corpo de oﬁciais e
seus subordinados, valorizando-os e incentivandoos para que continuem tendo orgulho de sua missão.
Somente assim, a soberania de nosso País estará
assegurada, e a tranqüilidade das nossas futuras gerações, garantida.
Por tudo isso, um dia é pouco para lembrar a importância da Marinha para o País. De fato, devemos
ter sempre em mente a intrínseca dependência que
existe entre nossa manutenção como nação soberana e o bom funcionamento de nossas forças armadas, em especial, da Marinha, que defende a nossa
imensa costa.
Peço que sejam publicados como parte deste
pronunciamento a Ordem do Dia do Sr. Comandante
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da Marinha e a Mensagem do Senhor Presidente da
República alusivos à data comemorativa do Dia da
Marinha do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores:
O Senado vive hoje um dia solene. Dentro em
pouco, estaremos votando a medida provisória que
ﬁxa o novo salário mínimo. O Governo trouxe-nos uma
proposta que, sem exagero, podemos considerar indecente. Fixa o salário mínimo em R$260, ignorando
o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que
estabelece que o salário mínimo deve atender as necessidades básicas do trabalhador – e de sua família
– nos seguintes quesitos:
“(...) moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer ﬁm (...)”
Como é óbvio, os R$260 reais propostos pelo
Governo não atendem nem remotamente a essas exigências. Nem mesmo as propostas alternativas aqui
encaminhadas, incluindo a do meu partido, o PFL, de
R$275, atendem, mas pelo menos atenuam a disparidade entre o que determina a Constituição e o que
de fato é oferecido à classe trabalhadora.
Mais que isso, essas propostas alternativas sinalizam com a disposição de recuperar e constitucionalizar o salário mínimo.
O Governo alega o impacto nas contas da Previdência de um aumento maior. O Presidente Lula se diz
constrangido em não poder ir além do que está propondo. Sustenta que haveria impacto insuportável para
a Previdência Social. O Governo diz que a diﬁculdade
em relação ao salário mínimo não é só ﬁnanceira, do
Orçamento, é também porque está investindo R$10,5
bilhões na Loas (Lei Orgânica da Assistência Social)
e no Bolsa-Família.
São argumentos frágeis, que não se sustentam.
Basta ver que o mesmo critério não prevaleceu quando
se tratou de oferecer ao FMI aumento espontâneo no
superávit primário – o dinheiro destinado ao pagamento
de juros aos bancos –, que estava pactuado em 3,75%
e passou (repito: espontaneamente) a 4,25%, o que
representou gasto adicional de mais de R$8 bilhões.
O suﬁciente para um aumento bem mais signiﬁcativo
no salário mínimo.
O gasto anual com essa rubrica já estava na
impressionante casa dos R$70 bilhões e foi agravado
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em mais R$8 bilhões, sem que o FMI houvesse feito
qualquer exigência nesse sentido.
Quando se trata, porém, de atender ao trabalhador, o critério, como estamos vendo agora, é bem outro. Aí, sim, há rigor ﬁscal implacável. São dois pesos
e duas medidas. Um, para atender à banca internacional; outro, para os trabalhadores. O paradoxo está
em que o partido que está no poder ainda conserva
em seu nome a palavra “Trabalhadores” – Partido dos
Trabalhadores. E esse termo é tão real quanto a constitucionalidade do salário mínimo proposto. É tão letra
morta quanto o dispositivo constitucional que deﬁne e
estabelece o que deve ser o salário mínimo.
O que estamos prestes a assistir, dentro em pouco nesta Casa, é a mais um capítulo do monumental
e vergonhoso estelionato eleitoral aplicado pelo PT
em seu eleitorado.
O partido ﬁrmou sua imagem, em duas décadas
de existência, como defensor dos assalariados. Rejeitou, ao longo de sua história, todos os argumentos
monetaristas e contábeis que buscavam justiﬁcar a exigüidade do salário mínimo – os mesmos argumentos
que, com rigor ainda maior, sustenta hoje.
O único de seus representantes a manter a coerência do passado em torno dessa matéria é o Senador
Paulo Paim que propõe salário mínimo de cem dólares
e está sendo por isso ameaçado com punições.
Lembramos que, no ﬁnal do Governo passado,
ao interpelar o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, em
torno dessa matéria, o então Deputado Aloizio Mercadante disse, com ironia, que o aumento proposto para
o mínimo não dava nem para pagar a tinta da caneta Mont Blanc que o ministro supostamente usava. A
mesma lógica se aplica agora ao Governo do qual o
hoje Senador Mercadante tornou-se líder.
Se o senador houvesse dito ao eleitor, um ano e
meio atrás, que defenderia o salário mínimo que está
defendendo, seguramente não teria chegado a esta
Casa com a avalanche consagradora de votos que
conquistou. Nem, da mesma forma, o candidato Lula
teria sido eleito Presidente da República.
Sabemos que não há solução imediata para as
distorções – legais e morais – que cercam historicamente o mínimo. Segundo o Dieese, o salário mínimo,
para tornar-se constitucional – isto é, para permitir o
custeio daqueles quesitos que a Constituição relaciona e mencionei no início deveria estar em torno de
R$1,5 mil.
É claro que não há como se chegar a essa cifra
num toque de mágica ou mesmo num único governo.
Mas é claro que é preciso pelo menos sinalizar que
há disposição política para chegar-se um dia – e com
a maior brevidade possível – àquele patamar.
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E aí está o problema: não há nem sinal de uma
política de recuperação do salário mínimo, compromisso também assumido na campanha eleitoral pelo
Presidente Lula. Ele, como todos se recordam, prometeu dobrar o valor do salário mínimo nos seus quatro
anos de mandato.
Pelo que está propondo neste momento, pela dimensão do reajuste que hoje nos submete, isso não
ocorrerá nem mesmo se vier a ser reeleito e tiver mais
quatro anos de mandato.
Estamos, portanto, diante de mais um estelionato
eleitoral. Um escandaloso estelionato eleitoral.
O que nós, da oposição, cobramos, mais até
que o percentual de reajuste, é uma política clara e
objetiva de reconstitucionalização do salário mínimo.
Ou retiramos da Constituição o que lá está conceituado como sendo o salário mínimo ou – o que é mais
lógico e moral – fazemos com que o salário mínimo
atenda à exigência da Carta Magna e seja posto em
patamar mais digno.
O que não é possível é continuar convivendo com
essa aberração jurídica, já denunciada pela OAB, de
um País inconstitucional.
Meu temor é o de que, a pretexto de recompor o salário mínimo, haja apenas sua desvinculação
das aposentadorias, o que levaria a achatá-las ainda
mais. Não pode essa conta ser paga pelo aposentado, já perversamente condenado a pagar a conta do
rombo da Previdência pela reforma recém-aprovada
pelo Governo – e hoje contestada, nesse aspecto, por
uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal.
Assim como o Governo, a pretexto de combater
o desemprego, começa a falar em ﬂexibilização da
CLT e em supressão de direitos trabalhistas (o que é
gravíssimo), fala agora em desvincular o mínimo da
Previdência para achatar as aposentadorias.
É espantoso que, exatamente no Governo do PT
– criado e forjado em memoráveis lutas trabalhistas nos
anos 70 –, nos seja oferecida essa agenda retrógrada
e injusta, que suprime direitos conquistados à custa
de sangue, suor e lágrimas, em décadas e décadas
de lutas do sindicalismo brasileiro.
É chocante que o Presidente Lula, a maior liderança sindical da História do Brasil e primeiro trabalhador a chegar ao comando político do País, esteja
à frente de um Governo que nos propõe essa agenda
lesiva ao assalariado.
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Os jornais de hoje fazem menção ao rolo compressor do Planalto que ontem teria obtido, à base de
benesses e ﬁsiologismos, a adesão de senadores que
se haviam comprometido a rejeitar o salário-mínimo
de R$260.
Preﬁro crer que haja exagero por parte do noticiário. Mas aproveito para apontar mais uma contradição
do discurso petista, tão crítico no passado à política do
rolo compressor e hoje plenamente a ela integrado.
Não tenho dúvidas de que a votação de hoje terá
forte cunho emblemático, mostrando quem é quem na
efetiva defesa dos interesses do trabalhador brasileiro. É hora de tirar as máscaras e mostrar de que lado
cada qual está.
De minha parte, não tenho diﬁculdades em antecipar meu voto: ﬁco com o salário mínimo proposto
pelo meu partido, o PFL, de R$275.
Está longe de ser o salário mínimo dos nossos
sonhos, mas ao menos atenua o pesadelo do mínimo
proposto pelo Governo. E, o mais importante, sinaliza nossa determinação de estabelecer uma proposta
eﬁcaz e exeqüível de recomposição e reconstitucionalização desse salário, que hoje resume e expressa a
natureza excludente do modelo econômico em vigor.
Deixo aqui estas reﬂexões, na expectativa de que
esta Casa conﬁrme logo mais seu compromisso com o
bem-estar e a dignidade do trabalhador brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 15
minutos.)
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
SENADOR JOSÉ SARNEY
17-6-2004
quinta-feira
15:30 – Ordem do Dia
Plenário do Senado Federal
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Ata da 85ª Sessão Não Deliberativa,
em 18 de Junho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Paulo Paim, da Sra. Serys Slhessarenko,
e dos Srs. José Jorge, Eduardo Siqueira Campos e Alberto Silva
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 20, de 2004 (nº
179/2004, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº 91, de 1997, o XIV Relatório de Progresso
do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – Pnafe, relativo ao 2º
semestre de 2003, bem como o quadro demonstrativo
dos montantes ﬁnanceiros liberados para cada Estado
integrante do Programa.
O expediente, anexado ao processado do Aviso nº
38, de 2003, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício nº 1.480/2004, de 16 do corrente, informando,
nos termos do art. 3º da Resolução nº 23, de 1996, do
Senado Federal, as operações de crédito externo de
natureza ﬁnanceira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de caráter
não-reembolsável, analisadas e registradas por aquela
Autarquia, no trimestre de janeiro a março de 2004.
O expediente, anexado ao processado da referida
Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A Presidência comunica ao Plenário que se encerrou ontem o prazo para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 2003 (nº
6.015/2001, na Casa de origem), que denomina “Presidente JK” a rodovia BR-040; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2004 (nº
177/2003, na Casa de origem), que denomina “Ponte
Presidente Tancredo de Almeida Neves” a ponte localizada na rodovia BR-497, sobre o rio Paranaíba entre
os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECERES Nºs 547 E 548, DE 2004
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2003-Complementar, de autoria do
Senador João Capiberibe, que acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, que estabelece normas
de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências, a ﬁm de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
PARECER Nº 547, DE 2004
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 130, de
2003 – Complementar, que acrescenta à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a qual estabelece
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências,
os arts. 48-A, 48-B, 48-C, 73-A, 73-B, bem como dá
nova redação ao parágrafo único do art. 48 da mesma
lei, a ﬁm de determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Na sua justiﬁcativa, o ilustre Senador João Capiberibe sustenta que as alterações propostas visam a dar
maior eﬁcácia e efetividade ao princípio da publicidade
previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de
sorte a possibilitar maior transparência à gestão da coisa
pública e, assim, prevenir e combater a corrupção.
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II – Análise
Conforme dispõe o art. 101, incisos I e II, do Regimento Interno desta Casa, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania compete opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias
que lhe forem submetidas, e, ressalvadas as atribuições
das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito,
sobre as matérias de competência da União.
De início, vejo que foram respeitadas todas as
disposições regimentais previstas no Regimento Interno do Senado Federal.
Sob o aspecto meramente jurídico, não há, no
seu cerne, óbice à aprovação da matéria, que julgo
oportuna e conveniente. No entanto, alguns reparos
devem ser feitos, como demonstro a seguir.
O autor do projeto aﬁrma, em sua justiﬁcativa,
que já é tempo de os Municípios e Estados-membros
se modernizarem e com isso propiciar maior transparência na gestão ﬁnanceira e patrimonial. Reconhece
que a maioria dos Municípios não possui serviços
informatizados, mas “que nenhuma Administração é
tão paupérrima a ponto de não poder adquirir alguns
poucos microcomputadores e o software necessário,
como, por, exemplo, o Siafem, já elaborado pelo Serviço de Processamento de Dados do Ministério da
Fazenda (SERIPRO)”.
De fato, o Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, mencionado pelo autor do projeto, é, como se sabe, um
software que contém um sistema de processamento
eletrônico de dados, baseado no Siaﬁ – Sistema Integrado de Administração Financeira, utilizado pelos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito
federal – que tem por objetivo simpliﬁcar e uniformizar a execução orçamentária, contábil e ﬁnanceira
dos Estados e Municípios, de forma integrada, para
minimizar os custos, obter maior eﬁciência e eﬁcácia
na gestão dos recursos públicos e possibilitar maior
transparência.
Permite o referido sistema dotar as administrações estaduais e municipais de uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na
gestão dos recursos públicos. Serve como instrumento
de informação, e com isso empresta apoio às funções
gerenciais de planejamento, tomada de decisão – através da extração de relatórios – e controle operacional,
abrangendo os órgãos da Administração Direta e as
entidades da Administração Indireta, como autarquias,
fundações e empresas públicas, atendendo a Lei nº
4.320, de 1964.
O Siafem limita os documentos da contabilidade
pública a sete espécies: Nota de Dotação (ND), Nota
de Crédito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de
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Lançamento (NL), Programação de Desembolso (PD),
Ordem Bancária (OB) e Guia de Recebimento (GR).
Registra, por meio desses documentos produzidos eletronicamente, a dotação orçamentária, o empenho, a
liquidação e o pagamento da despesa, assim como o
depósito ou recolhimento de algum pagamento efetuado
ou restituição devida, com atualização permanente dos
balanços e demonstrativos da execução da despesa e
acompanhamento on-line das contas bancárias.
O sistema permite a realização de operações somente ao usuário cadastrado, logicamente para evitar
transtornos que decorreriam da utilização indevida e
fraudulenta de seus mecanismos por pessoas estranhas às unidades gestoras.
Possibilita ao usuário cadastrado quatro tipos
de consultas: 1) a orçamentária, a qual permite veriﬁcar o saldo das células orçamentárias com relação
à dotação inicial, suplementações, contenções, anulações, empenhado, reforço e anulação do empenhado, liquidado e o disponível para empenhar; 2) as de
documento orçamentário, que permitem consultar um
documento especíﬁco ou todos os documentos de Nota
de Dotação, Nota de Crédito e Nota de Empenho; 3) as
ﬁnanceiras, a saber: a de montante da Conta Única, a
de movimento bancário, a de saldos on-line da conta
“C” de todas unidades gestoras, a de programações
de desembolso, a de ordens bancárias e a de notas
de lançamento; 4) e as contábeis, sendo as principais
as consultas a espelho contábil, balancetes e balanço sintético.
Sem muito conhecimento cientíﬁco sobre informática, épossível íntuir-se que os softwares contábeis
que servem à Administração Pública têm, em geral, o
mesmo perﬁl do Siafem e uma característica comum:
somente usuários cadastrados podem realizar os lançamentos contábeis e as operações orçamentárias, isto
para a segurança de sua inviolabilidade. A vantagem
que adviria se os Municípios, voluntariamente, aderissem ao Siafem, seria a padronização.
Deve ser possível a qualquer do povo consultar o
sistema público de contabilidade, mas com a garantia
da sua inviolabilidade contra eventuais tentativas de
fraudes, e, por isso, a possibilidade de consulta concomitante à operação de lançamento, como está previsto
no art. 48-A que o projeto pretende inserir na Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ser modiﬁcada.
Ademais, conquanto seja necessário criar mecanismos para que o cidadão possa ter acesso às informações constantes do sistema que digam respeito
à gestão do dinheiro público, cumpre obtemperar que
boa parcela dos municípios brasileiros não possui um
sistema eletrônico próprio de contabilidade pública,
operado por servidores que integram os seus quadros
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administrativos. Comumente são contratados escritórios de contabilidade especializados na área e que têm
sede nas capitais dos estados. Para esses escritórios
são encaminhados os documentos contábeis preenchidos manualmente, a máquina de escrever ou impressos em formulários adaptados para impressoras,
e lá são processados para confecção dos balancetes
e demais documentos que devem ser encaminhados
ao respectivo Tribunal de Contas.
Esses esclarecimentos preliminares são necessários para que se possa proceder à análise do projeto,
no contexto da execução orçamentária transparente
que se deve tentar implementar.
O ilustre autor do projeto inspira-se na experiência frutuosa da gestão orçamentária transparente
implantada em seu Estado, onde, por meio do sítio
www.amapa.gov.br, é possível ﬁscalizar minuciosamente os gastos públicos, chegando-se ao ideal de se
poder consultar, por exemplo, um simples pagamento
de diária a um servidor, com acesso ao histórico da
ordem de pagamento do valor, onde está explicitada
a justiﬁcativa do dispêndio.
A liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e ﬁnanceira, à qual se pretende obrigar os municípios
e Estados-membros pela nova redação da parte ﬁnal
do parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal é possível de ser viabilizada sem ônus
insuportável e traduz-se em extraordinário instrumento
de combate à malversação do erário. Investir em transparência e facilitação do controle da sociedade sobre
os gastos públicos redunda em sensível redução dos
níveis de corrupção e lesão aos cofres públicos e, assim, aumenta o volume dos recursos públicos para o
atendimento das demandas sociais.
Entendo, todavia, que a instalação obrigatória de
dois terminais de leitura em cada unidade gestora revela-se excessiva. Imagine-se um pequeno Município,
com população de 30.000 habitantes, cuja Prefeitura,
em sua estrutura administrativa, tenha seis secretarias, redundando em um total de sete unidades gestoras. No caso aventado, ter-se-ia que disponibilizar
e dar manutenção a um mínimo de catorze terminais
de leitura, nos termos do que propõe acrescentar o
art. 48-A à LRF. A quantidade de terminais e o local
de sua instalação devem ﬁcar à discricionariedade do
administrador, que certamente procurará instalá-lo em
local de fácil acesso e intensa movimentação.
Além disso, a vinculação da instalação dos terminais de leitura às dependências físicas da unidade
gestora nem sempre será a melhor solução, pois os
locais, em boa parte dos casos, não terão uma mo-

JUNHO 2004

Junho de 2004

vimentação de público que a justiﬁque. É melhor deixar a cargo do administrador escolher o local onde o
público terá mais facilidade de acesso ao terminal de
leitura (penso, inclusive, que a expressão melhor seria
“terminal de consulta”).
Creio ser de melhor alvitre, outrossim, substituir
o termo “Internet” no parágrafo único do art. 48 e no
art. 48-A, pela expressão meios eletrônicos de acesso
público”, não apenas para manter a simetria em relação ao caput do art. 48, que a utiliza, mas também
porque – deve-se reconhecer – em algumas localidades o cumprimento do preceito seria impossível, pelo
fato de não existir provedores de acesso à Internet. O
fundamental para o cidadão que fará a consulta no terminal é que dele constem as informações, atualizadas,
sobre a gestão ﬁnanceira dos entes públicos.
De seu turno, o artigo 48-C, caput, é uma superfetação, tendo em vista já estar previsto, no artigo 73
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que as infrações aos seus dispositivos serão punidas segundo o
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, o
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e a Lei
de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992), além das demais normas da legislação
pertinente. Portanto, desnecessário o acréscimo do referido dispositivo, cujo propósito único, parece-me, é o
de especiﬁcar em qual tipo legal, da Lei de Combate
à Improbidade Administrativa, a conduta infratora das
regras contidas nos arts. 48, parágrafo único, 48-A e
48-8 se enquadraria.
Por outro lado, a previsão contida no parágrafo
único do mesmo art. 48-C, cujo teor autoriza a suspensão temporária, enquanto durar a infração aos comandos do art. 48, 48-A, e 48-8, do repasse das cotas
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), respectivamente, quando o infrator for
gestor de órgão da Administração Direta de Estado,
Distrito Federal ou Município, afronta o texto da Constituição Federal.
Vejo, inclusive, que a suspensão temporária é
desproporcional à infração, tendo em vista que, não
obstante a singular importância do princípio da publicidade como mecanismo de controle da administração pública, se, eventualmente, um Governador ou
um Prefeito vier a infringir os referidos dispositivos
constantes do projeto de lei, isto não implicará na aniquilação daquele princípio. Há outros meios de divulgação dos atos de gestão da coisa pública que estão
em sintonia com o princípio da publicidade, como, a
titulo exempliﬁcativo, a publicação nos Diários Oﬁciais
dos atos de maior relevo praticados pelo administrador
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público (minutas de editais de licitação, nomeação e
exoneração de servidores, as próprias leis orçamentárias, os decretos orçamentários, etc.), e até mesmo
nos veículos de comunicação. Daí que o princípio da
publicidade, em tais casos, ainda que venha a sofrer
agressão por não se possibilitar, a qualquer do povo,
o acesso aos dados orçamentários via internet terá
sido em parte atendido.
Outrossim, como já assinalado, o parágrafo único
do art. 48-C é ﬂagrantemente inconstitucional, pois as
hipóteses da medida drástica de suspensão dos repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE)
e dos Municípios (FPM) só podem estar previstas na
Constituição Federal, em obediência à regra contida no
art. 160, parágrafo único, incisos I a III, da Carta, com
a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 29,
de 13 de setembro de 2000, cujo teor é o seguinte:

a, da Carta Política, segundo a qual é assegurado a
todos, independentemente do pagamento de taxas, o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, reputo
salutar o art. 73-A, pelo qual se pretende inserir na Lei
de Responsabilidade Fiscal previsão de que “qualquer
cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar ao respectivo tribunal de
Contas e ao órgão competente do Ministério Público o
descumprimento das prescrições estabelecidas nesta
Lei Complementar”.

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer
restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos
a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;
II – ao cumprimento do disposto no art.
198, § 2º, II e III.

Dê-se ao parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos
do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar a seguinte redação:

A seção da Constituição Federal a que se refere o caput do art. 160 é onde estão previstas normas
relativas à repartição de receitas tributárias, inclusive mediante o Fundo de Participação dos Estados e
do Fundo de Participação dos Municípios. Não pode,
portanto, Lei Complementar ampliar o rol da medida
extrema de suspensão de repasse dos valores desses fundos.
O art. 198, § 2º, incisos II e III, referido acima, diz
respeito ás parcelas tributárias que serão destinadas
ao ﬁnanciamento do Sistema Único de Saúde pelas
três esferas de governo.
Melhor, portanto, prever o bloqueio das transferências voluntárias, que, somada à punição dos infratores pelos retrocitados diplomas legais, resultará em
um conjunto de medidas eﬁcientes para intimidar os
gestores recalcitrantes e estimular a observância aos
preceitos que se pretende introduzir na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por último, embora se possa, em última análise,
deﬂuir seu conteúdo da interpretação aberta do direito de petição previsto no art. 50, inciso XXXIV, alínea

III – Voto
Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar, com
as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1-CCJ

“Art. 48. ................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos, bem como pela
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira, em meios eletrônicos de acesso público. (NR)”
EMENDA Nº 2-CCJ
Dê-se ao art. 48-A da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, acrescentado pelo Projeto de
Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar, a
seguinte redação:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere o
parágrafo único, in ﬁne, do art. 48, serão instalados, pelos entes da Federação, em locais de
livre e intensa circulação do público, terminais
de computador para consulta de todos os atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer
da execução da despesa, instantaneamente
após sua realização, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do pagamento e, quando for o
caso, ao procedimento licitatório realizado.
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EMENDA Nº 3-CCJ
Substitua-se a expressão “da unidade gestora”,
constante do art. 48-B da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, acrescentado pelo Projeto de
Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar, pela
expressão “das unidades gestoras”.
EMENDA Nº 4 – CCJ
Renumere-se o art. 48-C da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, acrescentado pelo Projeto
de Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar,
para art. 73-C, dando-se-lhe a seguinte redação:
Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento do prazo previsto no art. 73-B, das
determinações contidas nos arts. 48, parágrafo único, 48-A e 48-B, sujeita o ente à sanção
prevista no inciso I do § 3º do art. 23.
EMENDA Nº 5 – CCJ
Dê-se ao art. 73-B da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, acrescentado pelo Projeto de
Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar, a
seguinte redação:
Art. 73-B. Os entes com procedimentos
de execução de despesas já informatizados
terão o prazo de um ano, para adaptar-se às
determinações dos arts. 48-A e 48-B, ﬁxandose o dobro desse prazo, para idênticas providências, àqueles ainda não informatizados ou
em processo de informatização.
Sala da Comissão, 3 de março de 2004. – Edison Lobão, Presidente – Demóstenes Torres, Relator
– Serys Slhessarenko – Tião Viana – Antonio Carlos
Valadares – Fernando Bezerra – Marcelo Crivella
– João Batista Motta – Antonio Carlos Magalhães
– César Borges – João Ribeiro – Álvaro Dias – Tasso Jereissati.
PARECER Nº 548, DE 2004
(Da Comissão de Assuntos Econômicos.)
Relator: Senador Sérgio Guerra
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 130, de
2003-Complementar, de autoria do Senador João Capiberibe, pretende difundir, ampla e detalhadamente,
informações sobre as receitas e despesas da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
dando visibilidade aos atos da administração pública.
Isso ajudaria a coibir a corrupção, os atos danosos ao
interesse coletivo e a gestão ﬁscal ruinosa.
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Apresentado em 14 de abril de 2003, o projeto foi
enviado, nessa mesma data, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), para posterior encaminhamento à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Em 30 de abril de 2004, a CCJ designou o Senador Demóstenes Torres para relatar a matéria. O seu
parecer, favorável ao projeto com as Emendas nºS 1 a
5 – CCJ, foi aprovado em 3 de março de 2004.
A CAE recebeu o PLS no 130, de 2003, em 4 de
março de 2003. No dia 10, coube a mim a designação
para relatar este projeto.
A proposição, em sua versão aprovada pela CCJ,
é composta por três artigos. O art. 1º altera o parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF (Lei Complementar nº 101, de 2000), acrescentando que a transparência nos atos de gestão pública se dará não apenas pela “participação popular” e
“realização de audiências públicas”, como já constava da LRF, mas também pela ampla divulgação, por
meio eletrônico, de informação pormenorizada quanto
às receitas e despesas do ente público. Trata-se, portanto, de colocar on line, provavelmente utilizando-se
a Internet, informações ﬁscais e orçamentárias, que
ﬁcariam a disposição de qualquer cidadão que se dispusesse a analisá-las.
O art. 2º introduz dois novos artigos na LRF que
detalham como as informações pormenorizadas devem
ser disponibilizadas: os arts. 48-A e 48-B. Assim, os
seguintes dados deverão ser tomados públicos, instantaneamente após a realização de despesa:
a) o número do processo;
b) o bem fornecido ou serviço prestado;
c) a pessoa física ou jurídica beneﬁciária
do pagamento;
d) o procedimento licitatório realizado;
e) o lançamento e o recebimento de toda
receita das unidades gestoras, inclusive a referente a recursos extraorçamentários.
Ainda no art. 2º são introduzidos mais três artigos
na LRF: os arts. 73-A, 73-B e 73-C. O art. 73-A estipula que qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do
Ministério Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta lei complementar.
O art. 73-B trata do prazo para cumprimento das
determinações contidas no projeto. Assim, os entes
com procedimentos de execução de despesas já informatizados terão o prazo de um ano para adaptar-se
às determinações dos arts. 48-A e 48-B, ﬁxando-se o
dobro desse prazo para aqueles ainda não informatizados ou em processo de informatização.

JUNHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O art. 73-C estipula como penalidade para o
descumprimento da difusão de informações o não recebimento de transferências voluntárias – penalidade padrão para diversos casos de transgressão das
normas da LRF, como, por exemplo, a não redução
da despesa de pessoal ou da dívida total que esteja
acima do valor máximo permitido.
O art. 3º contém a cláusula de vigência, estabelecendo que a lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Não foram apresentadas emendas no âmbito
da CAE.
II – Análise
Como aﬁrmado anteriormente, o PLS nº 130, de
2003, já foi objeto de análise pela CCJ, que o aprovou
com cinco emendas, oferecidas pelo próprio relator.
Por conseguinte, a análise relativa à legalidade e à
constitucionalidade da matéria foi exaustivamente realizada, não havendo óbices nesses campos. Portanto,
o texto aprovado pela CCJ será aqui examinado em
relação ao seu mérito.
Julgo importante analisar os seguintes pontos:
ampliação das informações oferecidas ao público;
restrições técnicas e de logística a serem superadas;
eﬁcácia e público alvo; e transparência para o grande
público.
Ampliação das informações oferecidas ao público
A primeira inovação contida no projeto é a obrigatoriedade de uma maior abertura das informações
contidas nos sistemas informatizados de administração
ﬁnanceira. Não se trata de uma mera disponibilização
de relatórios e demonstrativos orçamentários e ﬁnanceiros na internet, como já determina a Lei nº 9.755,
de 16 de dezembro de 1998, que atribui ao Tribunal de
Contas da União (TCU) competência para criar sítio
destinado a divulgar dados sobre as ﬁnanças públicas
federais, estaduais e municipais.
Efetivamente, o sítio resultante dessa determinação (http://www.contaspublicas.gov.br) deveria permitir
o acesso às seguintes informações:
a) os montantes de cada tributo arrecadado, os recursos recebidos, os valores de origem
tributária entregues e a entregar e a expressão
numérica dos critérios de rateio;
b) os relatórios resumidos de execução
orçamentária;
c) o balanço das contas das três esferas
da Federação, incluindo as autarquias e outras
entidades, bem como quadro estruturalmente
idêntico, baseado em dados orçamentários;
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d) os orçamentos do exercício em curso
e os balanços do exercício anterior;
e) os resumos dos instrumentos de contrato e de seus aditivos, e as comunicações
ratiﬁcadas pela autoridade superior;
f) as relações mensais das compras efetuadas pelas administrações direta e indireta.
Os relatórios e demonstrativos discriminados acima permitem um acompanhamento a posteriori das
ﬁnanças públicas por meio dos seus principais números. Essa iniciativa, embora limitada, foi apenas parcialmente bem sucedida em decorrência da carência de
recursos humanos e materiais apropriados para esse
ﬁm em inúmeros municípios e pela ausência de sanção
para as unidades da Federação que não empreguem
os meios requeridos pela Lei nº 9.755, de 1998.
O PLS nº 130, de 2003, é mais ambicioso. Trata-se de permitir um acompanhamento pari passu
da gestão orçamentária das três esferas do governo
e de impor sanções àqueles que não observarem os
ditames da lei. Isso requer implantar sistemas informatizados de administração ﬁnanceira em todas as
unidades da Federação e permitir que o público possa consultá-los.
O primeiro sistema nos moldes tratados no parágrafo anterior foi o da União – o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
A partir do seu sucesso, alguns governos estaduais
ressaltaram a necessidade de dispor de instrumento
semelhante. Como resposta a essa demanda, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
desenvolveu o SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios).
Em geral, esses sistemas permitem diferentes
níveis de acesso a diferentes tipos de usuários. No
caso do Siaﬁ, por exemplo, um usuário externo não
tem acesso a informações detalhadas sobre empenhos e despesas, enquanto um parlamentar pode ter
acesso a tal informação.
O que se está propondo é, portanto, um nível
mais detalhado de acesso às informações para todos
os cidadãos. Esse é um ponto de suma importância
que precisa ser devidamente destacado no texto do
projeto.
Restrições técnicas e de logística a serem superadas
A segunda inovação contida na proposição é que
ela obriga União, estados, Distrito Federal e municípios
a dispor de um sistema integrado de gerência e administração ﬁnanceira bastante desenvolvido e complexo.
Isso é trivial para a União, para vários estados e para
o Distrito Federal, que já exibem um razoável nível de
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informatização de suas gestões, mas não para todas
as unidades da Federação, especialmente para os
municípios menores.
No caso de uma unidade que não disponha de
uma versão do Siafem, a inovação proposta pelo PLS
nº 130, de 2003, irá gerar custos substanciais. Mais do
que isso, muitas cidades não têm capacidade técnicooperacional para instalar tal sistema, necessitando de
suporte especializado.
Não se trata simplesmente de instalar, em locais
de livre e intensa circulação do público, terminais de
computador para consulta, como parece fazer crer
a redação do art. 48-A. É preciso implantar um sistema que gere as informações de maneira conﬁável
para alimentar esses terminais, instituindo-se registro eletrônico de receitas, empenhos e despesas em
todas as unidades gestoras, interligar essas unidades, criar um sistema de contabilidade conectado ao
sistema de geração de demonstrativos ﬁnanceiros,
treinar pessoal etc. Além disso há a necessidade de
reposição de equipamentos que, com o passar do
tempo, tornam-se obsoletos. Cabe, pois, analisar a
possibilidade de implantação desses sistemas nos
municípios brasileiros.
O governo federal já vem se empenhando na busca da modernização da gestão ﬁscal dos municípios.
O Senado Federal aprovou, em 1999, a Resolução nº
64, que autorizou um empréstimo da União junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no
valor de US$300 milhões para ﬁnanciar o Programa
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal
dos Municípios Brasileiros (PNAFM). Esse programa
tem como objetivo:
a) implantar métodos e instrumentos de
planejamento e de elaboração do orçamento
municipal, dentro de um contexto de transparência e de participação da população;
b) integrar a administração ﬁnanceira e
implantar controles automatizados para programação e execução orçamentária e ﬁnanceira e para a consolidação da auditoria e do
controle interno dos Municípios.
Consultados, os gestores do PNAFM, sediados
na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e
na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informaram
que é possível modelar o sistema em implantação nos
municípios para a geração da informação deﬁnida no
PLS nº 130, de 2003, desde que disponham de prazo
adequado para tal.
Frente a essas considerações, a minha opinião
é de que o grande desaﬁo para se implementar a proposta do PLS nº 130, de 2003, não é o de colocar os
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detalhes da receita e despesa públicas na Internet. Antes disso, é fundamental disseminar o uso de sistemas
integrados de administração ﬁnanceira e controle por
todos os municípios.
Somente o uso generalizado de sistemas como o
Siafem permitirá gerar informações com a qualidade e
a rapidez necessárias para que o público detecte, por
exemplo, operações suspeitas. Sem uma ampliação
do uso de sistemas como esse, a mera publicação de
contas na Internet, defasadas no tempo e de forma
consolidada, pouco contribuirá para a transparência
na gestão pública.
Eﬁcácia e público alvo
Um terceiro aspecto a ser considerado referese à capacidade do PLS nº 130, de 2003, para atingir
seus objetivos, quais sejam: ampliar a transparência
das contas públicas e evitar gestões ﬁscais ruinosas
ou atos corruptos.
Não há dúvida de que a abertura de informações permite à sociedade acompanhar mais de perto
os atos dos gestores públicos. Há que se considerar,
contudo, que não será o cidadão comum que, individualmente, irá sentar-se à frente de um terminal público
de computador para examinar notas de empenho e
um grande emaranhado de números. Essa informação
será analisada por indivíduos de maior qualiﬁcação
proﬁssional, organizações não-governamentais, empresas de consultoria, tribunais de contas, Ministério
Público e demais organizações com instrumental e
capacidade analítica para extrair conclusões a partir
de um grande volume de informações ﬁnanceiras e
orçamentárias.
Frente a essa constatação, parece ser desnecessário exigir a instalação de terminais de computador
em locais de livre e intensa circulação do público, como
faz o art. 48-A da proposição. As pessoas e instituições
capacitadas para analisar os dados em questão certamente já dispõem de computadores e de estrutura de
informática que lhes permitiriam ter acesso aos dados
que se pretende tomar públicos.
Concluindo, o conteúdo do projeto é meritório,
embora mereça alguns ajustes. Assim, proponho a sua
aprovação com alterações que visem a:
a) estabelecer mecanismo que induza os
entes da Federação a adotar sistema integrado
de administração ﬁnanceira e controle, ﬁxandose um prazo para adoção desses sistemas, a
partir do qual o ente não mais receberá transferências voluntárias da União;
b) garantir a toda pessoa física ou jurídica o direito de acompanhar os dados detalhados da execução da receita e da despesa
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por meio de acesso ao sistema integrado de
administração ﬁnanceira e controle;
c) excluir a exigência de instalação de
terminais para consulta pela população, uma
vez que a análise dos dados será feita por
pessoas de maior qualiﬁcação proﬁssional e
instituições organizadas, que possuam equipamentos de informática e estrutura para
captar informações por meio de redes de
computador.
III – Voto
Em face do exposto, bem como considerando a
inexistência de óbices de natureza constitucional, legal
e regimental, voto pela aprovação desta matéria pela
Comissão de Assuntos Econômicos, com a emenda
da Senadora Ideli Salvatti, nos termos do seguinte
substitutivo:
EMENDA Nº 6-CAE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 130 (SUBSTITUTIVO), DE 2003
– COMPLEMENTAR
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de
determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 48. ..................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e discussão dos
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
II – liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira, em meios
eletrônicos de acesso público;
III – adoção de sistema integrado de administração ﬁnanceira e controle, que atenda
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a padrão mínimo de qualidade estabelecido
pelo Poder Executivo da União e ao disposto
no art. 48-A.
Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere o
inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
I – quanto à despesa: todos os atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do
correspondente processo, ao bem fornecido
ou ao serviço prestado, à pessoa física ou
jurídica beneﬁciária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado;
II – quanto à receita: o lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.
..............................................................
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de
Contas e ao órgão competente do Ministério
Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações do art. 48, parágrafo único, incisos II
e III, e do art. 48-A:
I – um ano para a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios com mais de
100 mil habitantes;
II – dois anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes;
III – quatro anos para os municípios que
tenham até 50 mil habitantes.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos
neste artigo serão contados a partir da data de
publicação da lei complementar que introduziu
os dispositivos referidos no caput.
Art. 73-C. O não-atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B,
das determinações contidas nos incisos II e
III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A
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sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do
§ 3º do art. 23.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, – Ramez Tebet, Presidente
– Serys Slhessarenko, Relator – Ana Júlia Carepa
– Ideli Salvatti – Eduardo Suplicy – Delcídio Amaral – Roberto Saturnino – Geraldo Mesquita Júnior
– Fernando Bezerra – Mão Santa – Garibaldi Alves
Filho – Romero Jucá – João Alberto Souza – Valdir Raupp – Rodolpho Tourinho – Marcos Guerra
– Tasso Jereissati – Lúcia Vânia.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA.
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
....................................................................................
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 4-6-98:
“Art 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte:”
....................................................................................
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos,
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 29 de 13-9-00:
“Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo
não impede a União e os Estados de condicionarem a
entrega de recursos:” (NR)
Inciso incluído pela Emenda Constitucional nº
29, de 13-9-00:
“I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias;” (AC)
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Inciso incluído pela Emenda Constitucional nº
29, de 13-9-00:
“II – ao cumprimento do disposto no art. 198, §
2% incisos II e III.” (AC)
....................................................................................
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
....................................................................................
(*) Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 13-9-00:
“§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre:” (AC)
....................................................................................
“II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos Municípios;” (AC)
“III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 158 e 159, inciso, I, alínea b e § 3º.” (AC)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão ﬁscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simpliﬁcadas
desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada
também mediante incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ﬁcarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da União
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
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agências ﬁnanceiras oﬁciais de fomento, incluído o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especiﬁcando os empréstimos e ﬁnanciamentos
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos
ﬁscal e da seguridade social e, no caso das agências
ﬁnanceiras, avaliação circunstanciada do impacto ﬁscal de suas atividades no exercício.
....................................................................................
Art. 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Pena); a Lei n° nº
1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992; e demais normas da legislação pertinente.
Art. 74. Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
....................................................................................
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Deﬁne os crimes de responsabilidade e
regula o respectivo processo de julgamento.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 201,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.755, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a criação de homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da
União, para divulgação dos dados e informações que especiﬁca, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Sábado 19

581

18801

Art. 1º O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede de computadores Internet, com o título “contas públicas”, para divulgação dos seguintes
dados e informações:
I – os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios, os recursos por eles recebidos, os
valores de origem tributária entregues e a entregar e
a expressão numérica dos critérios de rateio (caput
do art. 162 da Constituição Federal);
II – os relatórios resumidos da execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios (§ 3º do art. 165 da Constituição Federal);
III – o balanço consolidado das contas da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas
autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários
(art. 111 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964);
IV – os orçamentos do exercício da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os respectivos balanços do exercício anterior (art. 112 da Lei
nº 4.320, de 1964);
V – os resumos dos instrumentos de contrato ou
de seus aditivos e as comunicações ratiﬁcadas pela
autoridade superior (caput do art. 26, parágrafo único
do art. 61, § 3º do art. 62, arts. 116, 117, 119, l23 e l24
da Lei nº 98.666, de 21 de junho de 1993);
VI – as relações mensais de todas as compras
feitas pela administração direta ou indireta (art. 16 e
da Lei nº 8.666, de 1993).
§ 1º Os dados referidos no inciso I deverão estar
disponíveis na homepage até o último dia do segundo
mês subseqüente ao da arrecadação.
§ 2º Os relatórios mencionados no inciso II deverão estar disponíveis na homepage até sessenta dias
após o encerramento de cada bimestre.
§ 3º O balanço consolidado previsto no inciso
III deverá estar disponível na homepage até o último
dia do terceiro mês do segundo semestre do exercício
imediato àquele a que se referir, e o quadro baseado
nos orçamentos, até o último dia do primeiro mês do
segundo semestre do próprio exercício.
§ 4º Os orçamentos a que se refere o inciso IV
deverão estar disponíveis na homepage até 31 de
maio, e os balanços do exercício anterior, até 31 de
julho de cada ano.
§ 5º Os resumos de que trata o inciso V deverão
estar disponíveis na homepage até o quinto dia útil do
segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato
ou de seu aditivo, e as comunicações, até o trigésimo
dia de sua ocorrência.
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§ 6º As relações citadas no inciso VI deverão estar
disponíveis na homepage até o último dia do segundo
mês seguinte àquele a que se referirem.
Art. 2º O Tribunal de Contas da União ﬁscalizará
o cumprimento do disposto no parágrafo único do art.
112 da Lei nº 4.320, de 1964.
Art. 3º Para ﬁel e uniforme aplicação das presentes normas, o Tribunal de Contas da União atenderá a
consultas, coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos e expedirá recomendações
técnicas, quando solicitadas.
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Parágrafo único. Para os ﬁns previstos neste
artigo, poderão ser promovidas, quando necessário,
conferências e reuniões técnicas com a participação
de representantes das entidades abrangidas por estas
normas ou de suas associações.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
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DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TEMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO
REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei nº 130, de 2003, que,
além de outras providências, acrescenta dispositivos
à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências, a ﬁm de determinar a disponibilização,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na sua justiﬁcativa o ilustre Senador João Capiberibe sustenta que as alterações propostas visam dar
maior eﬁcácia e efetividade ao princípio da publicidade
previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de
tal sorte a possibilitar transparência à gestão da coisa
pública e, assina prevenir e combater a corrupção.
É o relatório.
II – Análise
Conforme dispõe, em resumo, o art. 101, incisos
I e II, do Regimento Interno desta Casa, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania compete opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas, e,
ressalvadas as atribuições das demais comissões,
emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de
competência da União.
De ínicio, vejo que foram respeitadas todas as
disposições regimentais previstas no Regimento Interno do Senado Federal.
Sob o aspecto meramente jurídico, não há óbice
à aprovação da matéria no seu cerne, que julgamos
oportuna e conveniente. No entanto, alguns reparos
devem ser feitos, como vamos demonstrar a seguir.
A íntegra do projeto de lei tem a seguinte redação:
“PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 130, DE 2003 – COMPLEMENTAR”
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de
determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas so-
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bre a execução orçamentária e ﬁnanceira
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 148. ................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos, bem como pela
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, por
meio da Internet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira. (NR)
Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere o
parágrafo único, in ﬁne, do art. 48, serão instalados em cada unidade gestora pelo menos
dois terminais de leitura em locais de livre circulação, que tragam ao conhecimento público,
por meio da internet, de modo concomitante à
sua realização, todos os atos praticados ao longo da execução da despesa, incluindo, ainda,
os dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem ou serviço que está
sendo pago, à pessoa física ou empresa beneﬁciária do pagamento e, quando for o caso,
ao procedimento licitatório realizado.
Art. 48-B. Serão levados ao conhecimento público, na mesma forma do artigo anterior,
também o lançamento e o recebimento de toda
a receita da unidade gestora, inclusive referente a recursos extraorçamentários.
Art. 48-C. O descumprimento de qualquer
prescrição dos arts. 48, 48-A, e 48-B constitui
ato de improbidade administrativa tipiﬁcado
no inciso IV do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, sujeitando-se o infrator às
cominações estabelecidas no inciso III do art.
12 da mesma Lei, além de outras previstas
nas demais leis pertinentes.
Parágrafo único. Sendo o infrator gestor
de órgão da administração direta de Estado,
Distrito Federal, ou Município, será ainda aplicada, enquanto perdurar a infração, a suspen-
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são temporária, respectivamente, do repasse
das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
..............................................................
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legitima para denunciar ao respectivo Tribunal de
Contas e ao órgão competente do Ministério
Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 73-B. Os órgãos e entidades com
procedimentos de execução de despesas já
informatizadas terão o prazo de cento e oitenta dias para adaptar-se às determinações dos
arts. 48-A e 48-B, ﬁxando-se o dobro desse
prazo, para idênticas providências, àqueles
ainda não informatizados ou em processo de
informatização.
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
O autor do projeto aﬁrma, em sua justiﬁcativa,
que já é tempo dos municípios e Estados-membros
se modernizarem e com isso propiciar maior transparência na gestão ﬁnanceira e patrimonial. Reconhece
que a maioria dos municípios não possui serviços
informatizados, mas “que nenhuma Administração é
tão paupérrima a ponto de não poder adquirir alguns
poucos microcomputadores e o software necessário, como, por exemplo, o Siafem, já elaborado pelo
Serviço de Processamento de dados do Ministério da
Fazenda (SERPRO)”.
De fato o Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, mencionado pelo autor do projeto, é, como sabemos, um
software que contém um sistema de processamento
eletrônico de dados, baseado no SIAFI – Sistema de
Administração Financeira, utilizado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – no âmbito federal, que
tem por objetivo simpliﬁcar e uniformizar a execução
orçamentária, contábil e ﬁnanceira dos Estados e Municípios, de forma integrada, para minimizar os custos,
obter maior eﬁciência e eﬁcácia na gestão dos recursos
públicos e possibilitar maior transparência.
Permite o referido sistema dotar as administrações estaduais e municipais de uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na
gestão dos recursos públicos. Serve como instrumento
de informação, e com isto empresta apoio às funções
gerenciais de planejamento, tomada de decisão – através da extração de relatórios – e controle operacional,
abrangendo os órgãos da administração pública, sejam
eles da administração direta ou indireta, como autar-
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quias, fundações e empresas públicas, atendendo a
Lei nº 4.320/64
O Siafem limita os documentos da contabilidade
pública a 7 (sete) espécies: Nota de Dotação (ND),
Nota de Crédito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de
Lançamento (NL), Programação de Desembolso (PD),
Ordem Bancária (OB) e Guia de Recebimento (GR).
Registra, por meio desses documentos produzidos
eletronicamente, a dotação orçamentária, o empenho
da despesa, a liquidação da despesa, o pagamento
da despesa e o depósito ou recolhimento de algum
pagamento efetuado ou restituição devida, com atualização permanente dos balanços e demonstrativos
da execução da despesa e acompanhamento ‘on-line’
das contas bancárias.
Este sistema permite a realização de operações
somente ao usuário cadastrado, logicamente para
evitar transtornos que decorreriam da utilização indevida e fraudulenta de seus mecanismos por terceiros
estranhos às unidades gestoras.
Possibilita ao usuário cadastrado quatro tipos de
consultas: 1) a orçamentária, a qual permite veriﬁcar o
saldo das células orçamentárias com relação à dotação
inicial, suplementações, contenções, anulações, empenhado, reforço e anulação do empenhado, liquidado
e o disponível para empenhar; 2) as de documento orçamentário, a permitem consultar um documento especíﬁco ou todos os documentos de Nota de Dotação,
Nota de Crédito e Nota de Empenho; 3) as ﬁnanceiras,
cujas principais são as de montante da Conta Única,
consulta de movimento bancário, saldos on-line da
conta “C” de todas unidades gestoras, ao movimento
bancário, às programações de desembolso, as ordens
bancárias, entre outras; 4) e as contábeis, sendo as
principais as consultas a espelho contábil, balancetes
e balanço sintético, entre outras.
Sem muito conhecimento cientíﬁco sobre informática, é possível intuirse que os softwares contábeis
que servem à administração pública têm, em geral, o
mesmo perﬁl do Siafem e uma característica comum:
somente usuários cadastrados podem realizar os lançamentos contábeis ou operações orçamentárias, isto
para a segurança de sua inviolabilidade. A vantagem
que adviria se os Municípios, voluntariamente, aderissem ao Siafem, seria a padronização.
Deve ser possível a qualquer do povo consultar o
sistema público de contabilidade, mas com a garantia
da sua inviolabilidade contra eventuais tentativas de
fraudes, e por isso à possibilidade de consulta concomitante à operação de lançamento, como está previsto
no artigo 48-A do projeto, deve ser modiﬁcada. Necessário, pois, criar mecanismos para que o cidadão possa
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ter acesso às informações constantes do sistema que
digam respeito à gestão do dinheiro público.
No entanto, obtemperemos que, devido aos altos
custos de manutenção de uma estrutura administrativa, boa parcela dos municípios brasileiros não possui
um sistema eletrônico próprio de contabilidade público,
operado por servidores que integram os seus quadros
administrativos. Comumente são contratados escritórios
de contabilidade especializados na área e que tem sede
nas capitais dos Estados. Para esses escritórios são
encaminhados os documentos contábeis preenchidos
manualmente, a máquina de escrever ou impressos
em formulários adaptados para impressoras, e lá são
processados para confecção dos balancetes e demais
documentos indispensáveis ao encaminhamento para
o respectivo Tribunal de Contas.
Essa realidade certamente comprometerá sobremaneira a eﬁcácia das regras legais que se pretende
aprovar, especialmente em relação à maioria dos municípios brasileiros.
Sabemos também que foi editada a Lei nº 9.755,
de 16 de dezembro de 1.998, que, em seu artigo V,
incisos I a VI, dispôs o seguinte:
“Art. 1º O Tribunal de Contas da União
criará homepage na rede de computadores
Internet, com o título “contas públicas”, para divulgação dos seguintes dados e informações:
I – os montantes de cada um dos tributos
arrecadados pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, os recursos por eles recebidos, os valores de origem
tributária entregues e a entregar e a expressão
numérica dos critérios de rateio (caput do art.
162 da Constituição Federal);
II – os relatórios resumidos da execução
orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (§ 3º do art. 165
da Constituição Federal);
III – o balanço consolidado das contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, suas autarquias e outras entidades,
bem como um quadro estruturalmente idêntico,
baseado em dados orçamentários (art. 111 da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964);
IV – os orçamentos do exercício da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os respectivos balanços do exercício
anterior (art. 112 da Lei nº 4.320, de 1964);
V – os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as comunicações
ratiﬁcadas pela autoridade superior (caput do
ad. 26, parágrafo único do art. 61, § 3º do art.
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62, arts. 116, 117, 119, 123 e 124 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993);
VI – as relações mensais de todas as
compras feitas pela Administração direta ou
indireta (art. 16 da Lei nº 8.666, de 1993);”
Nos §§ 1º a 6º desse mesmo artigo estão estabelecidos prazos para que os dados referidos nos incisos
acima mencionados estejam disponíveis na homepage. O sítio foi criado e está em fase de implantação e
desenvolvimento.
O Tribunal de Contas da União editou a Instrução
Normativa n.º 28, de 5-5-99, (DOU de 10-5-1999), onde
normatizou, com riqueza de detalhes, como essas informações devem estar, obrigatoriamente, disponibilizadas via internet para qualquer do povo. Por exemplo,
nos termos do art. 2º, XXIV, da referida Resolução, a
relação mensal de todas as compras realizadas pelos
órgãos e entidades municipais devem estar disponibilizadas até o último dia do segundo mês seguinte ao
da aquisição, e deverá expressar, de acordo com o
anexo à mesma Resolução, os elementos referentes
ao exercício e mês da aquisição; nome da Secretaria
ou Órgão a que se vincule a unidade administrativa
adquirente; nome e CNPJ da unidade administrativa
adquirente; nome e CNPJ/CPF do fornecedor; descrição do bem adquirido; preço unitário de aquisição do
bem; quantidade adquirida do bem; e o valor total da
aquisição.
Estamos fazendo esses esclarecimentos preliminares para que se possa proceder à análise do projeto
inserido no contexto da execução orçamentária transparente que já se vem tentando implementar.
A liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, por meio da
Internet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira, como se pretende
obrigar os municípios e Estados-membros pela nova
redação da parte ﬁnal do parágrafo único do art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, vai além da
previsão da Lei nº 9.755/98 e da Instrução Normativa
nº 28/99-TCU. É possível de ser viabilizada e traduzse em extraordinário instrumento de combate á malversação do erário.
O ilustre autor do projeto inspira-se na experiéncia frutuosa da gestão orçamentária transparente
implantada em seu Estado, onde, por meio do sítio
“www.amapa.gov.br”, é possível ﬁscalizar minuciosamente os gastos públicos, chegando-se ao ideal de se
poder consultar, por exemplo, um simples pagamento
de uma diária a um servidor, com acesso ao histórico
da ordem de pagamento do valor, onde está explicitada o motivo da justiﬁcativa.
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A instalação obrigatória de dois terminais de leitura em cada unidade gestora revela-se, no entanto,
onerosa e excessiva, imaginemos um pequeno município, com população de 30.000 habitantes que, na
estrutura administrativa da Prefeitura, tenha 6 (seis)
secretarias municipais, ou seja, um total de 7 (sete)
unidades gestoras, teria que disponibilizar e dar manutenção a um mínimo de 14 (quatorze) terminais de
leitura, nos termos do art. 48-A do projeto. A quantidade de terminais e o local de sua instalação devem, a
nosso ver, ﬁcar à discricionariedade do administrador,
que certamente procurará instalá-lo em local de fácil
acesso e intensa movimentação.
Além disso, a vinculação da instalação dos terminais de leitura nas dependências físicas nem sempre
será a melhor solução, pois os locais em boa parte
dos casos não terão uma movimentação do público
que a justiﬁque. É melhor deixar ao administrador a
discricionariedade de escolher o local onde o público
terá mais facilidade de acesso ao terminal de leitura
(pensamos, inclusive, que a expressão melhor é “terminal de consulta”).
O artigo 48-C, caput, do projeto em discussão,
é uma superfetação, tendo em vista que, no artigo 73
da Lei Complementar nº 101/00, já está previsto que
as infrações aos seus dispositivos serão punidas segundo o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940), a Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967,
e a Lei de lmprobidade (Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992), além de demais normas da legislação pertinente. Portanto, desnecessário o acréscimo do referido dispositivo, cujo propósito único, parece-nos, é o
de especiﬁcar em qual tipo legal, da Lei de Combate
à Improbidade Administrativa, a conduta infratora das
regras contidas nos artigos 48, parágrafo único 48-A
e 48-B do projeto de lei que se enquadra.
Por outro lado, a previsão contida no parágrafo
único do mesmo art. 48-C, cujo teor autoriza a suspensão temporária, enquanto durar a infração aos comandos do art. 48, 48-A, e 48-B, do repasse das cotas
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), respectivamente, quando infrator for gestor
de órgão da administração direta de Estado, Distrito
Federal, ou Município, afronta, a nosso ver, o texto da
Constituição Federal.
Entendemos, inclusive, que a suspensão temporária é desproporcional à infração tendo em vista
que, não obstante a singular importância do princípio
da publicidade como mecanismo de controle da administração pública, eventualmente se um Governador ou
um Prefeito viesse a infringir os referidos dispositivos
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constantes do projeto de lei, isto não implicaria na aniquilação daquele princípio. Há outros meios de divulgação dos atos de gestão da coisa pública que estão
em sintonia com o princípio da publicidade, como, a
título exempliﬁcativo, a publicação nos Diários Oﬁciais
dos atos de maior relevo praticados pelo administrador
público (minutas de editais de licitação, nomeação e
exoneração de servidores, as próprias leis orçamentárias, os decretos orçamentários, etc.), e até mesmo
nos veículos de comunicação. Daí que o princípio da
publicidade, embora tivesse sofrido agressão por não
ter se possibilitado, a qualquer do povo, o acesso aos
dados orçamentários via intemet, teria sido em parte
atendido.
Além disso, como já assinalamos, o parágrafo
único, do art., 48-C, é ﬂagrantemente inconstitucional,
pois as hipóteses da medida drástica de suspensão
dos repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) só podem estar
previstas na Constituição Federal, em obediência à
regra contida no art. 160, parágrafo único, incisos I
a III, com a redação que lhe emprestou a Emenda à
Constituição Federal de nº 29, de 13-9-00, cujo teor
é o seguinte:
“Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuidos, nesta seção, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos: (NR)
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (AC)
II – ao cumprimento do disposto no art.
198, § 2º, incisos II e III.” (AC)
A seção da Constituição Federal a que se refere
o caput do art. 160 é onde estão previstas normas relativas à repartição de receitas tributárias, inclusive por
meio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios. Não pode, portanto, a
Lei Complementar ampliar o rol da extrema medida de
suspensão de repasse dos valores desses fundos.
O art. 198, incisos II e III, referido acima, diz respeito às parcelas tributárias que serão destinadas ao
ﬁnanciamento do Sistema Único de Saúde pelas três
esferas de governo.
Melhor, portanto, prever o bloqueio das transferências voluntárias, que, somada à punição dos infratores pelos referidos diplomas legais, resultará em um
conjunto de medidas assaz eﬁcientes para intimidar e
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estimular a adequação aos preceitos que se pretende
introduzir na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Embora o artigo 73-A do projeto, atrás transcrito,
contenha norma cujo conteúdo poderia deﬂuir da interpretação aberta do direito de petição constitucionalmente
conferido no art. 5º, inciso XXXIV, letra a (“Art. 5º (...):
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;”), é salutar a previsão expressa de
que qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo
Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério
Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar.
III – Voto
Pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de
lei, com a redação dada pelo substitutivo.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130
(SUBSTITUTIVO), DE 2003 – COMPLEMENTAR”
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá
outras providências, a ﬁm de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 48. ..................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos, bem como pela
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, por
meio da internet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira. (NR)
Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere
o parágrafo único, in ﬁne, do art. 48, serão
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instalados, pelos Poderes Públicos da União,
dos Estados-Membros, do Distrito Federal e
dos Territórios e dos Municípios, em locais de
livre e intensa circulação do público em geral,
terminais de computadores para consulta, por
meio da internet, de todos os atos praticados
pelas unidades gestoras, ao longo da execução da despesa, instantaneamente após a sua
realização, com a disponibilização mínima dos
dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem ou serviço que está sendo
pago, à pessoa física ou empresa beneﬁciária
do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.
Art. 48-B. Serão levados ao conhecimento público, na mesma forma do artigo anterior,
também o lançamento e o recebimento de toda
a receita da unidade gestora, inclusive referente a recursos extraorçamentários.
Art. 48-C. O não-atendimento, até o encerramento do prazo previsto no art. 73-B,
das determinações contidas nos arts. 48, e
parágrafo único, 48-A, e 48-B, por qualquer
unidade gestora do Poder Público, implicará
na impossibilidade de transferência voluntária
de recursos para o órgão infrator.
..............................................................
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido politico, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de
Contas e ao árgão competente do Ministério
Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 73-B. Os órgãos e entidades com
procedimentos de execução de despesas iá
informatizadas terão o prazo de um ano, para
adaptar-se às determinações dos arts. 48-A,
e parágrafo único, e 48-B, ﬁxando-se o dobro
desse prazo, para idênticas providências, àqueles ainda não informatizados ou em processo
de informatização.
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, – Demóstenes Torres, Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei nº 130, de 2003, que,
além de outras providências, acrescenta dispositivos
à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
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que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências, a ﬁm de determinar a disponibilização,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na sua justiﬁcativa o ilustre Senador João Capiberibe sustenta que as alterações propostas visam dar
maior eﬁcácia e efetividade ao princípio da publicidade
previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de
tal sorte a possibilitar transparência à gestão da coisa
pública e, assim, prevenir e combater a corrupção.
É o relatório.
II – Análise
Conforme dispõe, em resumo, o art. 101, incisos
I e II, do Regimento Interno desta Casa, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania compete opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas, e, ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir
parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de competência da União.
De início, vejo que foram respeitadas todas as
disposições regimentais previstas no Regimento Interno do Senado Federal.
Sob o aspecto meramente jurídico, não há óbice
à aprovação da matéria no seu cerne, que julgamos
oportuna e conveniente. No entanto, alguns reparos
devem ser feitos, como vamos demonstrar a seguir.
O autor do projeto aﬁrma, em sua justiﬁcativa,
que já é tempo dos municípios e Estados-membros
se modernizarem e com isso propiciar maior transparência na gestão ﬁnanceira e patrimonial. Reconhece
que a maioria dos municípios não possui serviços
informatizados, mas “que nenhuma Administração é
tão paupérrima a ponto de não poder adquirir alguns
poucos microcomputadores e o software necessário,
como, por exemplo, o Siafem, já elaborado pelo Serviço de Processamento de dados do Ministério da Fazenda (SERPRO)”.
De fato o Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, mencionado pelo autor do projeto, é, como sabemos, um
software que contém um sistema de processamento
eletrônico de dados, baseado no SIAFI – Sistema de
Administração Financeira, utilizado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – no âmbito federal, que
tem por objetivo simpliﬁcar e uniformizar a execução
orçamentária, contábil e ﬁnanceira dos Estados e Municípios, de forma integrada, para minimizar os custos,
obter maior eﬁciência e eﬁcácia na gestão dos recursos
públicos e possibilitar maior transparência.
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Permite o referido sistema dotar as administrações estaduais e municipais de uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na
gestão dos recursos públicos. Serve como instrumento
de informação, e com isto empresta apoio às funções
gerenciais de planejamento, tomada de decisão – através da extração de relatórios e controle operacional,
abrangendo os órgãos da administração pública, sejam
eles da administração direta ou indireta, como autarquias, fundações e empresas públicas, atendendo a
Lei nº 4.320/64
O Siafem limita os documentos da contabilidade
pública a 7 (sete) espécies: Nota de Dotação (ND),
Nota de Crédito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de
Lançamento (NL), Programação de Desembolso (PD),
Ordem Bancária (OB) e Guia de Recebimento (GR).
Registra, por meio desses documentos produzidos
eletronicamente, a dotação orçamentária, o empenho
da despesa, a liquidação da despesa, o pagamento
da despesa e o depósito ou recolhimento de algum
pagamento efetuado ou restituição devida, com atualização permanente dos balanços e demonstrativos
da execução da despesa e acompanhamento on-line
das contas bancárias.
Este sistema permite a realização de operações
somente ao usuário cadastrado, logicamente para
evitar transtornos que decorreriam da utilização indevida e fraudulenta de seus mecanismos por terceiros
estranhos às unidades gestoras.
Possibilita ao usuário cadastrado quatro tipos
de consultas; 1) a orçamentária, a qual permite veriﬁcar o saldo das células orçamentárias com relação
à dotação inicial, suplementações, contenções, anulações, empenhado, reforço e anulação do empenhado, liquidado e o disponível para empenhar; 2) as de
documento orçamentário, permitem consultar um documento especíﬁco ou todos os documentos de Nota
de Dotação, Nota de Crédito e Nota de Empenho; 3)
as ﬁnanceiras, cujas principais são as de montante da
Conta Única, consulta de movimento bancário, saldos
on line da conta “C” de todas unidades gestoras, ao
movimento bancário, às programações de desembolso,
as ordens bancárias, entre outras; 4) e as contábeis,
sendo as principais as consultas a espelho contábil,
balancetes e balanço sintético, entre outras.
Sem muito conhecimento cientíﬁco sobre informática, é possível intuirse que os softwares contábeis
que servem à administração pública têm, em geral, o
mesmo perﬁl do Siafem e uma característica comum:
somente usuários cadastrados podem realizar os lançamentos contábeis ou operações orçamentárias, isto
para a segurança de sua inviolabilidade. A vantagem
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que adviria se os Municípios, voluntariamente, aderissem ao Siafem, seria a padronização.
Deve ser possível a qualquer do povo consultar o
sistema público de contabilidade, mas com a garantia
da sua inviolabilidade contra eventuais tentativas de
fraudes, e por isso à possibilidade de consulta concomitante à operação de lançamento, como está previsto
no art. 48-A do projeto, deve ser modiﬁcada. Necessário, pois, criar mecanismos para que o cidadão possa
ter acesso às informações constantes do sistema que
digam respeito à gestão do dinheiro público.
No entanto, obtemperemos que boa parcela dos
municípios brasileiros não possui um sistema eletrônico
próprio de contabilidade público, operado por servidores que integram os seus quadros administrativos. Comumente são contratados escritórios de contabilidade
especializados na área e que tem sede nas capitais
dos Estados. Para esses escritórios são encaminhados
os documentos contábeis preenchidos manualmente,
à máquina de escrever ou impressos em formulários
adaptados para impressoras, e lá são processados
para confecção dos balancetes e demais documentos
indispensáveis ao encaminhamento para o respectivo
Tribunal de Contas.
Esses esclarecimentos preliminares são necessários para que se possa proceder à análise do projeto
inserido no contexto da execução orçamentária transparente que deve-se tentar implementar.
A liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, por meio da
lnternet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira, como se pretende
obrigar os municípios e Estados-membros pela nova
redação da parte ﬁnal do parágrafo único do art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal é, portanto, possível
de ser viabilizada sem ônus insuportável e traduz-se
em extraordinário instrumento de combate à malversação do erário. Investir em transparência e facilitação
do controle da sociedade sobre os gastos públicos
redunda em sensível redução dos níveis de corrupção e lesão aos cofres públicos e, assim, aumenta o
volume de dinheiro público para o atendimento das
demandas sociais.
O ilustre autor do projeto inspira-se na experiência frutuosa da gestão orçamentária transparente
implantada em seu Estado, onde, por meio do sítio
“www.amapa.gov.br”, é possível ﬁscalizar minuciosamente os gastos públicos, chegando-se ao ideal de se
poder consultar, por exemplo, um simples pagamento
de uma diária a um servidor, com acesso ao histórico
da ordem de pagamento do valor, onde está explicitada
o motivo do justiﬁcativa.
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A instalação obrigatória de dois terminais de leitura em cada unidade gestora revela-se, no entanto,
excessiva. Imaginemos um pequeno município, com
população de 30.000 habitantes que, na estrutura
administrativa da Prefeitura, tenha 6 (seis) secretarias municipais, ou seja, um total de 7 (sete) unidades
gestoras, teria que disponibilizar e dar manutenção a
um mínimo de 14 (quatorze) terminais de leitura, nos
termos do art. 48-A do projeto. A quantidade de terminais e o local de sua instalação devem, a nosso ver,
ﬁcar à discricionariedade do administrador, que certamente procurará instalá-lo em local de fácil acesso
e intensa movimentação.
Além disso, a vinculação da instalação dos terminais de leitura nas dependências físicas nem sempre
será a melhor solução, pois os locais em boa parte
dos casos não terão uma movimentação do público
que a justiﬁque. É melhor deixar ao administrador a
discricionariedade de escolher o local onde o público
terá mais facilidade de acesso ao terminal de leitura
(pensamos, inclusive, que a expressão melhor é “terminal de consulta”).
O art. 48-C, caput, do projeto em discussão, é
uma superfetação, tendo em vista que, no art. 73 da
Lei Complementar nº 101/00, já está previsto que as
infrações aos seus dispositivos serão punidas segundo
o Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), a Lei nº. 1.079, de 10 de abril de 1950,
o Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e a
Lei de Improbidade (Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992), além de demais normas da legislação pertinente. Portanto, desnecessário o acréscimo do referido dispositivo, cujo propósito único, parece-nos, é o
de especiﬁcar em qual tipo legal, da Lei de Combate
à Improbidade Administrativa, a conduta infratora das
regras contidas no art. 48, parágrafo único 48-A e 48B do projeto de lei se enquadraria.
Por outro lado, a previsão contida no parágrafo
único do mesmo art. 48-C, cujo teor autoriza a suspensão temporária, enquanto durar a infração aos comandos do ad. 48, 48-A, e 48-B, do repasse das cotas
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), respectivamente, quando infrator for gestor
de órgão da administração direta de Estado, Distrito
Federal, ou Município, afronta, a nosso ver, o texto da
Constituição Federal.
Entendemos, inclusive, que a suspensão temporária é desproporcional à infração tendo em vista
que, não obstante a singular importância do princípio
da publicidade como mecanismo de controle da administração pública, eventualmente se um Governador ou
um Prefeito viesse a infringir os referidos dispositivos
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constantes do projeto de lei, isto não implicaria na aniquilação daquele princípio. Há outros meios de divulgação dos atos de gestão da coisa pública que estão
em sintonia com o princípio da publicidade, como, a
título exempliﬁcativo, a publicação nos Diários Oﬁciais
dos atos de maior relevo praticados pelo administrador
público (minutas de editais de licitação, nomeação e
exoneração de servidores, as próprias leis orçamentárias, os decretos orçamentários, etc.), e até mesmo
nos veículos de comunicação. Daí que o princípio da
publicidade, embora tivesse sofrido agressão por não
ter se possibilitado, a qualquer do povo, o acesso aos
dados orçamentários via internet, teria sido em parte
atendido.
Além disso, como já assinalamos, o parágrafo
único, do art. 48-C, é ﬂagrantemente inconstitucional,
pois as hipóteses da medida drástica de suspensão
dos repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) só podem estar
previstas na Constituição Federal, em obediência à
regra contida no art. 160, parágrafo único, incisos I
a III, com a redação que lhe emprestou a Emenda à
Constituição Federal de n° 29, de 13-9-00, cujo teor
é o seguinte:
“Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos: (NR)
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (AC)
II – ao cumprimento do disposto no art.
198, § 2º, incisos II e III.” (AC)
A seção da Constituição Federal a que se refere
o caput do art. 160 é onde estão previstas normas
relativas à repartição de receitas tributárias, inclusive por meio do Fundo de Participação dos Estados e
do Fundo de Participação dos Municípios. Não pode,
portanto, a Lei Complementar ampliar o rol da extrema medida de suspensão de repasse dos valores
desses fundos.
O art. 198, incisos II e III, referido acima, diz respeito às parcelas tributárias que serão destinadas ao
ﬁnanciamento do sistema único de saúde pelas três
esferas de governo.
Melhor, portanto, prever o bloqueio das transferências voluntárias, que, somada à punição dos
infratores pelos referidos diplomas legais, resultará
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em um conjunto de medidas assaz eﬁcientes para
intimidar e estimular a adequação aos preceitos que
se pretende introduzir na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Embora o artigo 73-A do projeto, atrás transcrito, contenha norma cujo conteúdo poderia deﬂuir da
interpretação aberta do direito de petição constitucionalmente conferido no art. 5º, inciso XXXIV, letra
a (“Art. 5º (...): XXXIV – são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”),
é salutar a previsão expressa de que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de
Contas e ao órgão competente do Ministério Público
o descumprimento das prescrições estabelecidas na
Lei Complementar.
III – Voto
Pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de
lei, com a redação dada pelo substitutivo.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130
(SUBSTITUTIVO), DE 2003– COMPLEMENTAR
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de
determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 48. ..................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos, bem como pela
liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, por
meio da internet, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira. (NR).
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Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes
artigos:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere
o parágrafo único, in ﬁne, do art. 48, serão
instalados, pelos Poderes Públicos da União,
dos Estados-membros, do Distrito Federal e
dos Territórios e dos Municípios, em locais
de livre e intensa circulação do público em
geral, terminais de computadores para consulta, por meio da internet, de todos os atos
praticados pelas unidades gestoras ao longo
da execução da despesa, instantaneamente
após à sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem ou
serviço que está sendo pago, à pessoa física ou empresa beneﬁciária do pagamento e,
quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado.
Art. 48-B. Serão levados ao conhecimento público, na mesma forma do artigo anterior,
também o lançamento e o recebimento de toda
a receita da unidade gestora, inclusive referente a recursos extraorçamentários.
Art. 48-C. O não atendimento, até o encerramento do prazo previsto no art. 73-B,
das determinações contidas nos arts. 48, e
parágrafo único, 48-A, e 48-B, por qualquer
unidade gestora do poder público, implicará
na impossibilidade de transferência voluntária
de recursos para o órgão infrator.
..............................................................
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato é parte
legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente
do Ministério Público o descumprimento
das prescrições estabelecidas nesta Lei
Complementar.
Art. 73-B. Os órgãos e entidades com
procedimentos de execução de despesas já
informatizadas terão o prazo de um ano, para
adaptar-se às determinações dos arts. 48-A,
e parágrafo único, e 48-B, ﬁxando-se o dobro
desse prazo, para idênticas providências, àqueles ainda não informatizados ou em processo
de informatização.
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, Demóstenes Torres, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Sérgio Guerra
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 130, de
2003 – Complementar, de autoria do Senador João
Capiberibe, pretende difundir, ampla e detalhadamente,
informações sobre as receitas e despesas da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
dando visibilidade aos atos da administração pública.
Isso ajudaria a coibir a corrupção, os atos danosos ao
interesse coletivo e a gestão ﬁscal ruinosa.
Apresentado em 14 de abril de 2003, o projeto foi
enviado, nessa mesma data, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), para posterior encaminhamento à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Em 30 de abril de 2004, a CCJ designou o Senador Demóstenes Torres para relatar a matéria. O seu
parecer, favorável ao projeto com as Emendas nºs 1 a
5 – CCJ, foi aprovado em 03 de março de 2004.
A CAE recebeu o PLS nº 130, de 2003, em 4 de
março de 2003. No dia 10, coube a mim a designação
para relatar este projeto.
A proposição, em sua versão aprovada pela CCJ,
é composta por três artigos. O art. 1º altera o parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF (Lei Complementar nº 101, de 2000), acrescentando que a transparência nos atos de gestão pública se dará não apenas pela “participação popular” e
“realização de audiências públicas”, como já constava da LRF, mas também pela ampla divulgação, por
meio eletrônico, de informação pormenorizada quanto
às receitas e despesas do ente público. Trata-se, portanto, de colocar on line, provavelmente utilizando-se
a internet, informações ﬁscais e orçamentárias, que
ﬁcariam a disposição de qualquer cidadão que se dispusesse a analisá-las.
O art. 2º introduz dois novos artigos na LRF que
detalham como as informações pormenorizadas devem
ser disponibilizadas: os arts. 48-A e 48-B. Assim, os
seguintes dados deverão ser tomados públicos, instantaneamente após a realização de despesa:
a) o número do processo;
b) o bem fornecido ou serviço prestado;
c) a pessoa física ou jurídica beneﬁciária
do pagamento;
d) o procedimento licitatório realizado;
e) o lançamento e o recebimento de toda
receita das unidades gestoras, inclusive a referente a recursos extra-orçamentários.
Ainda no art. 2º são introduzidos mais três artigos
na LRF: os arts. 73-A, 73-B e 73-C. O art. 73-A estipu-
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la que qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do
Ministério Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
O art. 73-B trata do prazo para cumprimento das
determinações contidas no projeto. Assim, os entes
com procedimentos de execução de despesas já informatizados terão o prazo de um ano para adaptar-se
às determinações dos arts. 48-A e 48-B, ﬁxando-se o
dobro desse prazo para aqueles ainda não informatizados ou em processo de informatização.
O art. 73-C estipula como penalidade para o
descumprimento da difusão de informações o não recebimento de transferências voluntárias – penalidade padrão para diversos casos de transgressão das
normas da LRF, como, por exemplo, a não redução
da despesa de pessoal ou da dívida total que esteja
acima do valor máximo permitido.
O art. 3º contém a cláusula de vigência, estabelecendo que a lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Não foram apresentadas emendas no âmbito
da CAE.
II – Análise
Como aﬁrmado anteriormente, o PLS nº 130, de
2003, já foi objeto de análise pela CCJ, que o aprovou
com cinco emendas, oferecidas pelo próprio relator. Por
conseguinte, a análise relativa à legalidade e à constitucionalidade da matéria foi exaustivamente realizada,
não havendo óbices nesses campos. Portanto, o texto
aprovado pela CCJ será aqui examinado em relação
ao seu mérito.
Julgo importante analisar os seguintes pontos:
ampliação das informações oferecidas ao público;
restrições técnicas e de logística a serem superadas;
eﬁcácia e público alvo; e transparência para o grande
público.
Ampliação das informações oferecidas ao público
A primeira inovação contida no projeto é a obrigatoriedade de uma maior abertura das informações
contidas nos sistemas informatizados de administração
ﬁnanceira. Não se trata de uma mera disponibilização
de relatórios e demonstrativos orçamentários e ﬁnanceiros na internet, como já determina a Lei nº 9.755,
de 16 de dezembro de 1998, que atribui ao Tribunal de
Contas da União (TCU) competência para criar sítio
destinado a divulgar dados sobre as ﬁnanças públicas
federais, estaduais e municipais. Efetivamente, o sítio
resultante dessa determinação (http://www.contaspu-
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blicas.gov.br) deveria permitir o acesso às seguintes
informações:
a) os montantes de cada tributo arrecadado, os recursos recebidos, os valores de origem
tributária entregues e a entregar e a expressão
numérica dos critérios de rateio;
b) os relatórios resumidos de execução
orçamentária;
c) o balanço das contas das três esferas
da Federação, incluindo as autarquias e outras
entidades, bem como quadro estruturalmente
idêntico, baseado em dados orçamentários;
d) os orçamentos do exercício em curso
e os balanços do exercício anterior;
e) os resumos dos instrumentos de contrato e de seus aditivos, e as comunicações
ratiﬁcadas pela autoridade superior;
f) as relações mensais das compras efetuadas pelas administrações direta e indireta.
Os relatórios e demonstrativos discriminados acima permitem um acompanhamento a posteriori das
ﬁnanças públicas por meio dos seus principais números. Essa iniciativa, embora limitada, foi apenas parcialmente bem sucedida em decorrência da carência de
recursos humanos e materiais apropriados para esse
ﬁm em inúmeros municípios e pela ausência de sanção
para as unidades da Federação que não empreguem
os meios requeridos pela Lei nº 9.755, de 1998.
O PLS nº 130, de 2003, é mais ambicioso. Trata-se de permitir um acompanhamento pari passu
da gestão orçamentária das três esferas do governo
e de impor sanções àqueles que não observarem os
ditames da lei. Isso requer implantar sistemas informatizados de administração ﬁnanceira em todas as
unidades da Federação e permitir que o público possa consultá-los.
O primeiro sistema nos moldes tratados no parágrafo anterior foi o da União – o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
A partir do seu sucesso, alguns governos estaduais
ressaltaram a necessidade de dispor de instrumento
semelhante. Como resposta a essa demanda, o Serviço
Federal de Processamento de Dados (Serpro) desenvolveu o Siafem (Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios).
Em geral, esses sistemas permitem diferentes
níveis de acesso a diferentes tipos de usuários. No
caso do Siaﬁ, por exemplo, um usuário externo não
tem acesso a informações detalhadas sobre empenhos e despesas, enquanto um parlamentar pode ter
acesso a tal informação.
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O que se está propondo é, portanto, um nível
mais detalhado de acesso às informações para todos
os cidadãos. Esse é um ponto de suma importância
que precisa ser devidamente destacado no texto do
projeto.
Restrições técnicas e de logística a serem superadas
A segunda inovação contida na proposição é que
ela obriga União, estados, Distrito Federal e municípios
a dispor de um sistema integrado de gerência e administração ﬁnanceira bastante desenvolvido e complexo.
Isso é trivial para a União, para vários estados e para
o Distrito Federal, que já exibem um razoável nível de
informatização de suas gestões, mas não para todas
as unidades da Federação, especialmente para os
municípios menores.
No caso de uma unidade que não disponha de
uma versão do Siafem, a inovação proposta pelo PLS
nº 130, de 2003, irá gerar custos substanciais. Mais do
que isso, muitas cidades não têm capacidade técnicooperacional para instalar tal sistema, necessitando de
suporte especializado.
Não se trata simplesmente de instalar, em locais
de livre e intensa circulação do público, terminais de
computador para consulta, como parece fazer crer a redação do art. 48-A. É preciso implantar um sistema que
gere as informações de maneira conﬁável para alimentar esses terminais, instituindo-se registro eletrônico de
receitas, empenhos e despesas em todas as unidades
gestoras, interligar essas unidades, criar um sistema
de contabilidade conectado ao sistema de geração de
demonstrativos ﬁnanceiros, treinar pessoal etc. Além
disso há a necessidade de reposição de equipamentos que, com o passar do tempo, tomam-se obsoletos.
Cabe, pois, analisar a possibilidade de implantação
desses sistemas nos municípios brasileiros.
O governo federal já vem se empenhando na busca da modernização da gestão ﬁscal dos municípios.
O Senado Federal aprovou, em 1999, a Resolução nº
64, que autorizou um empréstimo da União junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no
valor de US$300 milhões para ﬁnanciar o Programa
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal
dos Municípios Brasileiros (PNAFM). Esse programa
tem como objetivo:
a) implantar métodos e instrumentos de
planejamento e de elaboração do orçamento
municipal, dentro de um contexto de transparência e de participação da população;
b) integrar a administração ﬁnanceira e
implantar controles automatizados para programação e execução orçamentária e ﬁnan-
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ceira e para a consolidação da auditoria e do
controle interno dos municípios.
Consultados, os gestores do PNAFM, sediados
na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e
na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informaram
que é possível modelar o sistema em implantação nos
municípios para a geração da informação deﬁnida no
PLS nº 130, de 2003, desde que disponham de prazo
adequado para tal.
Frente a essas considerações, a minha opinião
é de que o grande desaﬁo para se implementar a proposta do PLS nº 130, de 2003, não é o de colocar os
detalhes da receita e despesa públicas na internet. Antes disso, é fundamental disseminar o uso de sistemas
integrados de administração ﬁnanceira e controle por
todos os municípios.
Somente o uso generalizado de sistemas como o
Siafem permitirá gerar informações com a qualidade e
a rapidez necessárias para que o público detecte, por
exemplo, operações suspeitas. Sem uma ampliação
do uso de sistemas como esse, a mera publicação de
contas na internet, defasadas no tempo e de forma
consolidada, pouco contribuirá para a transparência
na gestão pública.
Eﬁcácia e público-alvo
Um terceiro aspecto a ser considerado referese à capacidade do PLS nº 130, de 2003, para atingir
seus objetivos, quais sejam: ampliar a transparência
das contas públicas e evitar gestões ﬁscais ruinosas
ou atos corruptos.
Não há dúvida de que a abertura de informações
permite à sociedade acompanhar mais de perto os atos
dos gestores públicos. Há que se considerar, contudo,
que não será o cidadão comum que, individualmente,
irá sentar-se à frente de um terminal público de computador para examinar notas de empenho e um grande
emaranhado de números. Essa informação será analisada por indivíduos de maior qualiﬁcação proﬁssional,
organizações não-governamentais, empresas de consultoria, tribunais de contas, Ministério Público e demais
organizações com instrumental e capacidade analítica
para extrair conclusões a partir de um grande volume
de informações ﬁnanceiras e orçamentárias.
Frente a essa constatação, parece ser desnecessário exigir a instalação de terminais de computador
em locais de livre e intensa circulação do público, como
faz o art. 48-A da proposição. As pessoas e instituições
capacitadas para analisar os dados em questão certamente já dispõem de computadores e de estrutura de
informática que lhes permitiriam ter acesso aos dados
que se pretende tomar públicos.
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Concluindo, o conteúdo do projeto é meritório,
embora mereça alguns ajustes. Assim, proponho a sua
aprovação com alterações que visem a:
a) estabelecer mecanismo que induza os
entes da Federação a adotar sistema integrado
de administração ﬁnanceira e controle, ﬁxandose um prazo para adoção desses sistemas, a
partir do qual o ente não mais receberá transferências voluntárias da União;
b) garantir a toda pessoa física ou jurídica o direito de acompanhar os dados detalhados da execução da receita e da despesa
por meio de acesso ao sistema integrado de
administração ﬁnanceira e controle;
c) excluir a exigência de instalação de terminais para consulta pela população, uma vez
que a análise dos dados será feita por pessoas
de maior qualiﬁcação proﬁssional e instituições
organizadas, que possuam equipamentos de
informática e estrutura para captar informações
por meio de redes de computador;
III – Voto
Em face do exposto, bem como considerando a
inexistência de óbices de natureza constitucional, legal e regimental, voto pela aprovação desta matéria
pela Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos
do seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130
(SUBSTITUTIVO), DE 2003 – COMPLEMENTAR
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de
determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 48. ..................................................
Parágrafo Único. A transparência será
assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e discussão dos
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planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
II – liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira, em meios
eletrônicos de acesso público;
III – adoção de sistema integrado de administração ﬁnanceira e controle, que atenda
a padrão mínimo de qualidade estabelecido
pelo Poder Executivo da União e ao disposto
no art. 48-A.
Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere o
inciso II do Parágrafo Único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer
da execução da despesa, no momento de sua
realização, com a disponibilização mínima dos
dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço
prestado, à pessoa física ou jurídica beneﬁciária do pagamento e, quando for o caso, ao
procedimento licitatório realizado;
II – quanto à receita: o lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.
..............................................................
Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de
Contas e ao órgão competente do Ministério
Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações do art. 48, Parágrafo Único, incisos II
e III, e do art. 48-A:
I – um ano para a União, os estados e o
Distrito Federal;
II – dois anos para os municípios.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos
neste artigo serão contados a partir da data de
publicação da lei complementar que introduziu
os dispositivos referidos no caput.
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Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B,
das determinações contidas nos incisos II e
III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A
sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do
§ 3º do art. 23.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, – Sérgio Guerra, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS.) – Com referência aos pareceres que acabam de
ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador João Capiberibe, ﬁcará perante a Mesa durante cinco dias úteis a ﬁm de
receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Sobre a mesa, avisos do Ministro de Estado da Fazenda que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 193/2004, de 9 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 82,
de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos itens 3 e
8, nos termos do Parecer nº 351, de 2004, da Mesa
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS.) – Sobre a mesa aviso de Ministros de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 154/2004, de 7 de maio último, do Ministro
da Previdência Social, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 1.128, de 2003, do
Senador Antero Paes de Barros.
Nº 194/2004, de 9 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº 336, de 2004, do Senador Arthur
Virgílio.
Nº 195/2004, de 9 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando as informações em respos-
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ta ao Requerimento nº 180, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres.
Nº 196 /2004, de 9 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº 301, de 2004, do Senador Arthur
Virgílio.
Nº 197/2004, de 9 do corrente, do Ministro da Fazenda, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 200, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 198/2004, de 9 do corrente, do Ministro da Fazenda, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 186, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 199/2004, de 9 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº 323, de 2004, do Senador João
Capiberibe.
Nº 282/2004, de 9 do corrente, do Ministro dos
Transportes, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 883, de 2003, da Senadora
Ana Júlia Carepa.
Nº 403/2004, de 4 do corrente, do Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 102,
de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
Nº 407-A/2004, de 4 do corrente, do Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 16,
de 2004, da Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
Requerentes.
O Requerimento nº 200, de 2004, ﬁcará na Secretaria-Geral da Mesa à disposição do Requerente.
Os demais Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS.) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2004
Dispõe sobre o reajuste do valor do
salário mínimo estipulado no art. 7º, IV, da
Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de maio de 2005, o valor do
salário mínimo observará critérios de reajuste que preservem o seu valor real, sendo-lhe também garantida
a concessão de aumento adicional.
§ 1º O aumento adicional estipulado no
caput corresponderá ao dobro da variação real

600

18820

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 19

positiva do Produto Interno Bruto (PIB) veriﬁcada no ano imediatamente anterior.
§ 2º Em caso de variação nula ou negativa do PIB, não será concedido o aumento
adicional.
§ 3º É assegurado aos benefícios mantidos pela Previdência Social o mesmo reajuste
estipulado no caput, bem como o aumento
adicional concedido.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O salário mínimo completou 63 anos em julho de
2003. Sua trajetória, ao longo desse período, foi bastante conturbada, repleta de altos e baixos, em especial
nos últimos 21 anos. Ademais, passou a representar
variável crucial na condução da política econômica do
Governo. Mas algo não mudou durante todos esses
anos: sua importância para o bem-estar dos trabalhadores brasileiros, especialmente nas regiões menos
desenvolvidas do País.
É inegável o baixo valor atual do salário mínimo.
Mas todos os anos a discussão é a mesma: aumento
do salário mínimo versus equilíbrio ﬁscal. Ou seja, o
salário mínimo, ao constituir o piso dos benefícios do
INSS, representa hoje variável-chave para ocorrência
ou não de equilíbrio do sistema previdenciário. Isso,
porque quase 70% dos benefícios previdenciários
equivalem ao salário mínimo. Resultado: a correção
do piso nacional de salários ﬁca sempre muito aquém
do desejado.
Com efeito, a política de salário mínimo, em anos
recentes, tem sido refém de uma contradição crucial.
Por um lado, a estratégia de conferir ganhos reais ao
poder de compra do salário mínimo, com o objetivo de
melhorar a distribuição de renda e reduzir a pobreza,
implica aumento do déﬁcit público. Por outro, a estratégia de apenas preservar o valor real, com vistas
a não prejudicar o controle das ﬁnanças do Estado,
implica prescindir de uma política ativa de salário mínimo como instrumento de redistribuição de renda e
redução da pobreza.
Como sair do impasse sem prejudicar os aposentados e pensionistas e os trabalhadores ativos que
percebem menores remunerações? O simples rompimento da vinculação entre salário mínimo e previdência social iria contra o interesse de milhões de idosos
e pensionistas, na medida em que poderia implicar
na defasagem do valor real dos benefícios ao longo
do tempo. Ao mesmo tempo, deve-se considerar que,
sendo a previdência um seguro social de caráter contributivo, o benefício deve ser proporcional ao poder
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de contribuições recolhidas pelo segurado. Assim, a
concessão de aumento real para os benefícios só poderia ocorrer se precedida de elevação real de suas
contribuições pretéritas. Como isso não ocorre, ﬁca
evidente a incorreção da atual sistemática.
A presente proposição visa dar uma resposta à
indagação anterior. Constitui uma política de salário
mínimo que possibilita a concessão de aumentos reais
aos salários dos trabalhadores ativos sem prejudicar
os idosos e pensionistas e sem comprometer o equilíbrio ﬁnanceiro da Previdência Social. A idéia é manter
o vínculo entre previdência e salário mínimo e garantir
a este último o reajustamento anual, de forma a preservar, permanentemente, seu valor real. Com isso,
ﬁca também garantida a atualização automática dos
valores mínimos dos benefícios previdenciários.
Ademais, além da garantia de correção anual, é
objeto de uma política de aumentos reais gradativos
correspondentes à variação real do PIB veriﬁcada no
ano anterior. Tal política, vale sublinhar, não representa a concessão de aumentos anuais expressivos,
conforme pode ser veriﬁcado pela trajetória do PIB
apresentada na tabela a seguir. Além disso, é absolutamente compatível com o desempenho da economia
brasileira e, conseqüentemente, com as possibilidades
econômicas do País.

Em vista dessas considerações, ﬁca claro o alcance social do projeto de lei ora oferecido à apreciação dos nobres colegas.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2004. – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– O projeto lido será publicado e remetido à Comissão
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Sobre a mesa ofício que passo a ler.
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É lido o seguinte:
Of. nº 28/04 – GLPPS
Brasília, 15 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Em atenção ao of. nº 627/2004, indico o nome
da Senadora Patrícia Gomes, e o nome deste Líder,
para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Especial Temporária, criada pelo
Requerimento nº 511, de 2004, “destinada a planejar
e coordenar a execução da programação referente às
comemorações pelo Ano da Mulher – 2004, instituída
pela Lei nº 70.745, de 2003”.
Aproveito a oportunidade para formular a V. Exª,
protestos de estima e apreço. – Mozarildo Calvacanti,
Líder do PPS do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– A Presidência designa a Senadora Patrícia Saboya
Gomes e o Senador Mozarildo Cavalcanti para comporem a Comissão Especial Temporária criada pelo
Requerimento nº 511, de 2004, nos termos do ofício
que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhessarenko, grande liderança das mulheres brasileiras
e também dos homens.
Com a palavra, a nobre Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, já que V. Exª fez referência à
liderança feminina, eu, como Presidente da Comissão
Parlamentar que trata do Ano Nacional da Mulher, composta por senhoras e senhores Senadores, quero lembrar-lhes que o Congresso Nacional – Senado e Câmara
– está bastante envolvido com essa questão.
Hoje, em Mato Grosso, participaremos de um
fórum muito signiﬁcativo exatamente para tratarmos da
violência contra mulheres, já que, infelizmente, essa
ainda é uma realidade em nosso País.
Portanto, sendo este o Ano Nacional da Mulher,
não podemos deixar de tratar de questões relativas
às mulheres, colocando-as na pauta das discussões e
também ultimando ações. Por exemplo, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, há inúmeros projetos do gênero, dos quais sou Relatora de alguns. Um
deles propõe a retirada da expressão “mulher honesta”
do Código Penal.
Sr. Presidente, realmente é inacreditável que ainda vivamos sob a égide de uma importante Lei, como
o Código Penal, que dispõe, com todas as letras, ser
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crime determinadas ações contra a mulher se ela não
se enquadrar nos critérios de “mulher honesta”.
Sr. Presidente, ao elaborarmos o parecer favorável
no sentido da retirada da expressão “mulher honesta”
do Código Penal que, à primeira vista parece fácil, procuramos a deﬁnição para o termo “homem honesto”.
É aquele que paga suas dívidas, que tem ética e assim, sucessivamente. No entanto, o conceito de mulher
honesta não é o mesmo do homem honesto. O termo
“mulher honesta” está restrito à questão sexual, enquanto que o do homem, não. Sr. Presidente, trata-se
de uma discriminação e de um disparate que já está
quase superado.
Sr. Presidente, está emergindo uma grande idéia,
respaldada por entidades organizadas na sociedade
quanto ao gênero, que, em seu bojo, traz realmente
“uma faxina” em nossas leis, em especial em nossos
Códigos, principalmente no Penal, com a retirada de
toda terminologia discriminatória.
Sr. Presidente, na última quarta-feira foi aprovada
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob
a minha relatoria, a questão relativa à obrigatoriedade
da denominação adequada para homens e mulheres
– que deverá ser aprovada pelo Plenário –, no sentido
de empregamos o tratamento correto para as pessoas
de ambos os sexos como “senhor”, “senhora”.
Sr. Presidente, há um outro assunto que eu gostaria de abordar hoje sobre uma outra frente que também
presido. Reﬁro-me ao software Livre e Inclusão Digital.
É com surpresa e indignação que comunicamos
a decisão da maior empresa de software proprietário
do mundo, a poderosa Microsoft, que se constitui no
maior monopólio do nosso planeta quando se trata de
sistemas operacionais. A Microsoft resolveu ameaçar,
neste momento, uma das principais lideranças da luta
pelo software Livre no Brasil.
A Microsoft, inconformada de o Brasil estar ponteando, mesmo com muitas diﬁculdades, a questão do software Livre no mundo – inclusive nos dias 3, 4 e 5 estive,
em Porto Alegre para participar da abertura do Fórum
Internacional de Software Livre e Inclusão Digital.
Mais de cinco mil pessoas participaram do evento,
com certeza o maior já realizado nessa área em nosso
País. Por conta disso, agora, já há um sério embate da
Microsoft. Como eu disse, ameaça a Microsoft, neste
momento, uma das principais lideranças brasileiras,
por conseguinte do nosso Governo, na luta pelo software no Brasil.
De que forma a Microsoft tenta atacar a utilização do software Livre no Brasil? Vejam, Srªs e Srs.
Senadores, que, na segunda-feira, dia 14 de junho de
2004, a Microsoft entrou com uma interpelação judicial
na Justiça Federal, em São Paulo, para tentar formar
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um processo criminal contra um dos combatentes ao
aprisionamento tecnológico nacional, que é o combativo Sérgio Amadeu da Silveira, Presidente do ITI,
Instituto de Tecnologia da Informação da Casa Civil da
Presidência da República de nosso País.
O processo da Microsoft contra Sérgio Amadeu da
Silveira está sendo embasado em uma entrevista dada
por ele à revista Carta Capital, em que foi citado um exemplo de prática de tráﬁco de drogas, onde diz-se que
“a primeira dose é sempre gratuita”, e Sérgio Amadeu
da Silveira complementa a comparação, dizendo:
É exatamente a mesma coisa com o software
proprietário, onde doam a primeira versão, em alguns
casos viciando-nos, e acabamos pagando quaisquer
demais atualizações ou aquisições de novos produtos, motivo este por que, particularmente, não vejo
diferença alguma entre tráﬁco de droga e ‘prática de
tráﬁco’ de software.
Tudo isso, no nosso entendimento, Srªs e Srs. Senadores, possui um objetivo claro: tentar parar o movimento de software Livre no Governo e no Brasil.
Quando a poderosa Microsoft ataca esse técnico
tão dedicado que é o Presidente do ITI, está, na verdade, tentando parar a nossa luta contra toda forma
de monopólio no que se refere à tecnologia da informação. Quando a Microsoft parte para esse tipo de
ataque, o alvo, tenho certeza, é a luta que cresce em
nosso Pais contra a continuada remessa de royalties
ao exterior para o pagamento de licença de uso do
software proprietário.
Mas o que a Microsoft precisa compreender, Sr.
Presidente, é que o movimento pelo software livre é
muito maior do que uma empresa que tem apenas
cerca de 200 funcionários no Brasil.
Como Presidente da Frente Mista do Congresso
Nacional pelo Software Livre e Inclusão Digital, não
poderia deixar de prestar minha solidariedade ao companheiro Sérgio Amadeu, que tanto tem feito para garantir o avanço da inovação tecnológica neste Governo
e neste País, e deixar claro que sabemos porque a
Microsoft, uma empresa monopolista, que já foi condenada pela justiça de seu próprio país por práticas
abusivas, age assim. A Microsoft processa uma pessoa
da comunidade do software livre simplesmente por
falar, por estar junto à luta que vem sendo feita dentro
e fora do Governo, para tentar acabar com a reserva
de mercado do software proprietário, que, além de
caro, representa uma licença abusiva, de qualidade
duvidosa e não auditável.
Vejam que o Sr. Emilio Umeoka, Presidente da
Microsoft do Brasil, declarou recentemente que a escolha do Governo Lula pela migração do software
proprietário para software livre do Governo Lula pode

JUNHO 2004

Junho de 2004

levar o País na direção errada na questão dos programas de computador.
É claro que aquilo que o Sr. Umeoka e a Microsoft
temem é que a escolha do Governo Lula possa levar o
País na direção contrária aos interesses da Microsoft.
Vejam que a Agência Reuters divulgou recentemente
que, se o País se fechar novamente, como fez quando
protegeu o setor de tecnologia da informação (referência
à Lei de Informática, adotada pelo governo brasileiro
na década de 80 para proteger a indústria nacional),
daqui a 10 anos, teremos uma posição dominante em
algo insigniﬁcante.
A pergunta é: se é algo que será insigniﬁcante,
por que estão tão preocupados? Por que estão processando o Sérgio Amadeu da Silveira? Por que atacam
uma única pessoa e não uma entidade? E o principal:
por que atacam Sérgio Amadeu, que é do Governo
Federal, Presidente do ITI, e não qualquer membro
da comunidade, ou melhor, da sociedade? Por que a
Microsoft não processou Scott McNealy, Presidente
da Sun, quando ele deﬁniu seu ponto de vista sobre
a gigante de Redmond, numa entrevista, dizendo: “A
primeira dose de heroína é sempre grátis – a Microsoft
quer integrar, mas não deixa ser integrada”. E continua:
“O uso de um produto da Microsoft o prende sempre à
necessidade de outros e outros”. Quem usa computador e participa das mobilizações da comunidade digital
sabe tudo o que disse Scott McNealy.
O monopólio da Microsoft está tentando intimidar
o Governo Federal por meio desse processo contra
Sérgio Amadeu, e precisamos mostrar que a comunidade de software livre e o Governo brasileiro são muito
maiores do que qualquer monopólio mundial!
Não podemos admitir que uma empresa estrangeira processe um brasileiro em sua Nação apenas por
colocar seu ponto de vista, garantido pela liberdade
de expressão que vigora em nosso País.
Toda solidariedade, portanto, ao companheiro
Sérgio Amadeu da Silveira, ao ITI, à luta que o Ministro
José Dirceu comanda, na Casa Civil, pela migração do
software proprietário para o software livre em todas
as esferas do Poder Público no Brasil.
Sr. Presidente, sou Presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa do
Software Livre e Inclusão Digital, composta por mais
de 130 Deputados e 32 Senadores, um movimento
realmente muito signiﬁcativa e da maior relevância. É
o respaldo político da liberdade e da democracia da
tecnologia de informação em nosso País. Essa frente
parlamentar mista busca incessantemente apoiar todas as ações de software livre e inclusão digital, pela
democracia e liberdade da tecnologia de informação
em nosso País e por pararmos, Sr. Presidente, de ex-
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portar divisas, assuntos tão discutidos nos últimos dias
no Congresso Nacional e, em especial, no Senado da
República.
A saída hoje, em termos de recursos por conta
do software proprietário no Brasil, é acima de US$2
bilhões por ano em envio de divisas para o exterior por
conta da aquisição de software proprietário.
Dito isso, hipotecamos toda a nossa solidariedade ao companheiro Sérgio Amadeu da Silveira,
Presidente do ITI, e todo nosso apoio ao Ministro José
Dirceu, da Casa Civil, que vem apoiando abertamente
e com muita determinação a questão do software
livre e inclusão digital em todos os setores do poder
público do Brasil.
Eu dizia, Sr. Presidente, e vou repetir, que se discutiu tanto nos últimos dias se mais dois bilhões, menos dois bilhões alteram ou não a questão do salário
mínimo. Só em importação de software livre são mais
de R$2 bilhões por ano. Em Porto Alegre, por ocasião
da abertura do Fórum Internacional de Software Livre,
o que se via eram jovens; mais de cinco mil pessoas,
mais de 90% eram jovens.
Já imaginou, Sr. Presidente, a juventude toda colocando sua criatividade em ação? Não só seremos
muito superiores ao software proprietário em tempo
não muito distante, como aumentaremos a exportação,
traremos divisas para o Brasil na área da tecnologia,
da informação, que, daqui para a frente, como todos
sabemos, será cada vez mais relevante.
Gostaria, ainda, de abordar rapidamente outra
questão.
Tramita um processo no Supremo Tribunal Federal, uma queixa-crime apresentada por Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela contra o Ministro
Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça. Ela o
acusa do crime de assédio sexual.
Trata-se de uma denúncia extremamente grave,
séria. O Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, pronunciou-se pelo Ministério Público Federal
pelo recebimento da denúncia. É necessário que se
instale a ação penal, porque sobre autoridades da
envergadura de um Ministro do Superior Tribunal de
Justiça não podem pairar dúvidas, muito menos dessa natureza. Nenhum indício de procedência de uma
denúncia de assédio sexual por parte de uma autoridade da envergadura do Sr. Ministro Paulo Medina
pode existir. Nós esperamos que isso seja apurado
com a profundidade devida e necessária, porque não
podemos permitir que esse tipo de crime aconteça no
Judiciário brasileiro. Nós acreditamos que essa ação
terá continuidade, e, na próxima semana, falaremos
sobre o assunto, sobre os movimentos organizados
em torno da questão de gênero e, em especial, sobre
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a violência contra a mulher, pois esse tipo de crime
tem que acabar.
A violência contra a mulher, como dizia no começo
da minha fala, é gritante em nosso País. A cada 15
segundos, uma mulher sofre algum processo de violência, que vai da humilhação ao espancamento ou
até ao assassinato.
O movimento organizado de mulheres do Brasil
está realmente atento, porque assédio sexual é crime
e, se praticado por autoridades do Poder Judiciário, se
torna ainda mais complicado.
Temos que deixar muito claro que já existe lei no
Brasil que caracteriza o assédio sexual como crime.
Portanto, esperamos a superação dessa denúncia, o
avanço dessa ação. Algumas pessoas perguntam: agora
é crime namorar, paquerar etc? Não é nada disso. O
assédio sexual é a exigência de concessões sexuais,
principalmente no trabalho, para a permanência em
cargos ou funções. O crime é caracterizado nessas
situações. Assim, não podem pairar equívocos como
esse que certas pessoas cometem. É um absurdo
exigir favores sexuais para garantir a permanência de
pessoas em determinados cargos. Isso é crime, sim,
e tem de ser considerado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Serys Slhessarenko, gostaria de convidála para presidir os trabalhos. (Pausa).
O Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, Suplente
de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim,
por concessão do Senador Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Serys Slhessarenko, depois do calor do debate de praticamente três meses, é bom, nesta manhã de sexta-feira,
fazermos uma pequena reﬂexão sobre este importante
momento da história do Senado da República.
Sem sombra de dúvida, o Senado volta seu olhar, de forma muito ﬁrme, para o interesse do povo
brasileiro e escreve um novo momento da sua história.
Senador Mão Santa, quando candidato a Senador no
meu Rio Grande, o que mais ouvia era a aﬁrmação
de que, no Senado Federal, eu deveria defender os
interesses do meu Estado, como se um Senador da
República viesse para Brasília só para defender obras,
estradas, aumentar, enﬁm, o investimento econômico
no seu Estado de origem, a partir da União.
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Eu dizia: não conseguirei olhar para o Senado da
República sem olhar para o povo brasileiro; no Senado
da República, cumprirei, sim, junto com os Senadores
Sérgio Zambiasi e Pedro Simon, a defesa dos interesses
do nosso Estado, mas nunca abandonarei o viés social.
Foi assim que ﬁz a campanha. Levarei para o Senado
– e tenho certeza de que também os Senadores de
outros Estados que lá chegarão, como é o caso de V.
Exª, Senadora Serys Slhessarenko, que fala da luta das
mulheres, na qual sou parceiro – o debate da renda,
do emprego, do salário mínimo e, especiﬁcamente, os
interesses dos aposentados e pensionistas. Como é
bom receber um e-mail como este que recebi de um
senhor de idade muito avançada, entre muitos milhares
que estão chegando aqui, não direcionados ao Paulo
Paim, mas sim ao Senado da República!
Um senhor me disse, ontem, por telefone: “Como
é bom ver o debate desta semana no Senado da
República, a fala de Senadores e Senadoras. Eu, que
já estou com mais de 90 anos, morro feliz, acreditando
na democracia e neste País!” Na segunda-feira, depois
que ele autorizar, falarei aqui o nome dele.
E falo, rapidamente, deste que recebi ainda hoje,
pela manhã:
Esta semana, após ouvir os pronunciamentos,
inclusive o seu, no Senado Federal, voltei a acreditar
que ainda é possível avançarmos e mudarmos o nosso
querido Brasil.
Políticos como os senhores, que conseguem emocionar um aposentado como eu, que já assisti a quase
tudo, conseguem renovar a esperança de que lá, no
Senado da República, estão a olhar por nós.
Quero aqui, independente do resultado da votação, agradecer a todos, cumprimentá-los pela defesa
do salário mínimo e dos aposentados e pensionistas.
Quero dizer que, mesmo não ouvindo piano de
cauda, violinos em palácios, vou curtir [e esta, para mim,
é a parte mais bonita] com muita alegria o pandeiro, o
reco-reco e o cavaquinho no fundo do quintal. Sabemos que temos nos senhores aí homens e mulheres
com convicção. Parabéns a vocês! Muito obrigado. Que
Deus os abençoe e ilumine a caminhada de todos os
Senadores e Senadoras!
É bom receber, Senador Mão Santa, um e-mail
como esse. É muito bom, lava a alma, mostra que estamos no caminho correto. Sabemos que, nesta vida,
levamos algumas pedradas, que ferem e machucam,
mas sabemos que sempre haverá alguém que há de
nos mostrar que esse é o verdadeiro caminho, que
esse não é o atalho.
Senadora Serys Slhessarenko, casualmente os
três votos do nosso Partido, se me permitir, quero comentá-los. Tenho o maior respeito e o maior carrinho
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por toda a nossa Bancada e sei que essa também é
a sua posição.
Senador Flávio Arns, que trava uma luta lindíssima
em favor das pessoas com algum tipo de deﬁciência,
em favor dos 25 milhões de pessoas com deﬁciência
neste País, votou-se não contra o Governo, não contra o PT, mas a favor de um salário mínimo maior para
todo o nosso povo.
Sou testemunha, até o último minuto, Senadora
Serys Slhessarenko, do esforço de V. Exª e do Senador
Flávio Arns para encontrar uma saída negociada – e V.
Exªs também me convidaram para isso. Infelizmente, a
postura foi inﬂexível em torno dos R$260,00.
Senadora Serys Slhessarenko, V. Exª atua em
diversas áreas e, sem sombra de dúvida, lidera nesta
Casa a luta contra a discriminação das mulheres. E V.
Exª, machucada, dolorida, chateada, triste, também
disse que não poderia votar contra o salário mínimo,
tão pequeno ainda, de R$275,00.
Casualmente, posso falar aqui de emprego, de
salário, das mulheres e dos deﬁcientes com a Senadora
Serys Slhessarenko e com o Senador Flávio Arns, mas
não adianta. Sou negro. E, quando olho o povo oprimido
deste País, lembro-me muito da comunidade negra. E
são principalmente os negros que estão na base da
pirâmide e que dependem do salário mínimo.
Então, por favor, dizer – como já ouvi alguém dizer
– que é demagogia votar em R$275,00! Eu diria que nós
todos votamos envergonhados nos R$275,00! Todos
nós queríamos votar pelo menos em U$100. Votamos
no pior possível naquele momento da história. Tenho
certeza de que cada um que aqui votou a favor ou
contra estava envergonhado. Queríamos votar mais.
Mas sabíamos que, naquele momento, o passo que
poderíamos dar era esse. E por isso assim votamos.
O Senado da República está de parabéns!
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Paulo
Paim, V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
José Jorge, é com satisfação enorme que concedo um
aparte a V. Exª. Em seguida, eu concederei um aparte
também ao Senador Mão Santa.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Paulo
Paim, o meu aparte será curto, exatamente para não
prejudicar o discurso de V. Exª. Mas, sem sombra de
dúvida, eu não poderia deixar de parabenizá-lo pela
grande vitória que V. Exª conseguiu ontem. Se não fosse
a liderança de V. Exª, se não fosse a resistência de V.
Exª, se não fosse o trabalho de V. Exª, todos nós teríamos desistido desse pequeno aumento, como V. Exª
está dizendo, de R$15,00, passando-se de R$260,00
para R$275,00. Mas isso foi muito signiﬁcativo, porque,
de agora em diante, ﬁcou patente que os projetos de-
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verão ser discutidos no Senado, para que seja feito o
melhor. Sendo assim, V. Exª pode carregar a bandeira
da liderança desse movimento, porque foi o inspirador
de toda a resistência contra todas as pressões de todos os tipos que todos sofremos, eu, a Senadora Serys
Slhessarenko e todos aqueles que foram a favor dos
R$275,00. Parabéns, Senador Paulo Paim! V. Exª está
em dia vitorioso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
José Jorge, não há como não dizer que o momento
é de humildade, grandeza e generosidade. O grande
vitorioso foi o povo brasileiro. O Senado sinalizou que
o social tem que estar em primeiro lugar.
Depois do que ocorreu ontem, é preciso que
o Governo reﬂita, dialogue mais com o Senado da
República, com a Oposição, com a Situação, com
a base aliada. É preciso mais diálogo. Não consigo
acreditar – porque ainda ouvi isso hoje de manhã – que
isso não ajude. Os 12 Senadores da base governista
– Senador Ramez Tebet, incluo aqui V. Exª – votaram
com o Partido da Frente Liberal.
Com todo orgulho, digo que voto a favor de
qualquer projeto que aqui chegar e que for bom para
o País e para o nosso povo – venha ele de partido
comunista, socialista ou democrático; venha ele do
PMDB, do PDT, do PSB, do PFL ou do PSDB. Seria um
absurdo, nesta Casa, que não votássemos um projeto,
por exemplo, encaminhado pelo Senador Mão Santa se
ele fosse bom para o trabalhador, para o aposentado
ou para os discriminados. Esse não é o caminho.
Não votamos juntos a reforma tributária e a reforma da previdência? Todos os Partidos não votaram a PEC paralela? Assim, alegar que um Senador
da República não pode votar numa boa proposta só
porque não é da lavra da sua mão ou do seu Partido
não ajuda. Falo isso carinhosamente, pois tenho quase
20 anos neste Congresso da República.
O momento é de humildade e de reﬂexão. Se 12
Senadores da base do Governo, a qual integro, não
acompanharam essa votação, não adianta culpar as
Senadoras Heloísa Helena e Serys Slhessarenko ou
os Senadores Paulo Paim, Ramez Tebet e Mão Santa.
Algo está errado! Essa é a mínima reﬂexão que devemos fazer.
E o Senado da República joga um papel fundamental em nosso Governo. Alguém tem dúvida disso?
Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Serys
Slhessarenko, atente. Senador Paulo Paim, ontem,
nessa tribuna, eu aﬁrmava a inspiração histórica do
povo do Rio Grande do Sul. O primeiro a lutar pela libertação do negro e a sonhar com a República foi Bento
Gonçalves, numa batalha de dezenas de anos. Creio
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que ele reencarnou em Paulo Paim, que há anos luta
pela dignidade do trabalhador. E quis Deus estar aqui a
seu lado esta bela mulher brasileira, a Senadora Serys
Slhessarenko, a nossa Anita Garibaldi nessa luta. O
que conseguimos ontem é pouco, mas é importante e
signiﬁca muito na família do trabalhador. Senador Paulo
Paim, às vezes, por uma moedinha, o pobre não pode
entrar num ônibus, tendo de enfrentar o sol e léguas
e léguas de distância. Talvez o Presidente não tenha
tido essa experiência, mas, como médico, sei – assim
como a Senadora Serys Slhessarenko, que tem na
sua família alguns proﬁssionais de saúde – o que signiﬁca um pobre que chega com uma criança tossindo,
com falta de ar, com asma. De nada adianta receber a
receita do médico, se não tiver o pouco dinheiro para
comprar a sua bromodeína, a sua aminoﬁlina, xaropes
baratos de R$2,00 a R$3,00. Isso mostra o valor da
moeda. O essencial é invisível aos olhos. Houve a valorização daquilo que o Brasil tem mais, a mão-de-obra
do trabalhador. Deus escreve certo por linhas tortas: o
placar foi de 44 a 31. Até o Ministro Palocci sabe fazer
esta conta: a diferença é 13. Isso foi uma advertência
para o 13, o 13 que encantou e que foi esperança. Há
poucos instantes foi entrevistado pela CBN o Ministro
Aldo Rebelo, do PT, que falou sobre a votação do salário mínimo. Nem ouvi, porque quando entrei S. Exª
já tinha falado.Tenho orgulhoso de ser Senador pelo
PMDB: por Ulysses, que está encantado no fundo do
mar, que lutou pela redemocratização de nosso País;
por Teotônio Vilela, que, com câncer, se imolou; por
Tancredo Neves; e por essa liberalidade do PMDB,
que não nos amordaça, nem coloca algemas nos seus
líderes, a exemplo deste extraordinário homem, de
perspectiva invejável no Senado e no Brasil, Senador
Ramez Tebet. Vale lembrar também o Senador Pedro
Simon, gaúcho como V. Exª, Sr. Presidente. Externamos aquele princípio ensinado por Ulysses Guimarães:
“ouça a voz rouca das ruas”. A voz rouca das ruas diz
para o PT prestigiar o trabalho e o trabalhador. Senador Paulo Paim, V. Exª se ﬁrmou na história deste
País, assim como Bento Gonçalves, Getúlio Vargas,
João Goulart, Pedro Simon e Pasqualini. V. Exª é para
o Brasil, hoje, o que Martin Luther King signiﬁca para
a pátria norte-americana.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado pela generosidade do grande tribuno Mão
Santa, que o Brasil aprendeu a respeitar pelas suas
convicções e pela forma de atuação.
Senadora Heloísa Helena, estou fazendo uma
pequena reﬂexão, em que citei seu nome. Na reforma
da previdência, V. Exª foi considerada, em tese, a culpada. Em tese, agora, estão apontando para outro
culpado. E o Governo não admite onde está errando.
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No mínimo, deve fazer uma longa reﬂexão. V. Exª sabe
da minha posição e o quanto ainda lastimo não estarmos na mesma trincheira, defendendo as mesmas
convicções.
O Senador Eurípides Camargo, hoje aqui presente, sabe o quanto conversei nesta semana buscando
construir uma alternativa. As portas, infelizmente, não
foram abertas.
Por isso, Sr. Presidente, com muita tranqüilidade,
faço esta pequena reﬂexão. A minha intenção não é
falar de vencidos, nem de vencedores, mas dizer que
temos de dialogar mais, construir mais, negociar mais
com a base, com o conjunto da situação, e também
com a oposição. Doze votos, com certeza, decidem
qualquer votação nesta Casa se não houver esse
grande entendimento, que considero possível.
Disse mais ontem e vou repetir, porque assumo
as minhas palavras: só se a Câmara dos Deputados
tivesse uma tendência camicase para querer derrotar
os R$275,00. E o homem público, para mim, não é um
camicase, nem deve ser. Por isso, entendo que a Câmara deve aprovar os R$ 275,00. É um erro técnico,
político, social e econômico insistir num debate em que
só um lado está perdendo. O bom senso manda votar
pelos R$275,00, e esse valor deveria ser sancionado
pelo Presidente. A partir de então, devemos trabalhar
uma política salarial deﬁnitiva para o mínimo, para evitar esse enfrentamento todos os anos.
Sei que todos os Deputados e Senadores gostariam disso. Já existem inúmeros projetos na Casa.
Uma emenda de minha autoria não foi votada ontem.
Portanto, sinto-me no direito de apresentar, hoje, outro
projeto para contribuir com o debate, nos seguintes
termos: “Art. 1º. A partir de 1º de maio de 2005, o valor
do salário mínimo será reajustado...”
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou resumir,
Sr. Presidente: “...pela inﬂação dos últimos doze meses
e terá o aumento real conforme o PIB, em dobro”.
Por que em dobro? Se o País ﬁcou mais rico, vamos pensar nos mais pobres. Se o País crescer dois,
o aumento real é de quatro; se o País crescer um, o
aumento real é de dois; se o País crescer três, o aumento real é de seis. Coloco isso aqui porque é fruto
da emenda que não pôde ser votada ontem – aliás,
emendas de inúmeros Senadores, inclusive da Senadora Heloísa Helena – que estende aos aposentados
e pensionistas o mesmo percentual de reajuste que
for dado ao mínimo.
Vamos começar esse bom debate. Vamos pegar
não só o projeto do Senador Paulo Paim, do Senador
Ramez Tebet ou seja lá de quem for. Vamos pegar to-
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dos os projetos que tratam da matéria e elaborar uma
proposta. Podemos votá-la até o ﬁm do ano ou em janeiro, respaldados inclusive no Orçamento. Da forma
como está colocado aqui, não haverá problema com
o Orçamento, porque a própria Constituição manda
recompor o valor real do salário mínimo e tem que
dar reﬂação.
Buscamos vincular esse aumento ao PIB, e tenho
aqui o PIB ano a ano para mostrar que isso não é um
absurdo. Qual foi o PIB nos últimos anos? Vou pegar
alguns exemplos: em 1991, 1,03%; em 1994, 5,85%; em
2001, 1,42%. Se o PIB cresceu, o País também cresceu, ﬁcou mais rico, e o trabalhador, os aposentados
e pensionistas poderiam ter, então, uma recomposição
nos seus vencimentos com o objetivo histórico de recuperar, deﬁnitivamente, o valor do salário mínimo.
Sr. Presidente, concluo dizendo que os aposentados e pensionistas deste País, que são 22 milhões,
estão com uma perda, se pegarmos os últimos oito
anos, correspondente a 47,6% nos seus vencimentos!
É preciso recompor essa perda acumulada ao longo
dos anos. Nas nossas emendas, isso estava contemplado, mas, infelizmente, quando foi aprovado o substitutivo, as emendas caíram. Quem sabe a Câmara,
num gesto generoso e de grandeza, inclua a recomposição, dentro do que for possível, também para os
vinte e dois milhões de aposentados e pensionistas
que estão ainda nessa expectativa.
É isto, Sr. Presidente: uma reﬂexão tranqüila, serena, para dizer que ontem não houve vencidos nem
vencedores. A ampla maioria, de forma democrática,
entendeu que dava para avançar um pouquinho mais
no valor do salário mínimo, decisão que não fere as
contas públicas. Digo isso com a maior convicção e a
maior tranqüilidade, Sr. Presidente. Não fere em nada a
Previdência e todos nós sabemos. Na verdade, ajuda,
como aqui foi dito pelos Senadores e Senadoras ontem,
a melhorar um pouquinho a alimentação do brasileiro.
Só isso, porque R$15 a mais não dá para nada além
disso: não dá para roupa, não dá para transporte, não
dá para remédio – para lazer, nem falar! Quinze reais a
mais, como disse V. Exª, permitem comprar um remédio
numa emergência, e isso ajuda, que ajuda, ajuda!
Achar que, no bolso de quem não tem nada,
R$15,00, R$20,00 ou R$30,00 nada representam é
tirar o povo para bobo. Os mais humildes sabem que,
quando não se tem nada no ﬁm de semana, R$10,00
representam muito: dá para comprar cinco quilos de
carne, por exemplo. Não ajuda? Que é isso?
Eu encerrei, Senador Mão Santa, mas o debate
vai continuar. Sei que diversos oradores ainda gostariam de falar sobre o assunto.
Agradeço ao Presidente pela tolerância.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (José Jorge. PFL – PE)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Jorge. PFL – PE)
– Senadora Heloísa Helena, pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, após a fala dos que já estão inscritos, queria me
inscrever para uma comunicação inadiável. Acho que
o Senador Ramez Tebet está inscrito normalmente.
Gostaria de falar após S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Jorge. PFL – PE)
– Pois não, já inscrevi V. Exª e também me inscrevi
para falar após V. Exª.
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Ramez Tebet.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Jorge. PFL – PE)
– Pois não, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente,
gostaria que, usando V. Exª a sua sensibilidade – Deus
quis que V. Exª representasse hoje, com muita grandeza,
a Presidência desta Casa –, encontrasse uma oportunidade para que eu pudesse externar a minha gratidão
à grandeza que o Senado demonstrou ontem.
O SR. PRESIDENTE (José Jorge. PFL – PE)
– Pois não, V. Exª já está inscrito normalmente. Daqui
a pouco darei a palavra a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senadora Heloísa Helena, Srs. Senadores, sucedo nesta tribuna o Senador Paulo Paim, que fez uma
abordagem humilde, uma abordagem serena, como é
de sua personalidade, sobre a votação de ontem, que
ampliou o salário mínimo para R$275 na esperança de
que Câmara venha a conﬁrmar o gesto do Senado da
República a favor do Brasil e com a esperança também
de que, se isso ocorrer, Sua Excelência, o Presidente
da República, sancione o projeto e não o vete, como
se anuncia pela imprensa. Não podem ser os R$260
uma questão de força do Poder Executivo. Não podem
ser uma tábula intransponível. Espero que os R$260
tenham sido apenas o marco para uma grande discussão neste País.
E acredito que assim tenha sido. A proposta veio
para o Legislativo, foi amplamente debatida na Câmara
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e depois chegou aqui, ao Senado da República, Casa
composta de vários ex-governadores – hoje aqui presente o Senador Mão Santa, que tantos benefícios
levou ao Estado do Piauí, como eu pude presenciar,
recentemente, em visita ao seu Estado. O Senado,
então, debateu amplamente essa matéria, e vários
argumentos surgiram. Aﬁnal, preponderou aquilo que
muitos dizem que é tão pequenininho, que é irrisório.
O que seria um aumento de R$15? A isso eu quero
responder, Senador Paulo Paim, que esse aumento de
R$15 é altamente signiﬁcativo. Embora seja pouco, ele
é altamente signiﬁcativo para as famílias brasileiras,
não só pelo que ele pode comprar, não só pelo que
ele permite adquirir, não é pelos litros de leite que ele
permitirá adquirir nem pelos quilos de fubá nem pelos
pãezinhos que os 15 reais poderão comprar, pelos remédios referidos aqui pelo Senador Mão Santa – ele,
que é médico, mas porque tem signiﬁcado. Acredito
ser esse aumento signiﬁcativo para o País, porque há
muito tempo se fala que o País precisa mudar, que
o País precisa se transformar. E pergunto: ao longo
desses anos todos, qual foi o avanço que propiciamos
aqui em favor de uma melhoria da qualidade de vida
do nosso povo? Não podemos argumentar, como ouvi
muitos argumentarem, usando o salário-família, que
contempla famílias que tenham crianças de até 14 anos.
Como incluir isso como base de sustentação do valor
do salário mínimo? E as crianças e os adolescentes
entre 14 e 18 anos? Como é que ﬁcariam?
Acho que demos um passo importante e um
passo responsável, porque o salário mínimo não pode
ser encarado só do ponto de vista ﬁscal. Ao contrário,
ele não deve ser encarado sob esse prisma, a questão
ﬁscal é um meio para atingir uma ﬁnalidade maior, que
é o bem-estar da nossa população, que é a reativação
da nossa economia.
Historicamente, o salário-mínimo foi criado para
quê? Para ser uma espécie de patamar mínimo que
protegesse o trabalhador das intempéries do mercado.
Como é estabelecido o seu valor? Como se quer que
o salário mínimo seja estabelecido? O seu valor não
pode ser determinado por parâmetros ﬁscais, há de
ser estabelecido, essencialmente, pelas necessidades
básicas do trabalhador. Temos que, um dia, atingir
esse patamar.
Portanto, temos que concentrar nossas forças.
Se R$275 é pouco, por que não pensarmos, desde
agora, como o Senador Paulo Paim propôs e muitos
vêm propondo, em uma fórmula conseqüente e séria
para que isso se torne realidade, ainda mais quando
sabemos que o salário mínimo é tão pequeno neste
país, que os serviços que são prestados à população
por parte do Poder Público são precários, são deﬁci-
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tários. O argumento histórico tem que pesar na nossa
consideração. Quem quer olhar o futuro tem que entender que está na hora de o Brasil ousar um pouco
mais. Não podemos nos restringir a essa questão de
superávit primário, como ﬁzemos, para pagar juros
de R$100 bilhões, não podemos. Temos que avançar
um pouco: vamos conseguir superávit primário para
investir em obras de infra-estrutura, para atender às
próprias necessidades do trabalhador, por exemplo.
Vamos fazer com que o dinheiro da seguridade social
ﬁque só na seguridade social.
Argumenta-se, de um lado – é o argumento
daqueles que defenderam o salário-mínimo de R$260,
argumento que vem de muitos anos –, que serão afetadas as contas da Previdência Social, que será gerado
um déﬁcit de bilhões na Seguridade Social. Mas por
quê? Porque aumentaria os vencimentos dos aposentados, dos pensionistas, dos inativos que estão
vinculados à Previdência Social. Então, não se pode
aumentar o salário mínimo.
Neste caso, então, vem uma outra gritante injustiça. Tem que haver solução para isso, porque não
podemos condenar aquele que trabalhou uma vida inteira, o aposentado ou pensionista, a não ter aumento
nos seus vencimentos, nas suas pensões.
Positivamente, isso seria de uma injustiça gritante.
Não pode ocorrer isso, principalmente porque estamos
tirando dinheiro da Seguridade Social para pagar juros.
Assim, a Previdência Social um dia quebra mesmo!
Temos que fazer com que o dinheiro da Previdência,
da Seguridade Social seja aplicado somente nos ﬁns
a que se destina.
Embora esses sejam aspectos importantes, há
um outro argumento, Srªs e Srs. Senadores, que não
podemos desprezar, um argumento ético, porque há
o compromisso de melhorar o salário mínimo, de fazer
com que o salário mínimo possa atender às necessidades básicas de uma família, como educação, alimentação, vestuário, transporte, lazer e outras necessidades
importantes da vida, que se tornou um compromisso
histórico e que, entretanto, vemos transformar-se em
um compromisso não cumprido.
E nós todos, que somos, em maior ou menor
grau, responsáveis pelos destinos da Nação, temos
que entender que esse é um argumento ético de fundamental importância, porque as promessas feitas ao
povo têm que ser cumpridas. Ora, prometeu-se, por
exemplo, dobrar o valor do salário mínimo. Mas, com
essas propostas de aumento irrisórias, tão pequenas,
diria até ridículas, como é que se vai cumprir essa
promessa feita em praça pública, diante de toda a
Nação brasileira?
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Poderia ir mais longe, Senador Paulo Paim, que
agora preside os nossos trabalhos, Senadores José
Jorge, Mão Santa e Senadora Heloísa Helena, mas
penso que o Senado deu um grande passo, um passo
do qual não podemos nos vangloriar, porque realmente
o aumento é pequeno. E isso me faz lembrar do que
minha mãe dizia: “Meu ﬁlho, um pouco com Deus é
muito, e o muito sem Deus é nada”. Esse pouco é
muito, sim, pelo que representa, não só diante do que
esse valor vai inﬂuir no cotidiano das pessoas com
relação àquilo que se adquire hoje com R$15,00, mas
é um avanço importante para a consciência da Nação,
para alertar a todos nós e, sobretudo, para dizer que
ninguém é dono da verdade.
Há que se construir uma solução. O Executivo, o
Legislativo e a sociedade, todos juntos devemos construir a verdadeira solução, uma solução adequada
para que possamos atingir a ﬁnalidade a que todos
nos propusemos, qual seja, a de levar o bem comum
a nossa população.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo
o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ramez Tebet, V. Exª está longe de saber o signiﬁcado
e a grandeza de sua liderança em nosso País. V. Exª
passou no Piauí por duas vezes. Uma, quando V. Exª
era Ministro da Integração Regional e quando tive as
benções da inspiração divina de lhe outorgar a maior
comenda do Estado, a Grã-Cruz Renascença. Senadora Heloísa Helena, já houve muitos Ministros de Integração Nacional, inclusive um do nosso Partido, mas
nunca, em tão pouco tempo, o Piauí recebeu tantas
benesses. A passagem do Senador Ramez Tebet foi
meteórica. Não sei durante quantos dias.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Noventa
dias.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Foi uma benção
de Deus, uma chuva de benefícios. Ainda hoje, um
de meus Secretários de Governo, Dr. Avelino Neiva,
é encantado pela maneira como V. Exª foi pródigo em
benefício das obras do Piauí. Assim como a Senadora
Heloísa Helena, recentemente, esteve lá participando
de uma conferência sobre Direito. Depois, V. Exª foi à
minha cidade. Senador Paulo Paim, o Piauí quer também gozar da sua presença. Tanto a Senadora Heloísa
Helena quanto o Senador Ramez Tebet nos encantaram. O Senador Ramez Tebet, em sua generosidade e
inspirado pelo amor por sua esposa, foi em uma nova
lua-de-mel no Delta, no litoral do Piauí. Não estava lá
porque estava em missão do Senado. Mas V. Exª encantou a minha cidade, Parnaíba, e minha família e
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meus amigos. Ontem, o encantamento do Brasil, do
Piauí e de todos nós, do PMDB, aumentou quando V.
Exª, na hora da decisão, votou pelo pequeno, pelo pobre, pelo trabalho e pelo trabalhador. Na Presidência
do Senado, sua passagem também foi meteórica, mas
nenhum o excedeu em grandeza. Estou nesta casa há
um ano e pouco e vejo a satisfação das Senadoras,
dos Senadores e dos servidores do Senado. No destino, o homem põe, e Deus dispõe. Deus escreve certo
por linhas tortas. Se não houver a reeleição – em que
consagraria o nome do estadista Presidente Sarney
–, declaro, abertamente, como gente do Piauí, meu
voto em favor do extraordinário Líder do PMDB, que
é o Senador Ramez Tebet. Ainda mais: se V. Exª der
coragem ao Partido – aquela coragem de Ulysses,
Teotônio e Tancredo –, será candidato a Presidente
da República. E quero acompanhar V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ave Maria!
Senador Mão Santa, V. Exª me comove. Sou-lhe
imensamente grato pelas generosas palavras. Elas
se excederam. V. Exª foi longe demais, mas é grande
o seu coração.
Mas quero dizer que, se V. Exª não esteve no
Piauí, foi muito bem representado, pois toda a sua
família estava lá. V. Exª não pôde estar, mas a sua
família toda esteve. Tive a alegria de conviver com as
suas duas irmãs, de conhecer os seus ﬁlhos, os seus
conterrâneos – o seu irmão que eu já o conhecia. Em
suma, encantou-me a sua família e o Piauí. Eu vi que
o seu Estado tem uma medicina excelente, inclusive
está recebendo outros Estados da Federação. E, no
setor educacional, também há naquele Estado instituições de excelência. Por tudo isso, Senador Mão
Santa, compreendendo a luta que V. Exª trava, aqui,
pelos seus ideais, quero lhe agradecer de coração e
reconhecer o seu mérito.
O que me traz, fundamentalmente, a esta tribuna
é que temos que passar a discutir verdadeiramente uma
política para este País, porque é gritante e revoltante a
injustiça social, a miséria e a pobreza, o desemprego
sempre crescente e a economia estagnada. Está na
hora de unirmos as nossas forças e respondermos a
este processo. Não é possível ﬁcarmos ouvindo, como
eu ouço desde pequeno, que o Brasil é muito rico e
poderoso, quando vemos a maioria das famílias brasileiras e milhões de brasileiros ainda na miséria. Cumpre,
portanto, contabilizar essa riqueza em favor da nossa
sociedade, realizando uma política mais audaciosa.
Isto é importante: audácia com responsabilidade. Temos que agir nesse sentido.
Senador Paulo Paim, não podemos mais discutir
salário mínimo, utilizando argumentos como o pagamento do salário-família, que abrange crianças de até
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14 anos. Não se pode descer a esse nível. Como é
que ﬁcam as famílias que têm ﬁlhos com idade entre
15 e 18 anos? Quando se indagou qual era o salário
mínimo de um trabalhador que tem esposa e dois ﬁlhos,
levando-se em conta o bolsa-escola e o salário-família,
chegou-se à cifra de R$430,00. Ora, mas quanto ganha
uma família com cinco integrantes em que o casal tem
três ﬁlhos de 15, 16 e 17 anos? Então, precisamos de
argumentos consistentes.
Em suma, formulo sinceros votos, pois acredito
que o Senado deu um grande passo. Espero, volto a
repetir, que a Câmara dos Deputados não roube essa
esperança de mudança que são esses R$15,00 e que
o Presidente da República caia em si, com seu coração
generoso, e decida dar os R$275,00, pensando em
encontrar uma solução para o salário mínimo, como
V. Exª, Senador Paulo Paim, e outros Senadores estão propondo.
É o que eu almejo, no mesmo sentido de V. Exª,
com toda humildade. Se alguém ganhou ontem, foi o
povo brasileiro, que começa a discutir mais e que ganhou a cidadania brasileira. Isso é que é importante.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet,
o Sr. José Jorge, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência cumprimenta o Senador Ramez
Tebet pelo brilhante pronunciamento, que representa
o pensamento de equilíbrio e de tranqüilidade do Senado, mostrando que ontem não houve nem vencidos
nem vencedores; prevaleceu o bom senso.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa e, em
seguida, à Senadora Heloisa Helena.
Senador Mão santa, V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, que preside esta sessão de sextafeira, 18 de junho, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras
e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo
extraordinário sistema de comunicação do Senado
Federal, a comunicação vale pela verdade que diz.
O Brasil está atento, sintonizado com esta Casa, que
tem transparência e verdade. Isso é tão signiﬁcativo
que o maior líder, Cristo, que não tinha esse sistema
de som, nem televisão, nem rádio, dizia: “Em verdade,
em verdade, eu vos digo”. A verdade chega.
Senador Ramez Tebet, são 181 anos de Senado.
Hoje, comemoramos. Está no livro de Deus: “Chorai nas
adversidades e nas diﬁculdades e exultai e se alegrai
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nas conquistas e nas vitórias”. Foi uma conquista na
história do mundo.
Sempre repito o ensinamento do meu professor de
cirurgia: a ignorância é audaciosa. O núcleo duro tem
pouco preparo e pouca experiência, nenhum deles esteve aqui e, quase com certeza, nenhum deles chegará
aqui, Senador Paulo Paim. Aqui, meus jovens brasileiros
e brasileiras, é a porta estreita, não é a porta larga da
vadiagem. É uma orientação divina. Eles tinham que
entender, mas o núcleo duro tem pouco saber.
Experiências de clandestinidade experiências
em Cuba, ridículas! Estive no plenário de Cuba, Senador Paulo Paim, e me disseram que Fidel Castro
tinha sido reeleito. Eles tinham 300 parlamentares e
foram 300 votos para Fidel! E pior, 300 votos para o
irmão dele! Essa é a experiência que eles tinham, a
ignorância audaciosa!
Isso é divino. Moisés acreditou em sua missão,
não quis saber das diﬁculdades e, como o Senador
Paulo Paim, sofreu, baqueou. S. Exª chegou a chorar
em ombros de amigos, sofreu mais com isso do que
com a greve de fome que fez neste Congresso. Como
Moisés, o Senador Paulo Paim acreditou. Moisés não
quis saber se o Faraó tinha exércitos, se havia Mar
Vermelho, se havia deserto. Ele simplesmente foi. Vi,
em alguns dias, o Senador fraquejando, como Moisés
também fraquejou, Senador Ramez Tebet.
Eu não sei há quantos anos, Senador Paulo Paim,
V. Exª luta por esse salário, mas sei que é velha. Antes de conhecê-lo pessoalmente, sua luta tinha eco
no Piauí e já me atraía. A sua presença foi uma das
razões que me fez votar no PT. Tenho noção do que é
tempo porque estudamos, trabalhamos. A crença no
estudo e no trabalho é que nos trouxe aqui. Foi assim
que percorri os caminhos que ﬁzeram com que o povo
do Piauí me mandasse para cá. O Senador Paulo Paim
tem tantos anos de Parlamento que daria para cursar
três vezes a faculdade de Medicina. É uma ﬁgura com
experiência, a quem me curvei quando aqui cheguei.
O Senador Paulo Paim fraquejou como Moisés.
Senador Antero, o povo não queria seguir as leis, queria
a devassidão, os bezerros de ouro. E ele quis desertar. Eu o vi, Senador Paulo Paim, como Moisés. Então,
Moisés ouviu uma voz divina: “Buscai os mais velhos,
os mais experientes, os setenta mais experimentados
e eles lhe ajudarão a carregar o fardo do povo”.
Foi aí que nasceu a idéia de Senado, modiﬁcada
no mundo, na Grécia da República dos ﬁlósofos, na
Itália do Renascimento, na França, quando o povo foi
às ruas afastar o autoritarismo, os reis, gritar por liberdade, igualdade e fraternidade.
E veio para o Brasil e melhorou.
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Em 181 anos, esta Casa nunca envergonhou o
País. Rui Barbosa perdeu as duas eleições à Presidência da República – saía daqui para disputar as eleições
–, mas nunca perdeu a vergonha e a dignidade. Esse
é o exemplo maior de Rui Barbosa, e só quem não o
aprendeu foi o PT, o núcleo duro.
Mas o PT bom manifestou-se ontem, pela santidade de Flávio Arns, que desconﬁo chegará aos céus
antes de Dom Paulo Evaristo Arns. Nunca vi um homem
tão bom, tão devotado aos humildes, aos necessitados,
aos sofridos e aos excluídos.
A mulher verdadeira foi representada pela Senadora Serys Slhessarenko, que chorou aqui e reproduziu
a grandeza histórica da mulher de Pilatos; de Verônica,
enxugando o rosto de Cristo; e das três Marias, defendendo a verdade.
E o Senador Paulo Paim não é o Bento Gonçalves,
é o nosso Martin Luther King. V. Exª é maior do que o
PT, é maior do que o Rio Grande do Sul. V. Exª é um
extraordinário líder do Brasil pelas causas justas.
Getúlio Vargas, hoje, tranqüiliza-se pela semente
plantada. O Brasil revive Getúlio Vargas, no 1º de maio,
a anunciar: “Trabalhadores do Brasil”. Fica a lembrança
e o respeito ao salário mínimo, que ele, inspirado por
Deus, com certeza, criou. E nós, inspirados por esses
homens do Rio Grande do Sul, vamos fortalecê-lo.
Mas a mídia comprada, desavergonhada, diz
que isso é demagogia e que a Câmara dos Deputados vai mudar. Senador Antero Paes de Barros, vamos
mudar antes, povo brasileiro, essa insanidade! Se a
Câmara dos Deputados mudar, mudo o nome dela. É
a luta pela decência e pela dignidade e, como disse
Rui Barbosa, da primazia do trabalho e do trabalhador.
Senador Antero Paes de Barros, no dia em que a Câmara dos Deputados baixar o salário do trabalhador,
nós mudaremos o nome dela para “Câmara de gás”,
que leva à morte o trabalhador. Essa é a verdade. E
voltará a ser não aquela Câmara de 300 picaretas,
mas a Câmara de 503 picaretas.
Essa é a história. Vem a mídia, comprada, desavergonhada, dizendo que isso é demagogia, que
R$15,00 não é nada. Nada é para mim, que, como
Senador, ganho muito.
Vamos fazer uma conta que até o Palocci sabe
fazer. Não adianta dizer isso para o Lula, porque ele
não resolve, não governa, não preside. Palocci, não
venha enganar, porque ﬁz o seu curso e sei que a sua
matemática é pequena. Fui prefeitinho e dos bons! Saí
da Prefeitura e recebi 93,84% dos votos da minha cidade para ser Governador do Estado do Piauí. Palocci,
fui prefeitinho e duas vezes Governador e sou Senador, e V. Exª, a proceder assim, nunca o será. V. Exª
será um ofﬁce boy do Banco Mundial, do FMI, do BID
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e do Bird, como todos que, na história, se entregaram
a essa farra dos ganhos dos banqueiros. Banqueiros
canalhas!
Olha quanto ganha um bancário! Senador Ramez
Tebet, meu sogro, pai da Adalgisinha, era bancário, e,
naquela época, os bancários ganhavam bem, o salário deles era justo. Hoje, vejamos quanto ganha um
bancário. Assim como todos os trabalhadores, são
explorados. E o Sindicato dos Bancários foi a força e
a luz do PT. Essa é a verdade.
Mas quero fazer uma continha simples – o Palocci
entende as simples, e o Lula nem as simples está entendendo. Senador Antero Paes de Barros, em qualquer
país organizado que tenha vergonha, a diferença do
maior salário para o menor salário é 10, 12 ou 15
vezes. Palocci, venha para a verdade, não ﬁque enganando! A sua matemática é igual a minha, de médico:
pressão 12 x 8; quando o pulso chega a 100, o sujeito
está morrendo; quando a glicemia passa de 50, a pessoa entra em coma. Então, sabemos pouco. Palocci,
com esse pouco que V. Exª sabe, a diferença entre o
maior salário aprovado aqui – de quase R$18 mil – e
o menor salário é de mais de cem vezes. Isso é uma
vergonha!
Por isso, queremos recuperar o valor do trabalho.
Querem dizer que não é nada? É.
Meu avô, que era um grande empresário e grande
industrial, tinha uma indústria de cera, de sabonete. E
ele a levou para o Rio, onde venceu a gordura de coco
carioca; ele colocou lá a do Norte. Vendeu sabão lá.
Ele trabalhou muito. O Lula trabalhou pouco, aposentou-se cedo – sei que foi por causa de um acidente;
digo isso com todo o respeito, porque sou médico. Mas
Lula trabalhou muito pouco. Mas meu avó trabalhou
muito e ﬁcou rico, tinha dois navios. Não tenho isso,
porque me dediquei à Santa Casa, aos pobres, como
todo mundo sabe.
Um dia, meu avô pediu que eu ﬁzesse uma compra. Na volta perguntou pelo troco. Eu disse que havia
ﬁla e que o troco era só uns tostões. E ele mandou que
eu voltasse lá para buscar o troco. O valor do dinheiro
é de acordo com a necessidade. O valor do dinheiro
está na sua necessidade. Então, R$15,00 não vale nada
para o Lula; para o Palocci, de jeito nenhum, porque o
Meirelles dá o dinheiro que ele quer. Quando sair de lá,
ele será ofﬁce boy dos bancos internacionais, como
está na nossa história. Mas é um valor muito signiﬁcativo, conforme o ensinamento do meu avô.
Minha gente, sou do Nordeste, com muito orgulho.
Senador Paulo Paim, no Nordeste é assim. Senador
Eurípedes Camargo, V. Exª, que é humilde, sabe que
muita gente ganha dinheiro vendendo leite de uma va-
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quinha a R$0,50 o litro. Esses R$15,00 já são suﬁcientes para comprar leite por um mês para as crianças.
E mais: os brasileiros têm vergonha. Rui Barbosa
disse: “A pátria é a família ampliﬁcada”. A mulher, hoje,
por mais humilde que seja, participa da economia doméstica; ela trabalha.
Senador Heráclito, então, não se trata só de
R$15,00; são R$15,00 do homem, mais R$15,00 da
mulher; já são R$30,00. Isso talvez seja, Senador
Paulo Paim, o valor da dignidade. Quantas mulheres,
muitas vezes, vendem até o seu corpo, quando se
encontram diante da pobreza, da fome, traindo os
princípios cristãos?
São esses os fatos que estamos vendo.
Senador Heráclito Fortes, se a Câmara mudar o
valor do salário mínimo, se diminuí-lo, vamos escrever
na mente de cada brasileira e de cada brasileiro que
ela mudou de nome: chamar-se-á “câmara de gás”,
porque condenará as trabalhadoras e os trabalhadores
do nosso Brasil.
Senador Paulo Paim, queremos aqui externar a
nossa gratidão por essa campanha bela, essa campanha que V. Exª soube liderar. V. Exª teve a coragem de
persistir. V. Exª, em nenhum instante, afrontou o Presidente da República e o seu Partido. V. Exª foi aquilo que
o seu Partido cantou: a esperança de que, neste País,
este Senado continue a sua tradição histórica.
Quis Deus que entrasse aqui este extraordinário
homem público: Heráclito Fortes, que tem, entre inúmeras virtudes, a capacidade de unir e de fazer amizades. S. Exª conquistou a amizade dos maiores homens públicos deste País e privou da intimidade de
Ulysses Guimarães, de Tancredo Neves, de Renato
Archer e de Luiz Eduardo, traduzindo o desejo e a
grandeza das virtudes do homem piauiense.
Senador Heráclito Fortes, quero citar outro homem
que se iguala a V. Exª na sua trajetória nesta Casa:
Petrônio Portella. Quis Deus, Senador Antero Paes de
Barros, que eu estivesse ao lado de Petrônio Portella
quando o Congresso decidiu fazer reformas no Judiciário, desagradando o Governo totalitário da ditadura
dos militares. Ernesto Geisel mandou, então, fechar
esta Casa, Senador Antero Paes de Barros, e eu estava aqui. Como o Senador Heráclito Fortes gozou da
intimidade de alguns, Deus também me encaminhou a
gozar da intimidade de Petrônio Portella, do seu irmão
Lucídio Portella e de Dirceu Mendes Arcoverde, que
tombou, nesta tribuna, defendendo a saúde deste País.
Eu estava ao lado de Petrônio Portella quando veio a
ordem para o fechamento do Congresso. E Petrônio
Portella, com a altivez do homem do Piauí, disse: “É o
dia mais triste da minha vida”. E, diante da sua moral,
repensaram os ditadores e reabriram o Congresso.
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Hoje, faço esta saudação a Petrônio Portella, cuja
passagem de ﬁrmeza nos possibilitou sermos ﬁrmes
e defendermos o povo do Brasil.
Cantei: “Ó, Deus, se for para permitir essa vergonha, feche o Senado”. Digo hoje: “Ó, meu Deus,
abençoe o Senado, a Casa do povo de vergonha do
Brasil”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esta Presidência registra a presença dos alunos do
Centro Educacional Ludovico Pavoni, do Gama.
É uma alegria vermos esta moçada, acompanhando este bom debate no Senado da República.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de
Barros, por 20 minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, o Senado da República, ao votar como votou, estabeleceu
uma vitória desta Casa, mas, principalmente, da democracia e dos trabalhadores brasileiros.
Os últimos acontecimentos nos impõem que raciocinemos, mais uma vez, sobre o perﬁl autoritário
deste Governo. Por que isso? Porque não é normal
para um governo que tem as origens do Governo do
PT ter o comportamento que tem em relação ao Parlamento. Este é um governo que imita o Rogério Magri:
é um governo que nos manda uma medida provisória
de R$260,00 e a considera “imexível”!
O Presidente Lula já fez tudo. Ninguém quer melhor aos trabalhadores do que o Presidente. Não duvido
das boas intenções do Presidente da República, mas
estão mentindo para Sua Excelência.
Se analisarmos a história recente da democracia deste País veremos que as medidas provisórias do
Governo passado – e reﬁro-me aos dois últimos anos
daquele Governo – foram modiﬁcadas pelo Congresso
brasileiro. Na medida provisória de 2001, o Governo
propôs um salário mínimo de R$181,00, e o Congresso
aprovou R$200,00. Foram R$19,00 a mais, e não houve
todo esse frisson na economia brasileira. O mundo
continuou, os trabalhadores continuaram; porém, um
pouco menos injustiçados. Em 2002, o Governo propôs
um salário mínimo de R$212,00, e o Congresso aprovou R$240,00. Portanto, as medidas provisórias são,
sim, alteradas aqui, no Parlamento.
No primeiro ano do Governo de Fernando Henrique, o Congresso propôs US$100.00. O Presidente
vetou esse valor, mas, depois, teve a humildade de reconhecer o equívoco e tornou a propor os R$100,00,
que equivaliam a US$100.00 na época.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Inclusive fui o Relator.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Daquela medida? Então, não há essa de o
Governo Lula querer anunciar o seguinte: “O Governo
é o do Magri, é um governo ‘imexível’. O que o Governo
manda deve ser cumprido, porque ele é proprietário
da verdade, é o senhor absoluto da verdade. Isso não
pode mudar”. Não dá!
O Governo está padecendo de uma situação
crônica; o Governo tem um problema que tentei evitar
aqui, desta tribuna, no dia 13 de fevereiro, para fazer
o bem. Quando abordei aqui o assunto referente à ﬁta
do Waldomiro Diniz, eu disse: “O Governo só tem duas
alternativas e tem que decidir entre uma delas agora.
Não pode ser amanhã. Se decidir amanhã, ele já vai
ter problema; se for depois de amanhã, vai ter mais
problemas. Ou o José Dirceu tem a grandeza de pedir
para sair do Governo, ou o Presidente Lula o afasta
do cargo agora, até para que ele tenha a possibilidade
de voltar pela porta da frente”. S. Exª ﬁcou. Pergunto:
isso foi bom para o Brasil? De lá para cá, até hoje, as
coisas não se acertaram.
Essa questão do salário mínimo trouxe um problema sério para o Governo, que não sei explicar porque
não conheço a ciência médica, necessária para se
entender a mente das pessoas.
A Câmara aprovou R$260,00, a imprensa elogiou
a articulação do Aldo Rebelo, e o José Dirceu ﬁcou
zangado. Disseram: “Agora, o José Dirceu vai voltar
à coordenação política”. O que ﬁzeram nos últimos
15 dias? Demitiram o Aldo Rebelo da coordenação
política, demitiram o Ministro da Defesa, nomearam
o Aldo Rebelo Ministro da Defesa pelas páginas dos
jornais e disseram, em alto e bom som, que no Senado
o Ministro José Dirceu voltaria à articulação política.
Ou não foi o que aconteceu?
Esperávamos que a vitória fosse apertada, mas
com a volta do Ministro José Dirceu assistimos aos
mais deprimentes espetáculos de transformação deste
plenário azul em um balcão de negócios. Escancaradamente, na mais importante emissora de televisão do
Brasil, assistimos a um Senador da República dizer:
“Não estou sendo bem tratado, o Governo não está
praticando gestos de bom relacionamento”. Vinte e
quatro horas depois, no mesmo poderoso canal de
televisão, houve um poder de sedução enorme para
que pessoas ligadas ao Governo anunciassem: “Foram
gastos 100 milhões na Câmara e há mais de um bilhão
para ser gasto com o Senado”.
O que é isso? Eu nunca vi isso ser colocado às
escâncaras para a população brasileira, como se fosse
absolutamente correto! Líderes dizendo: “Não, essa tur-
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ma está dizendo que vai votar a favor do salário mínimo
para se valorizar”, como se não fosse para defender o
trabalhador, mas para obter benefício pessoal. Isso foi
dito e registrado nos Anais da História deste País.
Não sei onde vamos parar. Com esse método,
não sei onde vamos parar.
Já militei em partido clandestino, li Marx, Lênin e
não consegui encontrar guarida para teses como: “A
burguesia está defendendo um salário mínimo maior.”
Não consigo encontrar parâmetro, onde está escrito
isso entre os que são contra a burguesia.
O Ministro Aldo Rebelo, com toda a formação que
tem, e que respeito, hoje compareceu a um programa
de televisão para dizer, insistentemente: “Vitória do
PFL, vitória do PFL, vitória do PFL. Aliás, o Senado da
República é uma Casa conservadora e é normal que
derrote o Governo, que tem compromissos populares, e
a Câmara dos Deputados, que tem compromissos populares, vai aprovar o salário menor. de R$260,00”.
Antigamente, ensinavam lógica nas escolas. Quero entender onde há lógica: “o Senado conservador ﬁca
contra os compromissos populares e aprova um salário
maior; a Câmara, progressista, ﬁca a favor dos compromissos populares e aprova um salário menor”. Onde
está a lógica? Isso foi dito, hoje, por um Ministro da
República, num programa de televisão. Sinceramente,
não consigo entender a lógica do Governo e do PT.
Concedo o aparte à Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Realmente, não faça nenhum esforço, Senador Antero, para
identiﬁcar a lógica, porque ela não existe num procedimento como esse. Por mais que V. Exª seja inteligente e
preciso nas suas colocações, jamais poderá identiﬁcar
algum resquício de lógica nesse tipo de procedimento,
porque, de fato, só a demagogia eleitoralista e a vigarice
política são capazes de explicar determinados gestos.
Sinceramente, há várias fotos no Globo e no Estadão
– Senador Paim, faltou V. Exª, comemorando a vitória,
porque estava ali atrás – que são interessantes, porque
nelas podemos ver quem está do nosso lado agora.
V. Exª e eu estamos onde sempre estivemos, nós não
mudamos de lado. V. Exª, quando estava na Câmara,
votava assim também, então estamos onde sempre
estivemos, mas há coisas que não se podem explicar.
Senador Antero, alguns, que mesmo na Oposição até
têm carinho pelo Aldo Rebelo e não gostam do José
Dirceu, comentavam: “Mas essa vai ser uma vitória do
José Dirceu e uma derrota do Aldo. Vai ser uma vitória
do Sarney e uma derrota de Renan”. Eu, o tempo todo,
só não cantava: “Tô nem aí, tô nem aí”, mas dizia,
para mim: “Eu não estou nem aí, porque são todos do
mesmo grupo e se merecem”. Foi por isso que achei
pouco que tenha sido justamente ele a dar esse tipo
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de declaração, porque muitos aqui estavam meio tendenciosos a com ele serem solidários. No entanto, foi
justamente dele que veio o ataque mais debochado em
relação à postura do Senado. Sei que V. Exª está feliz
porque trabalhou, e também os Senadores Heráclito,
Mão Santa, Paim e vários outros. O mais importante
foi o que aconteceu para as mães de famílias pobres
de todo o Brasil, porque R$15,00 podem ser nada para
um Senador, para um banqueiro nacional ou internacional ﬁnanciado pelo Governo Lula, sob a omissão e
a cumplicidade do PT, mas eu e V. Exª, Senador Paim,
sabemos exatamente qual é o signiﬁcado de um único
real para a compra de um litrinho de leite podre. Isso é
muita coisa na casa de uma família pobre, que muitas
vezes ﬁca sonhando com o dia em que vai ter R$1,00
para ir à padaria ou à bodega da esquina comprar alguma coisa. É por isso que estamos muito alegres e
não nos devemos incomodar com esse tipo de coisa
de quem nega suas histórias, suas convicções e suas
raízes. Portanto, estão de parabéns V. Exª e o Senado,
que não se dobrou. O que V. Exª disse anteriormente
foi precioso. O que todo mundo lia nos jornais nos
fazia oscilar entre o “estarrecimento” e a indignação.
Era preço o que estava sendo discutido em detalhes.
Eu ﬁcava impressionada. Eu dizia: “Ninguém vai desmentir, não?” Eu quase que pedia pelo amor de Deus
para alguém desmentir, para eu não achar que fui enganada durante tanto tempo, porque não é possível
que alguém mude rapidamente, de uma hora para
outra. “Digam que é mentira, que não há esse detalhamento, que não se está estabelecendo distribuição
de cargos, prestígio, liberação de emendas e poder.
Digam, pelo amor de Deus!” Ninguém sequer falava,
porque, de fato, verdade era. Portanto, quero saudar
o pronunciamento de V. Exª.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Quero agradecer a V. Exª pelo aparte e dizer que, inclusive dialeticamente, esse tipo de crítica não faz bem.
Ontem, parte da Bancada do PT tentou salvar-se
com um projeto muito bem-intencionado, de um dos
maiores intelectuais do País, o Senador Cristovam
Buarque, com relação a aplicações em programas
sociais que seriam colocadas pelo Governo do PT na
LDO. Isso foi dito da tribuna. Eu creio que o Governo
deve continuar com ela, independentemente de terem
sido aprovados os R$275,00.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – O Governo deve continuar apoiando os projetos sociais. A síntese do Governo está retratada em
números do TCU. Os últimos dados divulgados foram
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muito bem registrados pelo jornalista Clóvis Rossi, que
diz, no início do seu artigo de ontem:
O retrato do Governo Lula está dado por duas
informações dos jornais de ontem. Primeira: relatório
do Tribunal de Contas da União mostra, na verdade
relembra, que a renda média do brasileiro caiu 14% no
ano passado, a maior queda em 15 anos. Segunda: na
manchete de capa de O Globo – mercado ﬁnanceiro
fez cinco mil milionários no Brasil em 2003.
Onde estão esses cinco mil milionários? Sua
origem está no mercado ﬁnanceiro, enquanto a renda
do trabalhador está caindo, como nunca nos últimos
15 anos. Era essa a mudança anunciada no horário
eleitoral? Penso que a campanha eleitoral deve ter
mais responsabilidade. No rádio, na televisão ou em
um comício, o que se diz é comprometedor e o povo
acredita! Tanto que o slogan da campanha foi “A esperança venceu o medo”. Hoje o Governo está dando
razão a Regina Duarte.
Sr. Presidente, eu tenho medo. Tenho medo do
autoritarismo deste Governo; medo da ameaça à democracia; medo do descompromisso total; medo da
submissão total aos banqueiros.
Antes de conceder o aparte ao Senador José
Jorge, quero fazer dois registros. Fiz aqui a denúncia
da CPMF. Recebi, depois, um telefonema do presidente
do Banco do Brasil, com quem estive. Perguntei-lhe se
eu havia feito alguma injustiça para com a instituição.
Obtive como resposta que “não”, que é absolutamente
verdadeiro o que eu dissera, tanto é que ele estava
cancelando esse tipo de atitude por parte do Banco
do Brasil em relação à CPMF, no que cumprimento o
presidente do Banco do Brasil pela atitude. Ainda disse
ao Presidente do Banco do Brasil que levasse esse
assunto ao Ministro Palocci e à Receita Federal. Não
é possível continuarmos assim, já que outros bancos
estão praticando. Apenas com relação à CPMF temos
um rombo de mais de R$10 bilhões, que são retirados,
por ano, dos cofres públicos.
Tenho, aqui, um documento do HSBC, que me foi
entregue por um amigo – anteriormente eu possuía um
documento do Banco do Brasil, esse é o novo –, portanto
de um banco privado, que diz exatamente o seguinte:
Prezado Paulo, [Paulo é um cliente premier do
HSBC]
Em 1º de abril de agosto de 2004 entrará em vigor
a conta investimento. Para a sua maior comodidade ela
será aberta automaticamente pelo HSBC com a mesma
numeração da sua conta-corrente, sem nenhum custo
adicional. Através desse novo instrumento, criado pelo
Governo Federal, você terá maior liberdade para mudar
para o tipo de aplicação que julgar mais adequada, pois
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não terá...[vejam bem, V. Exªs!] a incidência da CPMF
nas movimentações realizadas nessa nova conta.
Isso coloca o Estado para administrar para os
5% mais novos ricos. Se nesse tipo de gestão fosse
possível incluir – como dizia o Professor Florestan – os
de baixo, seria bom! Mas é uma gestão só para os de
cima. Isso é inaceitável! Isso é inadmissível! Isso é o
novo Lula! Não é o novo Brasil; não é um novo Governo. Isso é um novo Lula. É o novo comportamento
do PT. Isso é o Lula de luxo.
Concedo o aparte a V. Exª, nobre Senador José
Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Em primeiro
lugar, eu também gostaria de dizer da minha surpresa
com relação às declarações do Ministro Aldo Rebelo.
Dentre os Ministros do Governo, S. Exª é o que mais
tem procurado se aproximar do PFL, pois S. Exª está
sempre agradando o Partido. Inclusive, como disse a
Senadora Heloísa Helena, até ao casamento do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, que é do PFL,
S. Exª compareceu.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Só um detalhe, Senador José Jorge. A proposta do
PT, ontem – comecei a falar a esse respeito ontem e
me perdi, mas agora, com a intervenção de V. Exª, a
reponho –, era para mais investimentos na área social,
como, por exemplo, mais investimentos no Fundo de
Combate à Pobreza, que era uma proposta do PFL, de
autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães. Essa
era a proposta de ontem do PT. Defendemos que se
faça isso também, o que não signiﬁca que se tire os
R$15,00 do salário mínimo.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Claro. Mas penso
que S. Exª ﬁcou transtornado com a derrota, o que me
causou admiração. Até o perdôo, Senador. Até amanhã
perdoaremos essas declarações. Vamos dar-lhe 24
horas, digamos, de ressaca. Aliás, houve uma outra declaração que também a classiﬁquei como muito grave.
S. Exª comparou a derrota do Governo, ontem, com
a derrota que sofria, de vez em quando, o Santos de
Pelé. A declaração de S. Exª está em todos os jornais
hoje. Ora, o Santos, o time de Pelé, perdia, mas ganhava também. Na maioria das vezes ganhava, e este
Governo, na realidade, só perde, Senadora Heloísa
Helena. Perdeu aqui uma votação e está perdendo
diariamente no enfrentamento dos problemas sociais
do País. Só para lembrar: quando dessa viagem que
o Presidente fez à China – infelizmente não estamos
podendo discutir sobre isso –, ﬁzeram parecer que foi
a primeira que um Presidente visitava aquele país. Seria uma viagem fantástica, pois o Brasil teria um novo
parceiro. Vejam V. Exªs: no dia exato em que o Presidente estava na China, aquele país devolveu toda a
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soja brasileira, causando-nos um prejuízo de mais de
US$1 bilhão, e o Presidente não fez nada. Aliás, aquele
país tem até negado visto aos brasileiros. Na realidade,
este Governo é o contrário do Santos de Pelé. O Governo sempre perde; o Santos de Pelé sempre ganhava.
Uma vez na vida, perdia. Isso é uma humilhação para
o Pelé e para os seus companheiros, que, inclusive,
podem pedir uma retiﬁcação dessa declaração.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Até porque o Pelé, de quem fui fã no campo, quando
entrou para a política, trabalhou no outro governo.
Também dá para entender a declaração do Ministro Aldo Rebelo porque todos atribuem que os R$275,00
foi vitória do Ministro José Dirceu. S. Exª colocou que
iria entrar na articulação política, e entrou daquele jeito
de R$1 bilhão para cá, pressão para lá, e perdeu. Contudo, agora, o Ministro José Dirceu, evidentemente, vai
querer atribuir essa derrota exclusivamente ao Ministro
Aldo Rebelo. S. Exª fez de tudo para ganhar: falou que
iria tirar o Viegas, que o Aldo iria para o Ministério da
Defesa, que reassumiria a Coordenação Política total
do Governo; enﬁm, essas questões todas.
Sr. Presidente, sei que o meu tempo está esgotado. Vou encerrar dizendo que conﬁo na Câmara dos
Deputados. Não adianta essas insinuações de que,
como não foi possível vencer no Senado, R$1 bilhão
não foi gasto etc. Ora, vamos parar com isso! Respeitem o Parlamento brasileiro. No dia da votação do
mínimo na Câmara, onde estavam subindo na tribuna
para argumentar que se poderia votar, porque, no Senado, estaria garantida a vitória, aduzindo ainda que os
números do Senador Paulo Paim de que os R$275,00
iriam ganhar eram mentirosos, lembro-me bem do
pronunciamento do Senador Paulo Paim, que dizia:
“Não votem baseados nesse compromisso, porque o
Senado vai mudar; e não vai mudar contra a Câmara;
vai mudar em favor dos trabalhadores brasileiros”.
Ocorreu o que o Senador Paulo Paim disse aqui. O
Senado mudou. O assunto volta para a Câmara dos
Deputados. Só há uma atitude decente para o Governo Lula: não impor aos Deputados Federais a pecha de traidores dos trabalhadores de salário mínimo
brasileiro. É aceitar – num único gesto de humildade
deste Governo desde a posse – a vitória da vontade
congressual, porque tenho a certeza absoluta de que
o Senado, ontem – o Senado representa o Estado e a
Câmara o povo brasileiro –, representou a vontade do
povo brasileiro. Seria um gesto decente do Governo
aprender a conviver com isso.
O Governo, que já pediu um superávit maior do
que o FMI queria – e conseguiu –, como um grande
garoto-propaganda do FMI, só com essa diferença,
já asseguraria recursos suﬁcientes para bancar os
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R$275,00. Os R$275,00 são viáveis. Este total não vai
quebrar coisíssima nenhuma a economia brasileira.
Todas as medidas provisórias do Governo Fernando
Henrique foram modiﬁcadas aqui e não houve nenhuma
aﬂição na economia do Brasil.
Portanto, quero conclamar os Deputados: respeitem os seus mandatos! Respeitem os eleitores
brasileiros!
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me inscrevi para
uma comunicação inadiável. Gostaria de saber se V.
Exª pode me dar a palavra agora, porque a Senadora
Heloísa Helena abriu mão da ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pela inscrição aqui, está a Senadora Heloísa Helena,
V. Exª e o Senador Heráclito Fortes, inscrito como orador por vinte minutos.
Portanto, V. Exª falará agora, por cinco minutos,
em seguida, o Senador Heráclito Fortes e, após, a Senadora Heloísa Helena.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Inclusive já
combinei com o Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador José Jorge, V. Exª tem direito à palavra por
cinco minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou mudar um pouco de
assunto, não vou me referir ao salário mínimo. Antes,
porém, vou repetir aqui o que disse o Senador Mão Santa: se a Câmara derrotar o salário mínimo de R$275,00
e votar pelos R$260,00, em vez de Câmara dos Deputados, ﬁcará conhecida como Câmara de gás.
Eu gostaria de falar um pouco sobre a educação
no Brasil, Sr. Presidente, que é uma grande preocupação que tenho exatamente por ter notado que o Ministério da Educação, na gestão do Ministro Tarso Genro,
tem se especializado em fazer propostas novas sem
os estudos e o suporte técnico devidos.
Todos os dias, novas propostas são apresentadas e enviadas para a Câmara, ou são lançadas pela
mídia, mas efetivamente não acontece nada daquilo
que está previsto. Geralmente, são propostas que, em
vez de melhorar, pioram o sistema educacional.
Citarei apenas alguns exemplos, porque a minha
idéia é fazer um discurso mais amplo. A criação do
Fundeb. Transformar o Fundef em Fundeb, Senador
Heráclito Forte, é uma medida bastante polêmica e tem
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de ser veriﬁcada com muito cuidado, porque o Fundef
já luta com muitas diﬁculdades. Tem apenas R$500,00
por aluno, quando deveria ter, pelas contas inclusive
que o Tribunal de Contas fez, cerca de R$750,00.
Quando se amplia para o ensino da pré-escola, educação infantil e Ensino Médio, misturam-se segmentos cujos ﬁnanciamentos são diferenciados, isto é, o
Ensino Fundamental, que é do Fundef, é ﬁnanciado
pelos Governos Estadual, Federal e Municipal. A educação infantil é ﬁnanciada pelos Governos Municipal e
Federal. O Ensino Médio é ﬁnanciado pelos Governos
Estadual e Federal. Se colocar todos juntos, faltarão
recursos para o Ensino Fundamental e não aumentarão em nada os recursos para o Ensino Médio e a
educação infantil.
Portanto, trata-se de uma questão muito polêmica. Se for criado esse fundo, a educação brasileira vai
piorar.
Em segundo lugar, a ampliação do Saeb, que é
um teste aplicado para medir o nível de conhecimento
dos alunos da educação básica – Ensino Fundamental
e Médio, feito por amostragem. Por quê? Porque existem milhões de alunos na educação básica. Só no
Ensino Fundamental, existem 30 milhões, e mais 5 ou
6 milhões no Ensino Médio. Portanto, tem de ser feito
por amostragem. Agora, o Governo resolveu não fazer
mais essa veriﬁcação por amostragem, quer fazer um
teste, escola por escola. Ora, de que adianta realizar
um teste em cada escola se somente se podem tomar medidas de caráter geral? As medidas de caráter
particular têm de ser tomadas para cada escola separadamente. Senadora Heloísa Helena, do ponto vista
estatístico, isso revela uma falta de conhecimento que
dá pena. Dizem que foi o Presidente Lula que sugeriu.
Agora, digam-me os brasileiros o que o Presidente
Lula entende de educação? Sua Excelência mal foi
aluno, nunca foi professor, nunca freqüentou uma universidade, portanto, seu conhecimento de educação
é mínimo. Não se pode fazer uma coisa só porque o
Presidente assim o quer.
Em terceiro lugar, há a questão do Ensino Médio. Está-se tomando uma série de medidas, como o
estabelecimento de cotas para o ensino superior, de
acordo com o programa Universidade para Todos, para
colocar os alunos menos preparados, que vieram das
escolas públicas, nas universidades públicas. Essa
idéia é positiva, mas também devem ser tomadas medidas para preparar melhor esses alunos. Senão, em
breve haverá alunos de duas categorias, e, em vez de
melhorar, a universidade pública brasileira vai piorar.
A universidade pública tem de atender o mais necessitado, mas com ensino de qualidade e não com ensino
de segunda categoria.
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Quero tratar também da proposta da criação de
uma loteria. Vimos que o Governo queria acabar com
todos os jogos no Brasil. Nesse caso, foi o Senado, mais
uma vez, que conseguiu colocar um pouco de racionalidade nessa discussão. Senador Heráclito Fortes, creio
que V. Exª, uma pessoa crédula, não acredita que o
Governo quer criar uma loteria para resolver o problema
da educação no Brasil. A Senadora Heloísa Helena vive
dizendo que o dinheiro da loteria vem exatamente das
pessoas mais pobres, porque os mais ricos jogam no
bingo ou vão jogar no Paraguai, em Miami, onde tem
jogo. Os pobrezinhos é que jogam na loteria. Como a
universidade pública já atende a classe média, vamos
recolher o dinheiro dos mais pobres por meio de uma
loteria para ﬁnanciar os estudos dos mais ricos.
Sr. Presidente, ontem, quando terminou a votação,
fui jantar em um restaurante, onde tive a felicidade de
encontrar o Senador Heráclito Fortes e o Ministro Walfrido dos Mares Guia. Senador Mão Santa, ao avaliarmos como este Governo conduz a área de educação,
nós nos perguntamos o que faz o Ministro Walfrido dos
Mares Guia na Pasta de Turismo. S. Exª é um especialista em educação. Foi Secretário de Educação do
Estado de Minas Gerais por duas vezes, Presidente
do Conselho Nacional de Educação, além de ser dono
de uma rede de escolas. Portanto, é uma pessoa de
alto nível técnico que pode assessorar muito bem o
Governo Lula na área de educação.
Desejo fazer uma sugestão. O Ministro Tarso Genro não é especialista em educação, não entende nada
de educação, embora se diga que é um dos melhores
quadros do PT. Isso não sei, mas imagino que possa
ser pelo que estamos vendo, mas de educação ele não
entende nada. O que se pode fazer? Eu gostaria de
sugerir modestamente ao Governo Lula – como sou
da Oposição, não deveria nem fazê-lo – que arrume
um desses 35 ministérios para o Ministro Tarso Genro
e nomeie o Ministro Walfrido dos Mares da Guia para
a pasta da Educação, que é um especialista e não vai
fazer essas besteiras que estão fazendo.
Senador Heráclito Fortes, sei que essa sugestão
está acima do nível do Senado, pois a atribuição de
nomear ministros, Senador Paulo Paim, é do Presidente da República. Mas, ao vermos tanta coisa errada
sendo feita e uma pessoa tão competente quanto o
Ministro Walfrido dos Mares Guia na área de Educação, cuidando de Turismo, é um estrago e pensamos
que isso pode ser modiﬁcado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Heráclito
Fortes; em seguida, à Senadora Heloísa Helena e ao
Senador Eduardo Siqueira Campos.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, quero fazer uma observação. O Governo está de
sentimento, parece que guarda luto, não há ninguém
aqui. Eu diria que seria estranho se isso não fosse
uma prática das sextas-feiras. Vem sendo uma rotina
a ausência do Governo para defender-se ou mostrar
programa às sextas-feiras nesta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar as minhas palavras homenageando aquele que
preside esta Casa, neste momento, que é o Senador
Paulo Paim. Tenho certeza, Senador Paulo Paim, de
que, depois de meses e meses de angústia, de noites
sem sono, de dúvidas, de pressões, V. Exª, de ontem
para hoje, deve ter dormido o sono dos justos, um sono
tranqüilo. Tenho certeza de que V. Exª, num momento
como este, está sendo reverenciado não só pelo Rio
Grande do Sul, mas também por todo o Brasil, até
porque de nada V. Exª poderá ser acusado, a não ser
do pecado da coerência.
Estendo também a minha homenagem, a minha
reverência, à Senadora Serys Slhessarenko. Mato
grosso mandou para cá uma mulher de ﬁbra, Senador
Paulo Paim. Nos últimos dias, assistimos à pressão
– de toda natureza – que essa brava mulher recebeu.
E S. Exª resistiu. Portanto, presto minha homenagem
à Senadora Serys Slhessarenko e ao Senador Flavio
Arns, que são os pecadores da coerência.
Quero contar, para registro nos Anais da Casa,
um episódio surpreendente, acontecido na véspera
da votação, que envolve a Senadora Serys Slhessarrenko e o Presidente do PT, José Genoino. Ao fundo
do plenário, nas última cadeiras, o Presidente do Partido dos Trabalhadores fazia uma lavagem cerebral na
Senadora Serys Slhessarenko. Passei perto, e a Senadora disse-me em tom de brincadeira, natural entre
companheiros: “Acuda-me!” Fui companheiro do Presidente José Genoino durante muitos anos e o tenho na
ﬁgura de uma pessoa afável; é um homem que ousou
concorrer ao Governo de São Paulo. S. Exª virou-se
para mim e disse: “O PFL não tem autoridade moral
para falar de salário mínimo”. Respondi rapidamente,
irritado, que não só o PFL havia perdido a autoridade
para falar sobre alguns assuntos, mas também o Partido de S. Exª. O PT perdeu a autoridade para falar
sobre muitas coisas neste País, inclusive sobre o que
pregou durante muitos anos.
O que me surpreendeu foi a maneira arrogante
e prepotente de um homem de quem eu não esperava uma atitude como aquela. Por que esses ataques
sistemáticos à minha sigla, ao meu Partido, se é exatamente o PFL que eles procuram na hora da diﬁculdade?
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Que história é essa de nos atacar e de nos procurar
em seguida? Galanteiam às escâncaras os Senadores
do PFL, dizem que o PFL tem competência e organização, sabe governar, mas, logo a seguir, desandam
agressões e ofensas contra esse Partido.
Aliás, Senadora Heloísa Helena, quero ser mais
ﬁel. A primeira frase do Presidente José Genoino para
mim foi a de que o PFL só sabia ser Governo, não sabia ser Oposição. Estou no PFL há oito anos; fui do
PMDB. Fui Governo durante algum tempo, participei
de governos que ajudei a construir e estou há um ano
e oito meses na Oposição. Nunca me senti com a alma
tão leve e feliz como agora. Só tenho uma frustração,
Senador Mão Santa: até o dia de hoje, a Oposição não
teve o privilégio de criar uma crise para o atual Governo, porque todas as crises são criadas por ele próprio.
Não nos deram ainda essa oportunidade, Senador Sibá
Machado. Parabenizo V. Exª por chegar ao plenário a
esta hora; vejo-o abatido pela derrota de ontem. V. Exª
fez um discurso fantástico, e compreendo o vigor da
sua defesa. O seu Partido não nos permitiu, até agora,
criar uma crise para o Governo, embora seja esse o
papel da Oposição. Quando estamos procurando criar
uma crise, o Governo se antecipa e a cria.
Sabe por que, Senadora Heloísa Helena? O PT
– não sei se o núcleo duro, se o núcleo puro, mas o
que manda – é composto, na sua maioria, por políticos
oriundos de São Paulo, que criaram uma prioridade:
a sucessão para o Governo de São Paulo em 2006.
Deixaram de lado o Governo, a governabilidade, a
sucessão municipal e a própria sucessão do Presidente
Lula; a briga que se está vendo todo dia é o fogo amigo
pela ambição do sucessor de São Paulo.
Vejamos, com calma, Senador Sibá Machado,
nós que somos lá do Nordeste e do Norte e estamos pagando o preço disso tudo: do estouro do caso
Waldomiro às recentes crises, examinando-se, detalhadamente, só há um foco, qual seja a sucessão do
Governo de São Paulo. Todos se sentem candidatos,
todos se sentem eleitos, e o fogo amigo começa a
queimar: um vai queimando o outro, numa sucessão
de atitudes arrogantes, prepotentes e desleais com o
Presidente Lula.
Chamei a atenção, uma vez, Senadora Heloísa
Helena, para aquele fato de, no jardim do Palácio Alvorada, terem conseguido fotografar a inocente estrela
feita pelo coitado do jardineiro. Uma lente potente alcançou, de uma distância inﬁnita, aquele pecado cometido. Alguém dedurou, e são os que freqüentam o
Governo.
Agora estoura o escândalo da escuta dentro do
Palácio. Alguém está querendo ouvir alguém. Aliás, escuta em palácio, Senador Eduardo Siqueira Campos,
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acontece quando o Governo se enfraquece. Aconteceu
isso com o General Figueiredo; derrubaram metade do
Palácio do Planalto para descobrir quem estava escutando quem. Escuta é coisa de quem não tem o que
fazer e quer bisbilhotar a vida alheia.
Se as examinarmos – chamo a atenção da Nação para isso –, veriﬁcaremos que todas as crises que
estamos vivendo no País têm um foco: a sucessão do
Governo de São Paulo. O Presidente Lula ou acorda
para esse fato e bate na mesa ou viverá esse inferno
até seus últimos dias de Governo.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo
Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Senador Heráclito Fortes, em primeiro lugar, parabenizo V. Exª pela análise tranqüila, serena e ﬁdedigna
que faz dos acontecimentos deste plenário nos últimos
dias e, principalmente, da acusação que fazem ao PFL,
o mesmo que cedeu importantes quadros – como o
Senador Rodolpho Tourinho, entre outros –, para se
construir a aprovação das reformas que o Presidente
Lula atingiu no primeiro ano de Governo. Senador
Heráclito Fortes, V. Exª toca num ponto crucial: não há
o Governo que reclamar da Oposição, que vem cumprindo seu papel. Uma matéria escrita pela jornalista
Diana Fernandes, de O Estado de S. Paulo, Senadora
Heloísa Helena, mostra que o Governo precisa fazer
uma revisão interna, talvez palaciana. Não nos cabe
comentar as intrigas de espião, mas, preocupados, constatamos o que diz V. Exª, Senador Heráclito Fortes. O
título da matéria é “A desgastante viagem de Lula ao
baixo clero”. Acho que a primeira coisa que o Governo
terá aprendido nessa votação é que no Senado não
existe alto nem baixo clero. O Senado não se dobra à
aprovação ou à liberação de emendas. Isso para mim
foi o resultado dessa votação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Todos
são cardeais.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
–Todos são cardeais. Agora, Senador Heráclito Fortes,
Senadora Heloísa Helena, vejam a precisão das palavras entre aspas colocadas na reunião que se deu
à mesa do Presidente da República! Diz aqui: “Na
tarde de anteontem, quando o cenário era o pior para
o governo – 35 votos, no máximo, a favor do mínimo
de R$260 –, Lula foi avisado que teria que telefonar
para o ‘senador Duciomar’. Em meio a tanta confusão,
o Presidente se traiu: ‘Senador o quê?’” Ou seja, isso
está entre aspas. O Presidente avisado: “Olha, o senhor
vai ter que ligar para alguns Senadores, o Duciomar”.
Sua Excelência disse: “Duciomar o quê? Quem é? O
que é isso? Quem é esse?” Isso, no meu entendimento,
é até um desrespeito à ﬁgura de um importante Se-
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nador da República, eleito pelo importante Estado do
Pará. Agora, veja V. Exª: quem é que pode ter passado
isso, Senador Heráclito Fortes, se não as pessoas que
estavam à mesa com o Presidente? De outra forma,
essa matéria não é verdadeira. Quero ver se ela vai
ser contestada. Ou seja, deﬁnitivamente, Senador
Heráclito Fortes, alguém passa frases inteiras ditas
pelo Presidente, expondo o Presidente da República.
Quem é que pode ser, Senador Heráclito Fortes? De
onde pode vir isso se não do próprio Palácio? Então,
V. Exª tem razão, essa é uma revisão que o Governo
tem que fazer e não atacar a oposição, que apenas
e tão somente cumpriu, de forma brilhante, o seu papel, apoiado por outros Senadores, mostrando que o
Senado, efetivamente, tem nível e está à altura das
expectativas da população.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço
a V. Exª pelo oportuno aparte e quero dizer que a jornalista
Diana Fernandes é uma das mais sérias e mais acreditadas no País. Evidentemente, ela ouviu de uma fonte
segura, de uma fonte precisa. Mas, olha, quero só lhe dar
aqui um dado: um freqüentador assíduo do Palácio – aí
não vá se dizer que é um espião, mas um observador
– me fez, Senador Siqueira Campos, uma advertência
interessante, disse-me o seguinte: “Senador Heráclito
Fortes, pegue a agenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso nos oito anos do seu Governo, numa semana em que ele tenha ﬁcado em Brasília e não tenha
tido compromissos fora. Escolha qualquer uma das semanas dos oito anos”– veja bem, Sr. Presidente Paulo
Paim – “e compare com o período de um ano e oito meses do Governo do Presidente Lula. Em uma semana
de permanência em Brasília, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso recebeu mais parlamentares do que
o Presidente Lula em um ano e oito meses”.
Por aí se vê a vocação que se tem para o exercício da democracia. Aliás, o Congresso não é para
servir apenas de cartão-postal. No regime democrático
brasileiro, o Parlamento é uma entidade forte, e sempre
foi forte. O Presidente Lula sabe disso. Ele foi Parlamentar e liderou movimentos sindicais. Agora, o que me
parece é que ali por dentro daquela articulação palaciana existe uma proteção ao Presidente da República
– um isolamento –, porque as pessoas que têm contato
com Sua Excelência dizem que é um homem afável e
que gosta do diálogo.Mas isso não está acontecendo.
Se, em vez do balcão de negócio que se tenta montar
em vésperas de eleição, se distribuísse afeto, se distribuísse carinho entre os Parlamentares brasileiros,
as coisas estariam mais fáceis.
Nunca vi, Senador Siqueira Campos, uma vontade
tão grande de um Parlamento, nos dez primeiros meses de Governo, em ajudar o Presidente da República,
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independente de qualquer outro interesse ou qualquer
outra conotação. Víamos no plenário do Senado um
verdadeiro mutirão de brasileiros querendo ajudar o
Governo, facilitando, mostrando os caminhos. Mas,
à medida que foram tomando conta da caneta, que
foram pensando que tinham o controle da máquina, a
arrogância começou a predominar – e esse povo sabe
tudo, não ouve ninguém!
Uma das coisas fantásticas que vemos no exercício do dia-a-dia deste Parlamento são as conversas
de plenário. Felizmente, a imprensa ﬁca distante e não
ouve todas. Ontem, a Senadora Heloísa Helena levantava um ponto interessante. Acusa-se um partido, no
caso, o PFL, mas se faz aliança com o PFL para se
alcançarem objetivos. Muitas vezes se critica, mas se
usa o modelo, copiam-se as idéias. Então se nivela.
Não há por que hoje o Sr. Genoíno criticar o
comportamento do PFL, porque lhe falta autoridade
moral – aí, sim – e ao seu Partido, porque tudo aquilo
que se pregou durante vinte anos nas praças públicas
brasileiras, combatendo os partidos do poder durante
toda essa época, está sendo colocado em prática
nesses poucos meses de Governo.
E aí pergunto, Senador Sibá Machado: o que o
PT vai fazer daqui para frente? Expulsou a Heloísa
Helena porque ela se rebelou. A primeira crise com a
Senadora foi com a nomeação do Henrique Meirelles
para o Banco Central. E não foi nada errado, aﬁnal, S.
Exª viveu, no calor das campanhas, no calor da sua
luta política, o seu Partido combatendo o FMI, os banqueiros, e, nessa época, o Henrique Meirelles era o
satanás. De repente, foi convertido em santo.
A pergunta que faço agora é outra. Expulsaram
a Heloísa Helena, e a bancada, que era composta de
quatorze Senadores, foi reduzida para treze. E agora,
vão expulsar a Senadora Serys Slhessarenko e os Senadores Paulo Paim e Flávio Arns? Vão ﬁcar com dez!
Amanhã vão expulsar mais três, mais dois? Quando
se expulsa por traição é uma coisa, mas quando se
expulsa porque se defende ou se continua defendendo
o seu ponto de vista, a sua coerência, aí é grave.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Senador Heráclito Fortes, não vou resistir.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
tem o aparte.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Sou muito pouco dado a provocações, mas, se forem
expulsar por traição, vão expulsar dez e deixarem três.
Isso, se derem vista do processo ao povo, porque, efetivamente, quem mudou de discurso não foram os três
que estão sendo acusados. Essa é uma opinião que
sustento com o maior respeito que tenho aos demais,
registrada nos palanques.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Estou
dizendo isso aqui com o coração aberto. A minha característica nesta Casa é a do diálogo e a do entendimento.
Não quero dizer que o episódio de ontem seja
uma derrota do Governo. Ouvi ontem uma frase de uma
pessoa importante no plenário. Quando se tentava desesperadamente – o Senador Paim é testemunha de
que tentamos de toda maneira – um entendimento, um
acordo para não se chegar aonde se chegou, um prócer
importante do PT disse aqui: “Duzentos e sessenta reais
é dogma”. A partir daí não se discute mais. Daí por que
o Governo está vivendo toda essa diﬁculdade.
Senador José Jorge, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Heráclito,
em primeiro lugar, gostaria de corrigir uma injustiça.
Acabei de dar uma entrevista dizendo que não havia
nenhum Senador da base do Governo aqui, mas agora
vejo o Companheiro Sibá à Mesa. Registro a presença
de S. Exª e corrijo a injustiça. Realmente, temos um
Senador da base.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E já
foi saudado devidamente. V. Exª fortalece.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Em segundo lugar,
gostaria de falar um pouco sobre a lógica do Ministro
Aldo Rebelo, que deu a declaração de que o Senado
aprovou R$275,00 porque é uma Casa conservadora, e
que a Câmara vai votar os R$260 porque é uma Casa
progressista. Então, chegamos à seguinte conclusão
que, aliás, imagino ser a dos países comunistas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
pode ﬁcar certo que é briga dele pela sucessão de
São Paulo com o Mercadante; S. Exª está atingindo
o Mercadante, chamando-o de conservador. Mas eu
não concordo.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – O Mercadante
não é conservador.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É o Líder
do Partido nesta Casa, e a Casa não é conservadora.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Essa lógica do
Ministro Aldo Rebelo deveria ser aplicada aos países
comunistas do Leste Europeu, porque, em todo lugar
do mundo, é progressista quem quer aumentar o salário
dos mais pobres. Senadora Heloísa Helena, o Senado
aprovou um salário maior para os mais pobres, o que
faz com que sejamos “progressistas” nessa atitude.
E a Câmara, que quer um salário menor, é, portanto,
conservadora na mesma atitude. A lógica inversa do
Senador Aldo Rebelo talvez funcione naqueles países
comunistas do Leste Europeu, onde se viu, quando
abriram as fronteiras, que havia uma miséria absoluta,
como na Albânia por exemplo. Graças a Deus, estão
todos melhorando depois da abertura política que vem
acontecendo no mundo inteiro. É algo que deveríamos
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examinar com detalhe, porque, realmente, é uma lógica
nova a do Ministro. Meus parabéns, Senador Heráclito
Fortes, por seu pronunciamento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) –
Agradeço a V. Exª o aparte e concedo um aparte ao
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito
Fortes, V. Exª faz, como sempre, um brilhante pronunciamento. V. Exª é do PFL, mas deixou muitas saudades
no PMDB. Entrei lá depois de V. Exª e vejo o muro de
lamentações. Quero lembrar que ninguém se perde no
caminho de volta. Gostaria que V. Exª voltasse. Reﬁro-me
agora a esse assunto de baixo clero, alto clero, padre,
não-padre, batina. Agora, graças a Deus, temos aqui
também pastores evangélicos. Com sua inteligência,
que é uma “piauiensidade”, do núcleo mole, o núcleo
encefálico, V. Exª conseguiu um batismo. Há um núcleo
duro que se autobatizou, mas, usando o poder do alto
clero – V. Exª já foi tudo nesta Casa e no Piauí –, V. Exª
batizou, com muita inspiração, o núcleo puro do PT:
Flávio Arns, Paulo Paim e Serys Slhessarenko.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte.
Agora, Senador Geraldo Mesquita Júnior, precisaremos ter muito cuidado a partir de agora, nós,
democratas, Parlamentares que gostamos desta Casa
e do Parlamento. Haverá uma grande tentativa de
setores do Governo nos jogarem contra a Câmara
Federal, e isso já vem sendo feito na calada da noite.
Há votações em que, por pensamentos diferentes,
uma Casa diverge da outra, o que existe desde o seu
início. Estão tentando traduzir isso como um conﬂito
entre as duas Casas. Trata-se de um gesto perverso
e antidemocrático.
Hoje, os jornais dizem que a Câmara vai resolver o
problema. Chamo a atenção, Senador Paulo Paim, para
uma diferença muito grande: a Câmara saiu de um salário
de R$240,00 e votou um de R$260,00. Ela vai receber,
agora, um projeto emendado de R$275,00. Voltar para
R$260,00, frustrando as expectativas da população, é
muito grave. Acho difícil. Exerci vários mandatos naquela
Casa, fui seu Vice-Presidente e sei como o sistema
funciona. Considero muito difícil. Impressionam-me a
arrogância e a segurança com que alguns já declaram,
anunciando previamente o resultado.
Os Senadores Eduardo Siqueira Campos e Paulo
Paim também passaram pela Câmara dos Deputados.
Todos teremos uma missão extra e diferente: não deixar que as divergências do núcleo do poder, do núcleo
que manda, sejam esquecidas ou colocadas de lado,
e o foco da crise seja centrado de maneira artiﬁcial em
uma divergência entre as duas Casas, que não existe.
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As duas Casas sabem exatamente o limite dos seus
papéis e das suas atribuições.
Aliás, Niemeyer foi um gênio quando nos colocou geograﬁcamente juntos e separados pelas cores,
para que cada um de nós saiba exatamente o limite de
nossas atribuições. Não são vivandeiras nem criadores
de crises que vão jogar contra o Congresso Nacional
o seu fracasso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Portanto, apelo aos Senadores e aos Deputados brasileiros,
para que, de maneira madura, analisem essas e outras questões que virão. Quando vejo tentativas de desestabilizar casas legislativas, passa-me pela cabeça
que gênios pensantes começam a fazer gestação de
maldade contra as entidades públicas.
É muito perigoso o que se está começando a fazer,
Senador Sibá Machado. V. Exª tem uma trajetória brilhante de luta e de movimento e não deve cair nessa;
não seja mordido pelo canto dessa sereia.
Felizmente, os tempos são outros. Existe a comunicação em tempo real, mas vivemos um passado
– embora nenhum de nós estivéssemos aqui no Congresso Nacional, a história mostra – em que o dissenão-disse das informações desestabilizou um Governo
democraticamente constituído e vivemos anos de incerteza e de escuridão.
Causa-me pânico ver vítimas desse processo
alimentarem as divergências entre duas Casas constituídas exatamente para trabalhar de maneira harmônica e unida.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eram essas as considerações que gostaria de fazer nesta
manhã.
Senador Paulo Paim, também gostaria de dizer
que V. Exª, a Senadora Serys Slhessarenko e o Senador Flávio Arns merecem de todos nós respeito,
consideração e admiração, até porque não atentaram contra a ordem pública, não cometeram crime ou
pecado capital. Votaram de acordo com a coerência e
a consciência. Parabenizo ainda os que se agregaram
a essa luta, como o Senador Geraldo Mesquita, que,
da mesma maneira, recebeu pressão.
Senador Paulo Paim, como nordestino, aprendi
muito nas lições dos sertanejos – algo que não me
sai do pensamento, nem da memória: é muito melhor
ver um amigo do outro lado do rio de pé, do que de
cócoras ao seu lado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.)
– Passamos a palavra à nobre Senadora Heloísa Helena, por permuta com o Senador Teotônio Vilela Filho.
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V. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, muito obrigada.
Agradeço também ao Senador Teotônio Vilela Filho
pela permuta, para que eu pudesse falar.
Estava aqui o Senador Mão Santa brincando
comigo, dizendo para eu falar da tribuna, para ﬁcar bem
pertinho da bandeira do Brasil. Vou ﬁcar aqui perto de
S. Exª, mas sabem qual é a parte do Hino Nacional
de que mais gosto?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É o deitado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– “Um ﬁlho teu não foge à luta.” É muito linda essa
parte, não é?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O do Piauí é
mais bonito.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Não, o mais bonito é o de Alagoas. Não vamos aqui
brigar por hinos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É o primeiro
que chega à luta.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– S. Exª está dizendo que é o primeiro que chega à luta,
mas chegam à luta para associar-se aos alagoanos.
Daqui a pouco o Senador Geraldo Mesquita vai falar
do Acre, cuja história é muito linda também, e todos
vão querer falar dos seus Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a oportunidade de folhear os jornais hoje e ver as fotos. Os Senadores
Geraldo Mesquita e Paulo Paim não estão aqui porque não
foram enquadrados na foto, mas, sem dúvida, estão na
comemoração. Fico perguntando onde estão aqueles que
sempre estiveram ao meu lado. Não é estranho que eu e
os Senadores Geraldo Mesquita e Paulo Paim estejamos
comemorando o aumento do salário mínimo.
Volto a repetir que R$15,00 não são nada para um
Senador ou para os banqueiros que estão enchendo
a pança com a ortodoxia monetária. No entanto, para
uma mãe de família pobre, R$15,00 é muito dinheiro.
Só sabe o que é R$1,00 no orçamento de uma família
pobre quem tem sensibilidade ou quem já passou por
uma situação extremamente dramática como essa.
Fiquei olhando todas as fotos e perguntando: onde
estão aqueles que, historicamente, lutavam pelo aumento
do salário mínimo? Onde estão aqueles que, historicamente, diziam que não poder dar o aumento do salário
mínimo porque, supostamente, quebraria a Previdência
era o argumento fraudulento e a cantilena enfadonha e
mentirosa do Governo Fernando Henrique.
Às vezes, ﬁco pensando: se eu estivesse como
Líder do PT no Senado, há dois anos, ou como Líder
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da Oposição ao Governo Fernando Henrique, se eu
tivesse feito críticas ao Governo Fernando Henrique
por causa de bravatas, demagogia eleitoralista, por vigarice política, certamente eu me sentiria absolutamente
tranqüila de mudar de lado – a propósito: as críticas
que ao Governo Fernando Henrique eu fazia continuo
fazendo pela sua inconseqüência política e por tudo o
que ele destruiu em nosso País. Infelizmente, porém,
vejo hoje o Governo Lula não apenas dando continuidade àquela política econômica, mas aprofundando o
modelo neoliberal. Muitas coisas o Governo Fernando
Henrique não conseguiu fazer porque tinha um obstáculo maravilhoso, conseqüente, combativo, atuando
nos movimentos sociais ou na institucionalidade, mas
o que era o obstáculo se transformou em ferramenta
da propaganda triunfalista do neoliberalismo. Isso, sem
dúvida, é muito doloroso constatar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia
deixar de fazer essas considerações, já que alguns me
perguntaram: “Como a senhora se sente por estar ao
lado de quem está?” E eu digo que me sinto do mesmo
jeito que me sentia. Agora, é evidente que estranho
que o PT não esteja aqui, que o PT esteja usando os
mesmos argumentos que eram combatidos como se
argumentos fraudulentos fossem quando apresentados
pelo Governo Fernando Henrique, estranho que hoje,
de forma cínica e dissimulada, esses argumentos sejam apresentados ao povo brasileiro como se fossem
a expressão da verdade absoluta.
Expresso aqui a minha saudação e o meu agradecimento à Casa. Penso que o Senado atuou de forma
importante. Eu, que tantas vezes critico tanto o Senado
– e critico muito mesmo, ao ponto de, às vezes, defender o unicameralismo para que o Senado deixe de
existir – admito que, ultimamente, o negócio está muito
diferente. Estou quase que impressionada, porque o
que este Senado passou esses últimos dias...
Cito o vexatório balcão de negócios sujos, algo que
não foi dito por mim, foi dito pela imprensa com detalhes
de crueldade. Ninguém dizia que aquilo não era verdade,
ninguém dizia que não se estavam entregando cargos,
prestígio, liberação de emendas e poder, ninguém dizia
que não era verdade. Era extremamente doloroso para
todos nós, porque eu ﬁcava esperando que alguém pegasse o microfone e dissesse: “É mentira, o Governo
não está estabelecendo a promiscuidade, duramente
condenada anteriormente, entre o Palácio do Planalto
e o Congresso Nacional”. Infelizmente ninguém dizia
nada; infelizmente ninguém dizia nada.
É por isso que quero agradecer por essa postura corajosa e combativa do Senado. Não vou mais
comentar – já tive oportunidade de fazê-lo nos apartes
– as declarações do Ministro Aldo Rebelo. Espero real-
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mente que a Câmara não se transforme, como disse
o Senador Mão Santa, na câmara de gás contra os
trabalhadores brasileiros, submetendo-se à vexatória
condição de não aprovar os R$ 275,00. E espero também, pelo amor de Deus, que não saqueiem o resto
do País para comprar Deputados, como tentaram fazer
aqui no Senado.
Mas quero homenagear dois Senadores pela
postura que adotaram na votação de ontem. Quero
fazer uma homenagem ao Senador Geraldo Mesquita
e ao Senador Paulo Paim. Sei que outros Senadores,
inclusive do PT, do PSB e da Base de sustentação
do governo ﬁzeram um esforço e votaram contrariamente, mas quero homenagear esses Senadores
porque há duas coisas que os dois representam que
são muito preciosas para mim: uma delas é o sentido
democrático. O Senador Geraldo Mesquita dedicou a
sua vida, a sua juventude para que nós estivéssemos
aqui hoje, para a conquista da democracia. S. Exª é
um socialista por convicção, pena que não tenha tido
a oportunidade de aqui conviver com o Senador Lauro
Campos. V. Exª iria se sentir muito feliz com essa convivência, como eu também me senti extremamente feliz
e sensibilizada com seu discurso. Eu sei do momento
difícil que S. Exª estava vivenciando quando naquela
tribuna falava: era como se eu estivesse vivenciado o
meu próprio sofrimento, quando tive que ir àquela tribuna sabendo o que poderia me acontecer na época
do debate da reforma da Previdência. Portanto, minha
homenagem a S. Exª por ter tido a coragem de não
negar as suas convicções ideológicas, a sua concepção
programática, tudo o que foi acumulado ao longo de
sua história e que reproduz aquilo que foi acumulado
ao longo da história como concepção programática dos
que ousaram condenar, combater o pensamento único.
Isso, sem dúvida, é oxigênio para todos nós. Do mesmo
modo, homenageio o Senador Paulo Paim.
Senador Paulo Paim, na época de minha campanha ao Senado, os nossos adversários diziam coisas do tipo: “Quem é essa negrinha que quer ser Senadora?” – estou meio amarela; sertaneja sem sol vai
ﬁcando meio amarela! Eles diziam muito: “Quem é essa
negrinha que quer ser Senadora? De que família? Olha
como ela se veste! Como é que ela quer ir representar
Alagoas no Senado, naquela Casa tão importante?”
É por isso que eu sou tão agradecida à generosidade
do povo da minha querida Alagoas, que quebrou uma
velha tradição, pois eu não era da varanda dos usineiros
nem da cozinha dos pistoleiros, não era nascida nos
berços de ouro das famílias tradicionais das Alagoas
e pude, pela generosidade do povo, tocar os tapetes
azuis do Congresso Nacional.
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Quero saudar V. Exª, que honra a tradição de luta
e de libertação do povo negro. Eu tive oportunidade,
na abertura do congresso do nosso partido, Partido
do Socialismo e Liberdade, de recordar algo para
ilustrar uma resposta àqueles muitos que ousaram
pensar que, com a nossa expulsão ou com a negação
das concepções programáticas acumuladas ao longo
da história da esquerda socialista democrática, seria
possível aniquilar, liqüidar as bandeiras históricas da
classe trabalhadora e a concepção programática acumulada pela esquerda socialista e democrática. E eu
lembrava do mais belo dos sonhos, que é o sonho da
liberdade, sonho que nem o fogo, nem o açoite, nem
os castigos impostos aos negros – cruciﬁcados ou
amarrados em ganchos tomados nas suas costelas
–, foram capazes de impedir.
Sabe V. Exª, como sabemos todos nós, a primeira
vez que um negro fugia, cortavam-lhe o tendão de Aquiles; a segunda vez que ele tentava ousar fugir novamente, cortavam-lhe a perna inteira; e se eles ousassem
não denunciar aqueles fugitivos, eram absolutamente
retalhados. E mesmo assim, Srªs e Srs. Senadores, não
conseguiram conter o sonho e a luta da liberdade.
É por isso que tenho que ter muito orgulho da
posição de V. Exª e muito orgulho do sangue dos negros e das negras, Dandara, Zumbi dos Palmares, que
corre nas minhas veias.
E era uma coisa bela, eu estava mostrando ao
Senador Geraldo Mesquita, nesse instante, dois parágrafos lindos de Eduardo Galeano, quando ele falava
das negras que fugiam dos fogos tenazes, dos açoites,
da pancadaria e da perseguição. Sabem o que elas levavam? Sabem o que elas roubavam? Pepitas de ouro?
Não. Jóias importantes? Pratarias das casas grandes?
Não. Elas simplesmente escondiam nas suas cabeleiras o que para elas era mais belo, que eram as pepitas
de semente de milho, semente de abóbora, semente
de feijão, e quando elas entravam no que era o maior
aliado dos negros, a ﬂoresta impenetrável, elas tiravam
as sementes do cabelo e fecundavam a terra livre. Isso,
sem dúvida, é uma coisa belíssima e maravilhosa.
É por isso que não poderia deixar de saudar V.
Exª, Senador Paulo Paim, e V. Exª, Senador Geraldo
Mesquita, pois imagino o signiﬁcado dos gestos de V.
Exªs, porque passei por eles também, mas nada melhor
do que a consciência tranqüila. E sabemos exatamente
quando nos ameaçam: “E o futuro político? E os coeﬁcientes eleitorais e as vitórias eleitorais?” Isso não tem
importância nenhuma. É zero. Tenho certeza de que o
que mais vai me dar alegria é voltar para a minha sala
de aula na Universidade Federal de Alagoas. E sabem
como serei recebida? Serei recebida com ﬂores, carin-

JUNHO 2004

Junho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ho, abraços e bolo de chocolate pelas nossas queridas
e queridos companheiros da Universidade.
Essas coisas contam muito para nós. Contam
muito mais do que a ameaça e a negociata. Isso conta
para quem tem aquilo que D. Pedro Casaldáliga dizia
– talvez ninguém, nem os mais importantes intelectuais, referências para a esquerda, para o mundo da
política, tenha conseguido expressar, de forma mais
singela e preciosa, o que D. Pedro Casaldáliga disse
sobre ética na política: “Ética na política é vergonha
na cara e amor no coração”.
É por isso que ﬁz questão de saudar, em nome
do SOL – Socialismo e Liberdade, o nosso Partido, a
postura do Senado, uma postura corajosa e combativa,
que espero seja seguida pela Câmara Federal. Espero
que a Câmara dos Deputados não haja sob pressão
do Palácio do Planalto. Volto a repetir: votamos de
consciência tranqüila. Alguns ainda têm a ousadia de
dizer que defender R$15,00 a mais para uma mãe de
família pobre é demagogia e irresponsabilidade. Certamente quem assim diz nunca teve uma única lágrima
caindo da sua face diante da menininha que vende o
corpo por um prato de comida, diante do jovem que é
tragado pela marginalidade como último refúgio. Certamente nunca viram nas suas próprias casas o que
R$1,00 pode efetivamente fazer.
Portanto, parabéns ao Senado. Espero que a Câmara dos Deputados tenha não apenas a independência, que é obrigatória pela Constituição, mas a sensibilidade necessária para viabilizar essa conquista que o
povo brasileiro teve aqui no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Heloísa Helena, estou aqui na Presidência,
não posso sair e lhe dar um abraço, mas gostaria de
dizer muito, muito, muito, muito obrigado.
Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira
Campos, Vice-Presidente desta Casa, que teve também um papel destacadíssimo em nome do Senado
no dia de ontem.
V. Exª dispõe da palavra por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço, nobre Senador Paulo Paim, Senador Geraldo Mesquita, Senadora Heloísa Helena.
Penso que hoje as coisas estão muito deﬁnidas
para o povo brasileiro, tendo o Senado Federal tomado
a decisão que tomou ontem, Senadora Heloísa Helena,
e que talvez contrarie V. Exª na tese que defende com
relação ao unicameralismo.
Sr. Presidente, quero aproveitar para dizer que
Brasília está sediando o Encontro Nacional dos Estudantes. Gostaria muito, então, a título de sugestão, que
os estudantes pudessem incluir em tudo aquilo que
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estão debatendo e discutindo, a questão que quero
trazer para esta tribuna agora, Senador Geraldo Mesquita, Senadora Heloísa Helena, Senador Paulo Paim,
porque tenho certeza de que V. Exªs comungam deste
pensamento.
Eu disse, antes da votação do salário mínimo,
que o Senado tinha uma oportunidade única de ﬁrmar
uma posição como uma Casa que assiste o Governo
enviar reformas para o Congresso Nacional, que são
aprovadas na Câmara dos Deputados sem nenhuma
alteração. Por melhor que seja uma proposta, e complexa, como foi a reforma da Previdência – é lógico
que tínhamos a questão da paridade, das regras de
transição que tinham que sofrer alterações, tão bem
colocadas pelo Senador Paulo Paim –, naquela oportunidade tínhamos que melhorá-la.
E foi fruto dessas diferenças entre as Casas que
nasceu a PEC paralela, que abrigava interesses dos
trabalhadores na reforma da Previdência. Essa diferença qualiﬁca, sem demérito para a Câmara, o pensamento de uma classe de representantes da população
brasileira. Considero que o Senado – em que pese
todas as tradições anteriores de ser uma Casa, como
o próprio nome diz, de pessoas mais idosas, mais
conservadores – mudou completamente, entre outras coisas, pela presença de V. Exª, Heloísa Helena,
pela presença dos Senadores Geraldo Mesquita, Sibá
Machado, Paulo Paim, entre outros. Até mesmo pela
presença daquele que talvez seja o mais idoso, o mais
experiente dos nossos Senadores e que está sentado
à Mesa, o Senador Alberto Silva. S. Exª vem aqui para
esta tribuna, com jovialidade, para discutir como se reconstrói a questão das estradas no Brasil.
O Senado é uma Casa jovem, é uma Casa nova,
é uma Casa de esperança. Quero acompanhar esse
mesmo raciocínio e voltar aos estudantes brasileiros
na tese que quero discutir nesta manhã.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando a legislação – e o Superior Tribunal Eleitoral, os dois, em
conjunto, um depois o outro –, acabou por decidir que
existiam vereadores demais no território brasileiro. Fruto
dessa decisão, primeiro o Supremo Tribunal Federal,
depois o TSE, tivemos um corte de oito mil vereadores.
Prontamente, a imprensa nacional, que não tem nada
contra o vereador, que entende que não é menos digno
e não está aqui em questão, não se pode confundir
este debate dizendo que o vereador tem menos importância... Não. Ele tem uma importância fundamental no Município. Mas não é o seu excesso, não é a
distorção, que faz com que seja mais nobre o papel
do vereador. Então na hora em que o Supremo decide
um corte de oito mil vereadores em cidades brasileiras que não têm nenhum médico, não têm posto de
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saúde e não têm ambulância, o que faz a Câmara dos
Deputados? Faz uma proposta de emenda à Constituição restituindo esse número de vereadores e com
pressa. Nunca vi uma proposta de emenda à Constituição, Senadora Heloísa Helena, ser votada com tanta
rapidez. Estranho!
Se estivéssemos falando que o Supremo, ou o
TSE, não seria o caso, acabaram de cortar oito mil
professores, aí teríamos que correr, Senadora Heloísa
Helena; oito mil médicos, aí teríamos que correr. Cortaram oito mil médicos, oito mil professores? Vamos
fazer uma proposta de emenda à Constituição para
restituir o número de médicos, de professores. Mas
vereadores?! Não. Não que não sejam importantes, mas
a distorção também não contribui. O que está acontecendo? Estão diminuindo o número de vereadores
em pequenos Municípios – vereadores que ganham
um salário mínimo – e colocando os que ganham R$5
mil ou R$6 mil nos maiores centros. É uma distorção,
Senador Alberto Silva.
O Piauí tem mais de 100 Municípios que têm apenas nove Vereadores, que ganham um salário mínimo.
A proposta da Câmara corta o número de Vereadores
em pequenos Municípios, mas aumenta esse número
nos maiores centros. O resultado ﬁnal é o seguinte: o
TSE cortou oito mil Vereadores, e a Câmara restabeleceu três mil.
O Senado teve uma noite feliz ontem ao dizer ao povo
brasileiro que R$275,00 é muito pouco, mas faz diferença.
Quando se eleva o salário de Parlamentares, Ministros,
Conselheiros, funcionários das estatais, não se dá um
aumento de apenas R$15,00. Nunca ouvi falar disso.
Senador Alberto Silva, para onde vão esses
R$15,00? Onde eles serão distribuídos? Se ﬁzéssemos um mapeamento do que os trabalhadores farão
com R$15,00, o destino mais próximo seria a venda,
o pequeno supermercado, a pequena padaria ou o
açougue da esquina. Então, pode até ser pouco, mas,
se multiplicarmos esses R$15,00 por 24 milhões ou 30
milhões de trabalhadores que vivem do salário mínimo,
isso fará diferença na economia dos Municípios.
Veja, Senador Alberto Silva, o contraste: estamos aqui lutando pelo aumento do salário mínimo, e a
Câmara manda para cá uma medida para aumentar o
número de Vereadores que o TSE cortou, mas não dá
R$15,00 a mais para o trabalhador brasileiro. Pareceme uma incoerência!
E é nesse ponto que o Senado vai bem. Senador
Paulo Paim, ontem, neste Plenário não havia o desejo
de inﬂigir derrota ao Governo, mas é preciso ﬁcar claro
que um Senador da República não se dobra pela liberação de emendas.
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A população ﬁca até sem entender o que são
essas emendas. A partir de 1988, o Congresso passou a ter uma participação decisiva na formulação do
Orçamento-Geral da União. E os Parlamentares têm a
responsabilidade de, conhecendo a realidade de seus
Municípios e de seus Estados, alterar o Orçamento,
destinando recursos para obras que considerem essenciais. É uma parte importante do nosso trabalho,
mas, geralmente, da forma como são traduzidos esses detalhamentos orçamentários, a população não
compreende o que signiﬁca a liberação de R$200 mil
em emendas de determinado Senador.
Quem vem para o Senado da República, depois
de ter passado por Prefeitura, por Governo de Estado, por Ministério, com uma vida pública madura,
não aceitará, como de fato aconteceu, que o Governo
faça uma ameaça. E digo isso, Senador Paulo Paim,
porque, nas reformas previdenciária e tributária, discutimos profundamente o mérito das questões. E o PSDB
seguiu orientação do próprio ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso de que deveríamos ajudar a promover essas reformas, por que era seu desejo tê-las
feito, mas não conseguiu. Não vou atribuir a não-realização das reformas única e exclusivamente ao PT,
mas elas não foram feitas, inclusive, porque o PT foi
ao Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, ajudamos
a construir essas reformas.
Então, eu, Senador Geraldo Mesquita, que não
tenho – e digo isto absolutamente tranqüilo – um cargo nesse Governo, porque não ajudei a elegê-lo, não
dependo, em absoluto, de nada e proponho a esse
Governo uma relação altiva com o Senado. E, nesse
aspecto, Senador Heráclito Fortes, faça-se justiça ao
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Talvez por
ter sido Senador da República, Sua Excelência promovia encontros, tardes de debate, cafés da manhã,
almoços com os membros desta Casa. Quantas vezes
estive discutindo com o ex-Presidente? Senador Geraldo Mesquita Júnior, V. Exª não estava aqui nesse determinado período da história que relato, mas, quando o ex-Presidente descobria que havia um Senador
com uma posição pessoal contundente com relação
às suas propostas e maneira de agir, Sua Excelência
convidava-o para uma conversa, independentemente
do Partido do qual fazia parte.
Já disse desta tribuna que, se o Sr. Fernando Henrique Cardoso ainda fosse o Presidente da República,
o Senador Mão Santa não precisaria tecer tantas críticas da tribuna, porque teria oportunidade de tecê-las
pessoalmente. O ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso entendeu, desde o primeiro ano de Governo,
que o Senado é uma Casa de líderes amadurecidos
por suas trajetórias.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Concederei o aparte a V. Exª em seguida.
O Senado, pela experiência dos Senadores, tem
um vasto material de pesquisa e de apoio para a construção de solução para os diversos problemas.
Por exemplo, se eu estivesse na Presidência da
República, jamais abandonaria a proposta inteligente
da Câmara de Gestão das Estradas Brasileiras, sugerida pelo Senador Alberto Silva.
Senador Heráclito Fortes, seguramente, a maior
lição da noite de ontem não é a diferença de R$15,00
– importante, repito, para quem vai recebê-la, talvez
desprezível para quem não a está querendo dar –,
mas a construção de uma relação diferente com esta
Casa. Deve-se compreender que a Senadora Lúcia
Vânia, ao discutir as células-tronco na Comissão de
Assuntos Sociais, convida os mais importantes segmentos nacionais na área, para que o Senado possa
construir uma saída para que a ciência não interﬁra na
ética proﬁssional, mas encontre uma solução aceitável
pela nossa sociedade que lhe permita buscar nas células-tronco a cura para muitas doenças.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, queremos
comemorar a diversidade existente no Senado. V. Exª
traz para nossa convivência perspectivas de vida da
sua população e da sua região que permeiam o meu
pensamento. A forma serena, tranqüila e imbatível de
V. Exª solidiﬁcam minhas convicções.
Li nos jornais as muitas interpretações dadas ao
ocorrido na Câmara dos Deputados durante a votação
do salário mínimo. Disse muito, antes da votação nesta
Casa, que os Senadores não trariam para este plenário
saquinhos de alimentos, faixas, moedas, trocos, para
atingir a trajetória política ou mesmo questionar a coerência de quem está no Governo hoje.
O que comemoro é o amadurecimento do Governo, que entenderá que o debate com o Senado se
dá em outro campo. Não há que se falar em emendas,
não há que se falar em cargos, principalmente de terceiro, quarto ou quinto escalão. Não há poder sedutor
em nenhum Ministro ou Presidente que possa suprimir a consciência dos representantes do povo eleitos
para o Senado.
Senador Heráclito Fortes, essa é a maior das
lições. Convoco V. Exªs a fazer uma análise. Repetirei a
V. Exª o que disse ao Senador Alberto Silva. Não posso
dizer com precisão, até porque não sou representante
do Piauí, mas, seguramente, existem mais de 100 Municípios no Estado que têm apenas nove Vereadores,
que ganham salário mínimo. Nesses Municípios, o
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número de Vereadores será reduzido a sete, e, nos
grandes centros do Piauí, como nos grandes centros
do Tocantins, aumentarão as vagas dos Vereadores que
ganham de R$4 mil a R$5 mil. A conta não fecha!
Tenho que defender o exemplo de Palmas, cidade que vem crescendo com qualidade de vida. Há
saneamento básico, escolas, equipamentos públicos,
ﬁbra ótica em toda a sua planta urbana, drenagem de
águas pluviais, uma orla espetacular, a ponte sobre o
lago. É a Capital menos violenta e com maior índice
de emprego. Não posso assistir, de braços cruzados,
ao aumento do número de Vereadores de 11, segundo
a resolução do TSE, para 19. Vamos colocar mais oito
Vereadores, que ganham R$4 mil, no mínimo, sem falar nas outras despesas. E não dá para dizer que não
é aumento de despesa.
Então, convoco esta Casa a esquecer essa tal
PEC que aumenta o número de Vereadores. Vamos
analisar as necessidades dos Municípios brasileiros.
Senador Geraldo Mesquita, tivemos que levar
mais de 200 médicos cubanos para o Tocantins. Tenho
respeito pela classe médica brasileira, mas o médico
brasileiro não quer ir para Município com três mil habitantes, porque ali não pode abrir um consultório e
exercer uma atividade que lhe traga, não diria lucro,
mas o ressarcimento pelos seus dez anos de estudo.
Essa é uma realidade. Médico formado em universidade
federal, que defendo ser pública e gratuita, deveria ser
obrigado a ir para os Municípios pequenos dedicar uma
parte daquilo que recebeu. Mas, infelizmente, quem
está estudando Medicina em universidade federal é
ﬁlho de quem pode pagar cursinho, não é aluno que
veio da rede pública. E estamos aqui discutindo aumento do número de Vereadores. Mais Vereadores?
Não, Senadora Lúcia Vânia. Eu quero mais postos de
saúde, mais escolas, mais vagas nas universidades
públicas, mais bolsas de estudos, e não exigir ﬁador
para estudantes que não têm ﬁnanciamento.
Recuso-me a votar, nesta Casa, a proposta de
aumento do número de Vereadores. Empreenderei uma
luta, inclusive externa, mas não vou assistir calado a
essa iniciativa.
No Tocantins, Senador Paulo Paim, tivemos
que trazer 200 médicos de Cuba, que lá ganhavam
US$48.00, Senador Heráclito Fortes, e aqui oferecemos um salário de R$6 mil. Hoje, eles são os nossos
médicos cubanos – e digo isso com orgulho, porque
eles se misturaram ao povo tocantinense, Senador
Geraldo Mesquita Júnior. Esses médicos devolvem
uma parte do seus salários para sua pátria de origem,
na seguinte engenharia: ganhavam US$48.00 em seu
país e aqui têm um salário de R$6 mil, ou US$2 mil.
Então, mandam para suas famílias a metade do salário
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e vivem com US$1 mil. Para quem ganhava US$48.00
é uma brutal diferença. E, pelo acordo feito com o Governo do Tocantins, exige-se deles que não morem em
cidades com mais de tantos mil habitantes. Ou seja,
em Tocantins, não há mais nenhuma cidade que não
tenha médico.
Lembrando o lanceiro negro, poema que V. Exª já leu
tantas vezes de forma emocionada, Senador Paulo Paim,
eu, em algumas oportunidades, visitando o Tocantins, via,
em um posto de saúde muito arrumadinho, misturados aos
nossos médicos – é interessante notar, Senador Paulo
Paim –, pessoas geralmente da raça negra.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Tinham estatura grande, diferenciada. E eu perguntava quem era aquela enfermeira, ou aquele agente
de saúde que estava ali naquele posto. A resposta era:
“Não, Senador, esse é o médico cubano”. Encontravaos nos ﬁnais de tarde, de sandália, misturados à nossa
população, conversando, e eles diziam sempre: “Senador,
em Cuba, nós, antes de aprendermos o que é a anatomia
humana, temos de aprender o que é a anatomia social,
para não deixar que o pobre morra de fome porque não
sabe plantar alguma coisa no quintal de sua casa”. É
isso que estamos fazendo no Tocantins.
Então, com todo respeito a quem já é Vereador,
eu não quero mais nenhum Vereador no meu Estado.
Quero mais médicos e, de preferência, brasileiros,
formados nas nossas universidades, para apoiar a
Medicina. E não ter despesas com Câmaras Municipais. Com todo respeito, posso ﬁcar sem o voto dos
Vereadores do meu Estado, mas não vou emprestar
o meu mandato para contribuir com essa causa que
não considero digna da Câmara dos Deputados e tampouco do Senado Federal. Temos outras propostas de
aumento a defender, como o número de professores,
de agentes de saúde, ambulâncias, mas Vereadores,
com todo respeito, já temos o suﬁciente.
A interpretação do TSE foi correta. Fizemos isso,
Senador Paulo Paim, atropelando o nosso Regimento,
contra a vontade de V. Exª, contra a minha vontade.
Por isso, peço a contribuição desta Casa para que derrotemos de uma vez por todas essa tal proposta de
emenda à Constituição que deseja aumentar o número
de Vereadores no Brasil. Esta, não!
Gostaria ainda de comemorar, Senador Sibá
Machado, em que pese a bravura de V. Exª. Imagine V.
Exª que sou tão apaixonado pelo que faço que assisti
o discurso de V. Exª ontem em casa. Depois de todas
aquelas horas de votação, cheguei em casa, liguei a
TV Senado e assisti à íntegra do discurso de V. Exª,
Senador Sibá Machado. Nunca tinha visto V. Exª tão
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alterado na tribuna. Convicção, Senador Siba Machado!
Convicção de quem já viveu com um salário mínimo.
Discordo, neste momento, porque a Receita omitiu, inclusive em dados oﬁciais, o excesso de arrecadação de mais de R$2 bilhões inesperados, ou seja, é
possível, Senador Sibá Machado, conceder um salário
mínimo de R$275,00. Não há informação que me convença de que não é possível.
V. Exª, Senador Sibá Machado, estará nesta Casa
quando for concedido aumento dos nossos vencimentos, e ele nunca será de R$15,00. Ninguém diz, mas
ninguém aceitaria. Eu fui Deputado Federal, fui Prefeito,
sou Senador e nunca recebi um aumento de R$15,00!
Agora, quando se trata do salário mínimo para a população brasileira, o Governo diz que não é possível.
E esse pequeno aumento, Senador Sibá Machado,
iria hidratar em R$15,00, em cada pequena venda deste
País, a alimentação, a cesta básica das famílias. Essa é
a verdade, mas o mais importante para mim foi o saldo:
foi a população brasileira compreender que o Senado
não se dobra, que no Senado não se discute liberação
de emenda, que o Senado não se intimida com telefonema de Ministro nem com telefonema de Presidente da
República. Aliás, se o Presidente da República tivesse
uma interlocução permanente com o Senado, Sua Excelência teria tido mais facilidade ontem. Quem sabe
agora o Presidente da República esteja aprendendo o
nome de alguns Senadores que não conhecia.
Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes
e, em seguida, ao Senador Alberto Silva.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro
Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª brinda a
Casa e a Nação com esse seu caleidoscópico discurso, em que aborda os mais diversos temas, inclusive
a célula-tronco. Quando V. Exª falou em célula-tronco,
com a ironia ﬁna e a inteligência que lhe são peculiares, nos deu a sensação de que se referia à célulatronco do poder, que está precisando ser revitalizada.
V. Exª, que é um homem ﬁno, um homem educado,
mostrou, de maneira muito sutil, a necessidade de
alguns ajustes, embora não fosse exatamente sobre
essa célula que estivesse falando. Parabenizo-o pela
maneira como expôs a questão e quero também dar
um testemunho. Antes de seu discurso, ﬁz um pronunciamento abordando aquela vontade que movia todos
nós, nesta Casa, a ajudar o Governo no sentido de não
frustrar a vontade das ruas. V. Exª foi dos primeiros a
encampar essa idéia, como eu também em algumas
questões pontuais. E pagamos um preço, até dentro
da convivência partidária. Mas tivemos a coragem de
fazer isso exatamente por acreditar que o resultado
das urnas, o clamor das ruas merecia deste Senado a
paciência de um tecelão para que pudéssemos costurar
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exatamente um caminho que permitisse ao Governo
que assumia cumprir todas as suas promessas de praça
pública. De repente, vimos que o discurso passou a
ser jogado no lixo e a prática passou a ser outra. Pelo
visto, V. Exª, que é jovem e dinâmico, desencantou-se.
Daí por que vemos, hoje, posicionamentos dentro do
próprio Partido do Governo que acabam criando crises
internas, crises partidárias, mas que são exatamente
comportamentos coerentes com toda a bandeira de
luta. Parabenizo V. Exª quando exalta, e sempre com
muita emoção, o seu Estado do Tocantins, que é um
exemplo. É um exemplo em limitação do número de
servidores públicos. Palmas, da qual V. Exª foi Prefeito, é um exemplo de modernização administrativa.
V. Exª aborda a questão dos Vereadores, mas V. Exª
vem de um Estado novo, que teve na garra do seu pai
exatamente toda a razão de ser; que, para conseguir
constituí-lo, até greve de fome fez no plenário da Câmara dos Deputados no período da Constituinte. Na
época, setores importantes da Nação foram contra a
criação, não que tivessem algo contra Tocantins, mas
com medo de que se repetissem os gastos feitos com
os Estados até então mais recentemente constituídos.
E a maneira de administrar que o pai de V. Exª implantou mostrou exatamente que o objetivo era outro, E
hoje vemos o Tocantins se desgarrando das amarras
da dependência do Governo Federal, mostrando que
é um Estado que caminha com as próprias pernas,
e hoje é modelo. Aliás, Senador, no meu Estado do
Piauí, há um processo de divisão territorial necessário:
que é a criação do Estado do Gurguéia. Temos outros
projetos visando à divisão. E todos esses projetos têm
como modelo exatamente o Estado de Tocantins. Eu
só queria ponderar a V. Exª sobre uma questão: a composição das câmaras de vereadores. Creio que nem o
modelo do TSE, nem o modelo que emergencialmente
se procurou aqui para corrigir distorções ou diferenças
servem. O ideal seria – e o erro do brasileiro é este:
começamos a tratar dessas questões atabalhoadamente, às vésperas de um pleito – que não fosse nem
um modelo, nem outro. Temos que corrigir isso. V. Exª
citou o exemplo de Municípios que estão ajustados com
relação ao número de vereadores, o que, infelizmente,
não é em todo o Brasil. E, quando peço um pouco de
atenção para esse problema, é porque levo muito em
conta, pelo menos em se tratando do meu Estado, que
é um Estado pobre, ...
(A Presidência faz soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) –... a função
social do vereador. Ora, o vereador casa, batiza, é
enfermeiro, é médico, é assistente, é professor, ou
seja, ele exerce também uma função social. É preciso
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que examinemos essa questão. Concordo com V. Exª
em que existem exageros e distorções, e o Estado do
Piauí é um exemplo. Porém, também temos que ter
cuidado para não prejudicarmos outros Municípios. O
balanceamento não foi justo, o balanceamento não foi
correto. O que espero, Senador Eduardo Siqueira Campos, é que encontremos um momento de serenidade
para discutirmos essa questão e também uma fórmula
que não seja injusta para o Município, mas que não
permita que se estrangulem as economias municipais.
Não se pode pagar a uma quantidade demasiada de
vereadores, tampouco oferecer salários impossíveis
dentro dos próprios Municípios. Parabenizo V. Exª pelo
pronunciamento. Para nós, já é ponto obrigatório ouvilo às sextas-feiras; V. Exª tem sempre um discurso recheado de assuntos da maior importância para o País.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes,
e lamento apenas não ter – para não descumprir o
Regimento que eu tanto prezo – a oportunidade de
responder a todos os itens abordados por V. Exª.
Quero inclusive agradecer-lhe as palavras generosas com relação ao meu pai, seu colega na Câmara
dos Deputados, que o admira tanto, e a mim.
Sr. Presidente, não posso deixar de ouvir o Senador Alberto Silva, inclusive para não faltar com respeito
ao mais experiente de todos os nossos Senadores.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Não é justo
tomar mais um minuto do discurso de V. Exª, Senador
Eduardo Siqueira Campos, não só pelo brilho que V.
Exª sempre demonstra quando trata dos problemas
brasileiros, mas quero rapidamente dizer que o Estado do Tocantins – e eu tive a felicidade e a honra
de estar neste Senado quando aprovamos o Estado
– teve, na condição de mentor, de construtor, de sustentáculo e de alicerce do Estado, o pai de V. Exª, do
qual V. Exª e nós todos nos orgulhamos. V. Exª iniciou
o seu pronunciamento tratando dos R$15,00; e eu
diria que, ontem, foi um dia em que o Senado demonstrou coerência na sua posição, e nós também. Sou
o fundador do PMDB, desde o início, quando houve a
fusão PP/MDB; e foram os votos do Piauí que garantiram a existência do PMDB. Como Presidente desse
Partido, no meu Estado – e, aqui, formando a Base –,
eu não poderia deixar de acompanhar o Partido. Claro,
o Senado demonstrou que tem independência. Votou,
e o assunto agora é com a Câmara. V. Exª abordou o
problema das estradas – quero resumir para não tomar
mais nem um minuto do tempo de V. Exª: se aquela
proposta puder ser atendida pelo Planalto, geraremos
um milhão de empregos. Senador Eduardo Siqueira
Campos, são sete bilhões de prejuízo em óleo que vão
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para a atmosfera; sete bilhões de gastos inúteis porque
há 32.000 quilômetros estragados. Tenho um projeto
no Piauí para gerar renda no campo – oportunamente
trataremos disso aqui. O Incra deu 20 hectares de terra
para uma família; mas, até agora, não deu sustentação a essa família – creio eu que em nenhum lugar;
no meu Estado, não! Mas, com três hectares, Senador
Siqueira Campos, no projeto que temos do biodiesel – V.
Exª sabe que brigo por essa questão há muito tempo
–, poderíamos conceder um salário para o homem do
campo de R$1 por mês. Isso é viável, é factível, já o
demonstramos. Quero apenas parabenizar V. Exª e propor que, já que esta Casa deve contribuir para o êxito
de um Governo, seja ele de que partido for, em favor
do povo, formemos aqui um núcleo de proposições. V.
Exª traz a experiência jovem e atuante de Senador do
seu Estado e trago a nossa jovem também, porque,
para mim, a idade não altera. Creio que, graças ao bom
Deus, a minha mente está bem próxima à idade de V.
Exª. Vamos juntar a experiência do meu Estado e a do
seu e vamos, nesta Casa, fazer propostas concretas,
como V. Exª acaba de fazer. Parabéns e desculpe-me
por tê-lo interrompido.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, quero concluir relembrando o
que disse Augusto dos Anjos: “Temos muita coisa a
mover”.
Quero comemorar a noite de ontem, a posição
ﬁrme do Senado; quero comemorar este novo momento
nacional, em que o Governo há de compreender que
o Senado da República é um foro importante, que discute o mérito das matérias, sem haver qualquer tipo
de pressão.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Senadora Lúcia Vânia, sei que V. Exª é a próxima oradora inscrita, mas eu havia prometido ao Presidente que, depois do aparte do Senador Alberto Silva,
eu concluiria. Porém, vou ouvir V. Exª. Antes, porém,
quero dizer que, no lamento das coisas, Augusto dos
Anjos se referiu aos dínamos profundos, que, “podendo
mover milhões de mundos, jazem paralisados na estática do nada”.
Vamos aproveitar as forças que existem aqui,
neste Senado, e na Câmara dos Deputados para oferecermos o melhor de nós a esta Nação.
Concluo ouvindo o aparte a V. Exª.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Eduardo Siqueira Campos, eu gostaria de cumprimentá-lo
pela oportunidade do discurso de V. Exª. Eu gostaria
de destacar um fato que considero muito importante
na sua fala de hoje, quando V. Exª aborda o relacio-
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namento desta Casa com o Governo Federal. V. Exª
aponta a trajetória de respeito e de construção de homens e mulheres que estão nesta Casa; V. Exª aponta,
inclusive para o Governo, um caminho: que o relacionamento que se tem que ter nesta Casa não é o de troca
de favores. Precisamos e queremos ajudar a construir
projetos que venham ao encontro dos interesses da
sociedade. Portanto, quero aqui parabenizá-lo, dizer da
satisfação de tê-lo nesta Casa e, principalmente, elogiar a juventude e a força de V. Exª, ao levar para essa
tribuna um tema de extrema importância, inclusive um
aconselhamento ao Governo, que, se tiver juízo, vai
escutar o pronunciamento de V. Exª. Muito obrigada.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Muito obrigado. Foi uma honra ouvir o aparte
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Eduardo Siqueira Campos, se me permitir, eu
queria apenas registrar, antes que V. Exª saia da tribuna,
que tenho muito orgulho em dizer que fui Deputado Federal junto com o seu pai. Acompanhei a greve de fome
histórica que ele fez. Creio que foi uma das primeiras
que ocorreram no Senado da República. Fiz uma outra,
mas depois da dele, que ocorreu no Congresso Nacional, por causa do salário mínimo. Tenho orgulho disso.
Tenho, na minha casa, o título de Cidadão do Estado
de Goiás, porque, na época, votei ao lado do seu pai.
Faço este registro com orgulho, porque, com certeza,
seu pai deve estar assistindo neste momento ao pronunciamento de V. Exª e deve estar muito orgulhoso da
história da sua família. Parabéns a V. Exª!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Em nossa família, Senador Paulo Paim, a admiração por V. Exª é hereditária.
Muito obrigado a V. Exª e a todos os meus Pares.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –
Passamos a palavra ao nobre Senador Sibá Machado.
V. Exª dispõe da palavra por 20 minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, em primeiro
lugar, pediria que marcasse o tempo, porque gostaria
de usá-lo por completo.
Muitos são os assuntos de hoje, muita coisa em
pauta, recém-votada, ainda não foi concluída e, certamente, outros assuntos de grande importância para o
Brasil aportarão no Senado na próxima semana. Antes
de mais nada, depois que ouvi o pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira Campos, eu gostaria de dizer
que, na minha vida de errante nordestino, viajante em
busca de uma vida melhor, nos idos da década de 70,
fui para o Estado de São Paulo, depois para a Amazônia
e passei por aquele que, hoje, é o Estado do Tocantins.
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Lá estive, pela primeira vez, em 1979 e, pela última, em
1982, quando ainda era Estado de Goiás. As imagens
que tenho na minha memória são as de Tocantinópolis,
cidade muito pequena, com ruas lamacentas ou poeirentas. De lá para cá, o Estado tornou-se próspero.
Relembro isso para dizer que o que mais admiro
na vida são as pessoas que nascem a partir de suas
próprias condições. Na Biologia, isso é chamado de
resiliência, processo em que a natureza, agredida,
consegue sobreviver a partir de suas próprias forças.
Vejo isso no Estado do Tocantins, região de transição
entre o semi-árido e o cerrado. Portanto, eu teria o
maior prazer de conhecer o Tocantins, parabenizando
o seu povo, o pai de V. Exª e todos que lutaram para
ter aquele Estado independente.
Senador Alberto Tavares Silva, no início da década
de 70, eu era empregado de uma pequena loja encravada na rua Simplício Mendes, em Teresina, entre a
praça Rio Branco e a rua Davi Caldas, encostada no
Armazém Piauí – fazia parede e meia, como dizíamos
lá. O meu empregador, pois não gosto de chamá-lo de
patrão, Francisco César de Souza, era o dono da loja
e admirador de V. Exª, quando Governador do Estado.
Passei a admirar V. Exª por intermédio dele. Quando
V. Exª dava entrevistas na televisão, no outro dia ele
comentava: “O homem está magro de trabalhar. Meu
Deus do céu, esse homem trabalha demais!” Ele tinha
um respeito profundo por V. Exª e aprendi, a partir dali,
a admirá-lo também.
Estou irmanado a V. Exª na causa pelo biodiesel,
tentando aprender um pouco com seu trabalho. Agora,
vendo a sua preocupação com a matriz de transporte
brasileiro, quero estudar essa situação também e estar
junto de V. Exª para o que for possível, porque também
acredito muito que é preciso dar uma resposta imediata
e ousada para o futuro do Brasil.
Parabéns, Senador!
Com relação aos trabalhos de ontem, Senador
Heráclito Fortes, eu queria dizer que admiro muito as
convicções das pessoas. Não posso acreditar que três
Senadores do PT, por terem votado de acordo com
sua própria opinião, sejam tratados como parte de um
cálculo matemático. Qual será o seu futuro: estarão no
PT? Sairão do Partido? Irão para onde?
O PT é o mesmo; não mudou. É algo complexo
para as pessoas que não são do PT compreender sua
democracia interna, que permite essas coisas. Perguntase: por que saíram do Partido o Deputado João Fontes,
o Deputado Babá, a Deputada Luciana Genro e a Senadora Heloísa Helena? Esse momento da história do PT
foi muito parecido com outro, vivido pelo Partido no ﬁnal
da década de 80, quando outros membros partidários,
de diferentes concepções políticas, também saíram
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do Partido. Na época, o PT não governava sequer um
Estado, tinha apenas um Senador, o nosso estimado
Eduardo Suplicy, 35 Deputados Federais e 30 Prefeitos.
Para usar um termo eleitoral, era um partido embrionário,
que sofreu uma crise de concepções. Havia diferenças
na forma de se enxergar a ideologia partidária, para se
compreender o Brasil e se proporem soluções. Naquela
época, foi expulsa do Partido uma corrente inteira, cujo
nome não me recordo.
Entendo que o PT não traiu, absolutamente, suas
concepções e muito menos o ﬁzeram os três Deputados Federais e a Senadora, que mantiveram suas
opiniões vivas, respeitadas e compreendidas. No caso
do Senador Paulo Paim, da Senadora Serys Slhessarenko e do Senador Flávio Arns o que está ocorrendo?
Uma situação plenamente pontual, muito diferente da
que ocorreu no ano passado, quando havia um projeto
doutrinário concebido. As situações são diferentes e
respeitáveis. Chegou-se ao ponto de se conceber que
não se trata mais do PT, mas de outro partido, que tem
todo o direito de ser organizado.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Sibá
Machado, V. Exª me concede um aparte?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Após
ﬁnalizar este pensamento, terei prazer em conceder o
aparte a V. Exª.
No caso da democracia interna, repetirei uma
frase da Senadora Lúcia Vânia, que nunca esqueci.
S. Exª, brincando, disse-nos: “Foram muito rápidos os
aprendizados, tanto para o PT ser Governo, como para
o PSDB e o PFL serem Oposição”. Hoje, somos Governo e devemos ter prazer e orgulho, mas, no âmbito
partidário, muitas idéias vão continuar sendo divergentes em alguns momentos. O Partido orientou uma
decisão unitária tanto para a Câmara dos Deputados
quanto para o Senado.
Quanto à votação do salário mínimo, jamais poderemos dizer quem ganhou ou perdeu, pois se tratava
de cálculos diferentes. Quero respeitá-los e conﬁar
nos cálculos de todos. Quem tem razão: os que propuseram R$320,00, R$300,00, R$280,00, R$275,00
ou R$260,00? Todos apresentaram fontes.
Infelizmente, o Senador Paulo Paim saiu, mas
eu gostaria de lhe dizer que observasse a trajetória do
tratamento do embate político na Câmara dos Deputados e no Senado. S. Exª, naquela época, precisou fazer
greve de fome, passeatas, vigílias e tomar uma série
de outras atitudes para convencer a Casa dos cálculos
que tinha feito. Houve uma grande repercussão na imprensa: “Ah, estão tentando o corromper o parlamentar
fulano de tal e não sei o quê!” Esses são fatos da vida,
da política, quem quiser acreditar que acredite. Não
quero tratar o assunto sob essa perspectiva.
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Quanto aos R$275,00, calculados pela Comissão
Mista criada pelo Senado e pela Câmara, o que poderemos conceder daqui para a frente? É possível pagarse esse valor? É claro que sim, mas devemos deﬁnir
a fonte desse pagamento.
Os números que li em um dos relatórios achei
desprezíveis, embora isso pareça uma oposição infantil. Como foi bem lembrado, vir para cá com um
saquinho de leite, com um pãozinho na mão seria desprezível e quero parabenizar a Oposição por
não ter tratado o assunto nesse nível, mas não nos
podemos reduzir a observações como: “Olha, tira
do avião, da suplementação ﬁnanceira e não sei de
qual fonte que foi apresentada”. Ora, não é possível
esse tratamento.
Sou Relator do PL nº 7, que trata da suplementação ﬁnanceira para as Forças Armadas, em que está
embutido o valor de aquisição do avião presidencial.
Então, não podemos aqui tratar do avião do Presidente,
mas sim do avião presidencial. Aliás, todos nesta Casa
conhecem a real situação do “sucatão”, como muitos
o denominam, um problema de quase 30 anos, além
de ser um avião de segunda mão. Então, não dá para
tratarmos disso.
Sr. Presidente, para concluir, eu gostaria de saber
de onde vamos tirar o recurso para complementar os
R$275,00 proposto pelo Senado Federal?
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Heráclito
Fortes, para, em seguida, continuar o meu pensamento.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro
Senador Sibá Machado, em primeiro lugar, quero
registrar a felicidade de o Piauí ser majoritário no
Plenário, nesta manhã. V. Exª, que embora represente
o Acre, nasceu no Piauí; o Senador Alberto Silva, que
preside a sessão, e eu, representante do Piauí, aqui
fortalecido pela presença sempre agradável e competente da Senadora Lúcia Vânia. Quero parabenizar
V. Exª pelo início do seu pronunciamento. V. Exª é um
andarilho social. Saiu das barrancas do rio Parnaíba,
lá de sua querida União, e foi, enfrentando e vendo a
dor do nordestino, andando em direção ao sul. Passou, como disse há pouco, pelo Tocantins. Trouxe na
bagagem muitos selos e muitas experiências. E, como
tantos brasileiros, se desencantou com o sul e voltou
para o Norte, para triunfar. Hoje, V. Exª é Senador da
República, representando o Estado do Acre, substituindo a extraordinária ﬁgura que é a Senadora Marina Silva. Quero dizer a V. Exª que uma das grandes
alegrias e emoções que tive, recém-eleito Senador,
foi, no aeroporto do Rio de Janeiro, encontrar-me com
um conterrâneo seu – digamos assim, já que V. Exª,
embora de direito seja do Piauí, de fato é do Acre, e
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vice-versa, não importa –, que me perguntou se eu lhe
conhecia. Eu disse que não. “Ah, Senador, o senhor
vai ter agora um grande Senador da República; embora seja piauiense, o senhor vai ver que homem de
ﬁbra.” De que partido ele é? Foi coligação? “Não, ele
é PT genuíno” – nenhuma referência ao presidente
do Partido; genuíno na maneira de defender. Mas, o
que ele defende? “Rompimento com o FMI, salário
mínimo justo para os brasileiros e ﬁm do acordo com
a Alca. O senhor vai ter muito trabalho com ele lá no
Senado.” Nos primeiros dias, quero dizer que ﬁquei lhe
vendo assim com muito cuidado, com muita reserva
e profundamente assustado: esta fera vai defender
o rompimento com o FMI e vai ter problemas com o
próprio Governo; vai defender o salário mínimo e vai
criar problemas para o Governo dele; vai defender o
rompimento com a Alca e vai tentar isolar o Brasil do
resto do mundo, mas é problema dele, que vai ser
Governo, mas vai ser coerente com o que pregou ao
longo da vida. Tenho certeza de que o discurso de V.
Exª é aquele vivido em todos os movimentos sociais
por que V. Exª passou nessa sua brilhante trajetória,
quer seja em sindicato, quer seja na Igreja, onde V.
Exª é uma liderança expressiva nos movimentos que
participa. Uma das grandes diﬁculdades que tivemos
em campanha eleitoral recente foi quando a Igreja encampou, junto com o PT, a bandeira do ﬁm do diálogo
com a Alca e a defesa do salário mínimo. Quando a
gente vem para cá e discute a incoerência, me vem
à cabeça o velho Billy Blanco: “O que dá para rir, dá
para chorar”. Senador, brilhantemente, V. Exª mostra,
com todos os números da lógica, que esse salário
mínimo é possível, o que foi dado – se bem que a
diferença entre R$270,00 ou R$260,00 é absorvida.
Passamos, Senador, oito anos tentando mostrar ao
Partido de V. Exª que o salário mínimo possível era
aquele que foi dado, e o Partido de V. Exª nos acusava
de estar reduzindo o salário mínimo do povo brasileiro,
porque estávamos vendidos e comprometidos com o
FMI, quando, na realidade, é o Governo de V. Exª, o
Partido de V. Exª que tem sido mais dócil com o FMI
nos últimos anos. “O que dá para rir, dá para chorar”.
A grande diferença, Senador, é que nas nossas discussões de antigamente o que prevalecia no Plenário
era a bagunça: jogar dinheiro das galerias; subir para
tribuna carregando um caminhãozinho de fruta; lideranças importantes entrando no Plenário com carro
de supermercado para fazer comparativos. E o apitaço? Quem não se lembra daquela famosa reunião,
nobre Senadora Lúcia Vânia, do apitaço! Então, V.
Exª, que é um homem seguidor da Bíblia, sabe que
o homem é dono da palavra guardada e escravo da
palavra anunciada. O que os senhores estão pagando
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é exatamente o preço da irresponsabilidade cometida quando estavam na Oposição, ao tentarem jogar
todos nós, que éramos governo naquele momento,
na vala comum dos irresponsáveis. Será que quem
mudou foi o Malan, ou foi o Palocci, ou foi a realidade
internacional? Por que o Palocci não dá o aumento
e ﬁncou o pé? Foi por que está comprometido com o
FMI ou por que sabe que neste mundo globalizado a
única saída que temos é manter as contas ajustadas
e, acima de tudo, controladas? Parabenizo V. Exª. E
tenho certeza de que tem razão. Será um crime, um
atentado, o PT punir o Senador Paulo Paim ou os
outros dois que votaram contra. Senão, isso vai trazer
de volta aquele velho decalque, Senador Paulo Paim,
que os partidos de Oposição distribuíam na época da
ditadura: “O último que sair, apague a luz”, combatendo
o “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Ou o PT é mais ﬂexível
com os que são coerentes, ou vai ﬁcar gritando sozinho. Punir os que são coerentes com os 25 anos de
luta, de história, é um crime. Vão fazer todos eles de
vítimas e de heróis daqui a dois anos, nas próximas
sucessões estaduais. Escute o que estou dizendo a
V. Exª. Eu só espero que aquele alerta que me fez o
nosso conterrâneo, que hoje mora no Rio de Janeiro,
sobre a coerência de V. Exª não frustre a minha expectativa. No mais, parabenizo V. Exª pelo brilhante
pronunciamento que profere.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Senador Sibá Machado, V. Exª dispõe de um minuto
para concluir o seu pronunciamento, em virtude de a
Senadora Vânia Lúcia também estar inscrita. Portanto,
conclua o discurso de V. Exª.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
Continuo dizendo que na democracia interna
do PT foram duas coisas completamente diferentes,
absolutamente diferentes. Aliás, a coisa mais bonita no ser humano é sua capacidade de se adaptar
às suas realidades. Havia uma realidade instalada
naquela época, e eu considero que o que foi feito
estava coerente com a realidade instalada. Atualmente estamos vivendo uma outra realidade, e
continuamos coerentes com a realidade instalada
neste momento.
Sr. Presidente, agradeço muito o aparte do
Senador Heráclito Fortes. Parte do que eu imaginava ainda falar deixo para a semana que vem. No
entanto, neste último instante, quero dizer da minha
alegria e da minha satisfação de, no dia 28 próximo,
no Acre, se Deus quiser, colocarmos para funcionar
o primeiro ônibus intermunicipal movido a óleo à
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base de buriti. Plagiando a idéia de V. Exª, também
vamos colocar em funcionamento um grupo gerador
à base de óleo diesel reciclado do plástico e ainda
um segundo grupo gerador, que vai funcionar com
óleo diesel a partir de óleos lubriﬁcantes, também
reciclados.
Estarão presentes no evento a Ministra Marina
Silva; o Governador do Estado, Jorge Viana; o Presidente Nacional do Incra, Rolf Hackbart; o SecretárioExecutivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício
Tolmasquim, e muitas outras pessoas.
Convido V. Exª para estar conosco naquela solenidade, o que é motivo de saudação para aqueles que têm
coragem de inovar idéias e colocá-las em prática.
Por último, também comungo da idéia apresentada
aqui pelo Senador Eduardo Siqueira Campos quanto
à situação da PEC nº 55-A, que trata dos Vereadores.
Penso também que o Brasil vive uma situação de equilíbrio de sua democracia. Muitas iniciativas estão sendo
feitas, e essa é mais uma sobre a qual gostaria de me
pronunciar mais profundamente na próxima semana,
se Deus quiser, na terça-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Siba Machado, o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
sucessivamente pelos Srs. Eduardo Siqueira
Campos, 2º Vice-Presidente, e Alberto Silva,
2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Antes de passar a palavra à Senadora Lúcia Vânia,
quero parabenizar V. Exª, Senador Sibá Machado, e
sua família por tudo o que V. Exª representa – e também me reﬁro ao Senador Heráclito Fortes. Sinto-me
muito honrado pelas referências feitas à minha pessoa,
quando V. Exª morava no Piauí. Cumprimento V. Exª
pelo êxito do empreendimento do biodiesel. Se Deus
quiser, farei todo o possível para estar presente no
evento, porque também sou uma pessoa que acredita
na inovação. Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
V. Exª dispõe de até vinte minutos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após a votação
do salário mínimo ontem e a vitória do substitutivo do
Senador César Borges, que elevou o salário mínimo
para R$275,00 – e não para R$260,00, como queria o
Governo –, muitas pessoas que acompanharam a votação pela TV Senado têm expressado suas opiniões
por e-mails, por fax e pela Voz do Cidadão.

632

18852

Sábado 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A maioria dos que têm enviado suas mensagens
mostra-se indignada com o impasse criado pelo Governo para elevar em R$15,00 a mais do que a proposta
original o valor do salário mínimo.
Nada, porém, feriu mais a inteligência do povo
brasileiro – segundo as opiniões enviadas – do que
o argumento utilizado por alguns Parlamentares da
base governista de que o Bolsa-Família cumpriria papel complementar ao salário mínimo. É preciso deixar
bem claro o que está acontecendo com o Bolsa-Família, maximizado pelo marketing governamental, não
tendo seus efeitos – o que é mais grave – sentidos
pela população. O que deixa a população indignada
é, exatamente, o Governo falar da importância desse
salário-família, sem que, ao mesmo tempo, sejam sentidos seus efeitos nas comunidades.
É preciso fazer as contas. São 47 milhões de
brasileiros que recebem o salário mínimo, entre pensionistas, inativos e ativos. Dezessete milhões de trabalhadores na ativa recebem um salário mínimo. Desses
17 milhões, 11 milhões têm ﬁlhos em idade entre 0 a
15 anos; e, dos 11 milhões com ﬁlhos em idade entre 0 a 15 anos, 6,5 milhões já recebiam algum tipo
de transferência de renda. Desses 6,5 milhões que já
recebiam um tipo de transferência de renda, apenas
3,5 milhões recebem o Bolsa-Família, o que é uma
insigniﬁcância no universo daqueles que recebem um
salário mínimo. Daí por que a indignação da população
ao ver o Governo utilizar o argumento de que o BolsaFamília cumpriria o papel de transferência de renda,
de desconcentração de renda, o que representaria o
aumento do salário mínimo.
Srªs e Srs. Senadores, a diferença de R$15,00
aprovada ontem não é, como se vê, tão insigniﬁcante
assim. O valor do benefício dos programas de transferência de renda, como Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, criados pelo Governo anterior e mantidos pelo
Governo Lula, é de exatamente R$15,00 por criança, o
que signiﬁca algo importante para as famílias de baixa
renda, principalmente no que diz respeito à compra
de alimentos.
Vou repetir o que muitos dos meus Pares aqui
já ﬁzeram. O que causa decepção, indignação, não é
o Governo vir aqui e dizer que não pode aumentar o
salário mínimo neste ano e se comprometer no futuro.
O que causa indignação é a falácia em torno de dados
que são apresentados aqui e que não são verdadeiros,
são argumentações que ferem a inteligência daqueles
que estão aqui, daqueles que têm experiência, daqueles
que trabalham.
É muito complicado para o povo brasileiro entender que há um excesso de arrecadação, que há
um cumprimento excessivo em relação aos compro-
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missos com o FMI e que, no entanto, os programas
sociais não possam ser liberados para chegarem à
população mais pobre. É isso que causa a maior indignação. Todos os brasileiros sabem que o Governo
se instalou há pouco tempo. Todos entendemos que é
preciso ajudar e colaborar com o Governo. O que não
entendemos é a forma com que o Governo apresenta
os seus argumentos.
O que fere não é o fato de o Governo simplesmente defender o seu ponto de vista, mas o conjunto de ações que está mexendo com a vida dos
brasileiros, principalmente com a dos mais pobres.
Para conﬁrmar o que estou dizendo, relembro a
análise feita pelo Tribunal de Contas da União nesta
semana, quando aprovou as contas do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. O relatório traz números
desalentadores para um Governo que foi eleito sob
a garantia de que iria provocar uma transformação
social no País.
O TCU informa que, em 2003, a renda média do
trabalhador brasileiro atingiu o nível mais baixo dos
últimos dez anos, caindo de R$1.210,00, em 2002,
para R$910,00 no ano passado.
O relatório constata ainda que o primeiro ano
do Governo do Presidente Lula foi trágico para os
trabalhadores e bom para o sistema ﬁnanceiro. O
desemprego foi aprofundado, e o Governo falhou
enormemente na questão social, deixando de cumprir metas na área de saúde, na área de educação e
na reforma agrária.
Por causa disso, o relatório vai propor a aprovação das contas do Governo, mas com ressalvas e recomendações para a correção de rumos. E isso vem,
sem dúvida alguma, corroborar o que eu disse aqui.
O que choca o povo brasileiro é o fato de o Governo
ter essa reação durante esta semana em relação ao
aumento de R$15,00 no salário mínimo, de haver uma
contração nunca vista na economia nesses últimos
tempos e de, ao mesmo tempo, haver um aumento
gradativo do índice de desemprego. Enquanto tudo isso
acontece, não há, paralelamente, nenhum programa
emergencial funcionando regularmente para minimizar
o sofrimento das pessoas mais pobres.
Vale ressaltar, entretanto, que os dados mais importantes do relatório do Tribunal de Contas da União
não estão ali divulgados.
O que realmente importa é constatar, mais uma
vez, que o Governo não tinha, não tem e possivelmente
não terá um projeto social para o País, como tantas
vezes temos denunciado desta tribuna.
A falta de rumo e de perspectiva assusta a população. Exemplo disso é a mensagem que recebemos
esta manhã. Leitor do jornal O Estado de S.Paulo
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mostra-se extremamente preocupado com o relatório
do Tribunal de Contas da União e indaga: “se subiram
tanto assim os impostos, por que, em contrapartida,
não se vêem benefícios? Muito pelo contrário, estamos
cada vez mais à nossa própria sorte, desamparados
pelo que se chama hoje de governo”.
O desalento desse senhor é o mesmo de grande
parte da população que assiste, surpresa e assustada,
às decisões que o Presidente Lula e seus Ministros
tomam diariamente. São decisões que tornam a vida
dos brasileiros cada dia mais difícil, como a que levou
milhares de aposentados e pensionistas para as ﬁlas do
INSS, para provar que estavam vivos, ou a dos cortes
do Orçamento, reduzindo verbas para programas como
o Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
anteontem evidenciado pelo Jornal Nacional.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Prefeito da cidade de Formosa, Sebastião Guimarães,
e sua mulher, Nara, pelo trabalho magníﬁco que têm
feito com as crianças, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tirando-as do trabalho
e mostrando que, quando se tem vontade e sensibilidade, um programa pode dar certo. Felizmente, no
meu Estado de Goiás, o Peti é um sucesso.
Mais uma vez, desta tribuna, alerto o Governo
para que atente para esse programa e veja o sucesso
das crianças que saíram do trabalho e estão na escola, desenvolvendo suas habilidades. Tenho certeza
de que elas, amanhã, serão adultos com muito mais
capacidade para exercer qualquer função.
Cabe, portanto, ao Governo, no tempo que lhe
resta, vencer o maior desaﬁo, que é recobrar a conﬁança do povo brasileiro, que lhe outorgou poder, acreditando em tantas promessas ainda não-cumpridas e,
acima de tudo, na idéia de que um Governo nascido
no seio dos trabalhadores lhe devolveria a força e a
esperança.
O que se vê hoje é o povo brasileiro não mais
acreditando nos políticos, nos homens públicos e nas
campanhas políticas carregadas de promessas, já
que aqueles que vão para o Governo não assumem
os princípios defendidos nos palanques.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia,
o Sr. Alberto Silva, 2º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Alberto Silva.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 788, DE 2004
Tendo sido designado por Vossa Excelência, requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento Interno,
autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa,
no dia 18 de junho, a ﬁm de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da
palestra a ser proferida pelo Ministro Nelson Jobim,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, na Escola
Superior de Advocacia do Amapá – SAAP, na cidade
de Macapá.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2004. – Senador Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – Bloco/PT-RS)
– Com referência ao requerimento que acaba de ser
lido, em razão de a missão ocorrer hoje, a Presidência defere a solicitação do Senador Papaléo Paes, nos
termos do art. 41 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – PT-RS)– sobre
mesa requerimento que será ido pelo Sr. 1° secretário
em exercício, Senador Alberto Silva.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 789, DE 2004
Tendo sido designado por Vossa Excelência, requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento Interno,
autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa,
no dia 21 de junho, a ﬁm de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da 4ª
Feira Nacional do Livro que será realizada na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2004. – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos requerimentos que acabam de
ser lidos, em razão de as missões ocorrerem hoje e no
dia 21 próximo, a Presidência defere as solicitações
dos Senadores Papaléo Paes e Romeu Tuma, nos termos do art. 41 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Sr. Senador Paulo Paim, a Srª Senadora Fátima
Cleide e os Srs. Senadores Eduardo Azeredo, Leonel Pavan, Alvaro Dias, Teotonio Vilela Filho, Sérgio
Guerra e Valmir Amaral enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto do art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, no último mês de março os trabalhadores
metroferrovários ligados à CBTU (Companhia brasileira
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de Trens Urbanos), iniciaram as mobilizações em torno
da campanha salarial. Essas mobilizações envolvem
cerca de três mil trabalhadores distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
Após vários dias de expectativas a Administração Central da CBTU no Rio de janeiro, marcou
o inicio das negociações para o dia 3 de maio, dois
dias após a data base da categoria, porém, para
nossa surpresa a data foi adiada de forma unilateral
pela empresa para o dia 10 e depois para o dia 17
de maio, após muita pressão dos trabalhadores, que
ﬁcaram revoltados com a postura desrespeitosa da
direção da CBTU.
A pauta de reivindicações dos trabalhadores é
composta por 123 cláusulas, das quais a empresa
atendeu apenas 80% (as chamadas cláusulas sociais), ﬁcando de fora as cláusulas econômicas. Além
de alterar de forma arbitrária o acordo vigente que
garantia aos trabalhadores a estabilidade no emprego.
Na primeira rodada de negociação, a direção da
CBTU apresentou a seguinte proposta econômica:
um abono único de R$542,65 (quinhentos e quarenta
e dois reais e sessenta e cinco centavos), correção
de R$0,53 (cinqüenta e três centavos) no valor do tíquete ou um nível salarial para todos os empregados,
o que equivale a cerca de 3% de reposição salarial,
índice que ﬁca muito abaixo da inﬂação do período,
que chegou a 6,74%.
Diante desse impasse e vendo que a empresa
não apresentava qualquer alternativa de avanço, os
trabalhadores entraram em greve nos estados de MG,
PE, BA, AL, PB e RN no dia 31de maio por tempo indeterminado. Greve esta que foi suspensa no dia 8 de
junho, com exceção do Sindicato dos metroviários de
Belo Horizonte (MG).
Em função da greve, a CBTU reformulou sua
posição apresentando a seguinte proposta: abono de
R$84,00 (oitenta e quatro reais) e aumento de R$1,00
(um real), no valor do tíquete. O abono proposto seria
aplicado sem nenhuma incidência sobre os salários e
incorporado ao salário na próxima data base, ou seja,
1º de maio de 2005.
Também devido às greves desencadeadas nos
estados a CBTU entrou com pedido de dissídio coletivo, sendo marcada a primeira audiência pelo TST,
no dia 17 de junho de 2004, audiência essa que foi
antecipada para ontem, dia 14 de junho, às 15 horas,
aqui em Brasília.
Nessa reunião, o juiz indicado para a conciliação propôs a concessão de um abono de R$80,00, a
ser incorporado após 12 meses, um outro abono de
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R$55,00, seco, sem incidir sobre nenhuma vantagem
ou rendimento, remetendo para uma nova negociação
entre a empresa e os trabalhadores as questões do
ticket alimentação e do plano de saúde.
Os trabalhadores concordaram com a proposta
do juiz, mas ela ainda será objeto de exame amanhã,
quarta-feira, dia 16, na sede da CBTU, no Rio de Janeiro, durante reunião entre representantes da empresa
e dos sindicatos.
Se as partes se entenderem, o acordo poderá
ser sacramentado em outra audiência de conciliação que já está marcada para sexta-feira, dia 18, no
Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Se não
houver acordo, essa mesma reunião servirá para
dissídio coletivo.
Diante desse avanço nas negociações, deixo
aqui meu apelo para que a CBTU também concorde
com a proposta conciliatória que devolve aos trabalhadores metroferroviários um pouco da dignidade
que foi lhes subtraída com as políticas de arrocho
salarial.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Comissão Externa do Senado que
examina conﬂitos fundiários em terras indígenas, já
apresentou relatórios sobre conﬂitos em Roraima e
Mato Grosso do Sul, agora examina o conﬂito centrado
na disputa pela exploração de diamantes na reserva
Roosevelt, do povo Cinta Larga. Em função disso, visita
hoje o estado de Rondônia.
Convidada a acompanhar essa visita, lamentavelmente estou pessoalmente impedida de fazê-lo, devido
a internamento hospitalar a que tenho de me submeter
neste ﬁm de semana, a partir de hoje.
Contudo, além de publicamente justiﬁcar minha
ausência, quero chamar a atenção para alguns aspectos dessa delicada questão, que referencia toda
uma discussão no Executivo e no Congresso Nacional sobre mineração em terras indígenas e, em
sentido mais amplo, sobre o relacionamento do Estado e da sociedade brasileira com as comunidades
indígenas, seus direitos naturais e constitucionais, e
suas práticas e projetos em relação aos recursos em
seus territórios.
Nesse sentido, quero ressaltar, em primeiro lugar
que, em se tratando de iniciativas que envolvam diretamente os direitos e interesses de comunidades
indígenas, temos o dever de contatá-las diretamente,
ouvir com atenção e respeito as suas lideranças e organizações.
Para além do contato direto com a comunidade
da reserva Roosevelt, recomendo, particularmente,
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a devida consideração dessa Comissão e das autoridades rondonienses, ao documento, produzido
em assembléia geral indígena, que se deu em 27 e
28 de maio passado, em Porto Velho, sob a coordenação da Cunpir – entidade que articula o conjunto
das organizações indígenas de Rondônia e região
circunvizinha.
Esse documento dirige-se às autoridades e à sociedade brasileiras para os temas que mais aﬂigem as
comunidades indígenas de Rondônia neste momento,
sendo o caso Cinta Larga o tema mais demoradamente
debatido na e o que mereceu maior destaque em seu
documento ﬁnal.
Ali, os representantes de 47 etnias de nossa
região, traçam um breve histórico do que tem sido
a relação dos Cinta Larga, desde ao anos 60, sob a
violenta ação de empresas seringalistas, dos projetos
agropecuários, construção de estradas, e a criação do
Polonoroeste.
Lembram que uma CPI, de 1960, encheu cinco
mil páginas com registros de como fazendeiros e funcionários de governo dizimaram milhares de índios
com alimentos envenenados com arsênico, bombas
de dinamite e brinquedos contaminados com vírus de
gripe, sarampo e varíola que eram lançados de avião
sobre as aldeias Cinta Larga. Nos anos 80, foi vez da
exploração ilegal de madeiras nobres. A partir de 1999,
a garimpagem de diamantes.
Dessa fase mais recente, os Cinta Larga, após
três anos de agressões e traições, compreenderam
que as parcerias com “brancos” lhes era drasticamente
prejudicial – social, cultural, ambiental e economicamente. E, a partir dessa experiência, desistiram decididamente de todas as parcerias até então tentadas.
Desde então, passaram a sofrer redobrada campanha
de invasões e calúnias: estudantes Cinta Larga tiveram
de abandonar a escola, seus líderes são perseguidos,
impedidos de circular livremente pelas cidades, acusados injustamente de envolvimento em diversos crimes
e vitimados por violenta campanha difamatória – que
atinge indistintamente os índios das diferentes etnias
de toda a região.
Assim, sob histórico abandono à crueldade da
ambição capitalista, invisíveis aos olhos do Estado, da
Justiça e da Sociedade brasileira, gestou-se o conﬂito
que culminou no lastimável confronto com garimpeiros
em 7 de abril passado.
Como corretamente aponta o documento da Cunpir, as declarações dos garimpeiros – tantas vezes
usadas contra os índios nas audiências públicas que
se realizam em Brasília – conﬁrmam os crimes organizados por grupos mineradores e contrabandistas,
que patrocinam o armamento dos garimpeiros, a cor-
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rupção e o assédio às lideranças indígenas, a invasão
e o confronto direto contra os Cinta Larga em seu
próprio território.
Mais que isso, as comunidades indígenas de
Rondônia e região circunvizinha consideram criminosa
a campanha que tenta convencer a população brasileira
de que os diamantes nas terras Cinta Larga possam
pagar nossa dívida externa ou suprir a miséria dos
famintos – já que, há 500 anos, tem-se transformado
em fome, escassez e degradação toda a fartura que
herdamos de seus hábitos milenares nos territórios
que ocupam.
Na reserva Roosevelt, tenho certeza que os parlamentares encontrarão as lideranças ainda altivas,
apesar de todos os problemas que têm vivido nos últimos meses. Aborrecidos com a sucessão de acontecimentos que lhes tolhe a liberdade e lhes ameaça
a vida, pessoal e coletivamente, não estão abatidos.
Ao contrário, mantêm-se mobilizados, concentrados
em deﬁnir e implementar as soluções para seus problemas em curto, médio e longo prazos.
Conscientes de sua realidade e de seus direitos, produzem, eles mesmos e a partir de sua
própria história, a orientação de sua luta para superar as adversidades do presente e construir um
futuro mais tranqüilo. Eles acreditam em sua própria
capacidade e conﬁam no Governo Lula – segundo
eles mesmos, “o único Governo que se dignou a
ouvir os índios”.
Acreditam que, dentro do Governo Federal, há
setores sensíveis à participação indígena, e conﬁam
que terão acesso às instâncias centrais das decisões
políticas, em Brasília, para encaminhar seu projeto
de autogestão para a garimpagem de diamantes. Dispõem-se a servir de experiência-modelo de mineração
indígena, com vistas a orientar a regulamentação e o
trato formal com essa questão em relação às demais
comunidades indígenas igualmente pressionadas pelo
extrativismo predatório de recursos naturais implementado pela sociedade envolvente, com graves prejuízos
sociais e culturais.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs.Senadores, o modelo
de desenvolvimento implementado em Rondônia nos
últimas décadas, baseado na exploração desordenada
e predatória de recursos naturais, atualmente só encontra concentração relevante dessa matéria prima
em áreas indígenas.
Do que foi invadido e tomado dos nativos daquela
região, como no resto do País, resta muito pouco – o
próprio Ibama reconhece esta realidade e a comprova
com números e dados irrefutáveis. Mantendo pelos
mesmos padrões que adotamos até aqui, em 10 ou
15 anos não restarão recursos, nem índios – apenas
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nós, sobre a terra arrasada, amargando nossa triste
história.
Os Cinta Larga têm os mais justos motivos
para não adotar nossos modos de utilização de recursos e distribuição de riqueza. No entanto, apesar
de agredidos, ameaçados e traídos, muitas vezes e
de muitas maneiras, exceto em situação extrema de
legítima defesa, ainda tratam “os brancos” com cordialidade e respeito, sem medo ou submissão; com
cuidado, mas sem preconceito ou agressividade, e
têm esperanças no bom senso, no amor à vida e à
natureza.
Portanto desejo e pressuponho que a visita da
Comissão Externa do Senado ao meu querido estado
de Rondônia se dê sob a inspiração da justiça e da
solidariedade, de modo a somar, com amorosa honestidade, o movimento da sociedade rondoniense no
sentido de corrigir a rota equivocada do desenvolvimento predatório e desordenado que acomete nossa
região.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, “populismo no ensino superior”: Este é o título do artigo publicado no jornal
O Estado de S. Paulo do último dia 30 de maio do
corrente e que é assinado por Paulo Renato Souza, ex-Ministro da Educação do Governo Fernando
Henrique Cardoso.
O autor, em seu artigo, mostra que as medidas recentemente anunciadas pelo Governo na área
do ensino superior podem comprometer a qualidade
construída ao longo de várias décadas em nossas instituições públicas de ensino. Isso tudo em nome de
uma suposta democratização no acesso a esse nível
de ensino.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado
seja dado como lido e considerado como parte integrante deste pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Populismo no ensino superior
O Estado de S. Paulo
30-5-04
Três conjuntos de medidas recentemente anunciados pelo governo na área do ensino superior ameaçam
interromper o processo de expansão com melhoria da

JUNHO 2004

Junho de 2004

qualidade que se iniciou em 1995 e podem comprometer a qualidade construída ao longo de várias décadas
em nossas melhores instituições públicas. Isso tudo
em nome de uma suposta democratização no acesso
a esse nível de ensino, que já vinha ocorrendo a passos largos sem, contudo, provocar diminuição da qualidade acadêmica. Dois desses conjuntos conﬁrmam os
temores que já expressei em artigos publicados neste
mesmo espaço:
– Haverá mudanças na realização do
Exame Nacional de Cursos, o Provão, agora
rebatizado e que passará a ser trienal em cada
área e por amostragem, deixando de ser universal para todos os formandos. Desta maneira
se compromete gravemente a pertinência de
seus resultados para avaliar os cursos superiores e o acesso da sociedade a informações
simples e transparentes;
– Anuncia-se que a aprovação de novos cursos dependerá da demanda social em
cada cidade ou região. Esta medida restringe a concorrência salutar entre instituições
e retrocede a política de ensino superior às
velhas práticas do antigo Conselho Federal
de Educação, que criaram as reservas de
mercado e tantos lucros proporcionaram aos
empresários do ensino. Além disso, favorece
escandalosamente as antigas universidades
privadas, que em função de sua autonomia
não necessitam pedir licença a ninguém para
abrir novos cursos.
O terceiro, depois de vários balões-de-ensaio
lançados, acaba de ser remetido ao Congresso Nacional e deﬁne o processo de compra de vagas nas
instituições privadas – sob o nome pomposo de Universidade para Todos – e estabelece cotas no acesso às instituições federais. Nas instituições privadas
que aderirem ao programa, pretende-se adquirir 10%
de suas vagas mediante a isenção de impostos e,
nas ﬁlantrópicas, pretende-se a ocupação de 20%
de suas vagas por alunos oriundos de famílias com
até um salário mínimo per capita. As matrículas nas
instituições privadas de ensino se expandiram em
116% entre 1994 e 2002, o que signiﬁca que estão
tendo acesso ao ensino superior segmentos antes
excluídos. Os dados do último Provão mostram que
cerca de 10% dos alunos das instituições privadas
e 20% das públicas são constituídos de pessoas
que provêm de famílias que têm uma renda familiar
de até três salários mínimos. Estas porcentagens
se referem aos formandos, ou seja, aos que ingres-
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saram há quatro anos ou mais no ensino superior.
Nos atuais ingressantes as proporções já devem
ser bem maiores. O problema aqui, portanto, não é
garantir o acesso, mas sim garantir o ﬁnanciamento
ao aluno carente.
A opção adotada pelo governo é a mais atrasada
possível: a isenção de impostos ou contribuições. Perdeu-se, assim, uma grande oportunidade para que se
desse mais transparência e modernidade à concessão
de benefícios sociais, vinculando a retribuição dos educacionais aos serviços efetivamente prestados. Criar
novas isenções é ampliar um sistema que tem historicamente estimulado a burla da legislação tributária e
a falta de transparência.
Nas instituições federais, pretende-se reservar
50% das vagas a alunos oriundos de escolas públicas. Fosse essa a única determinação, o prejuízo
do critério de mérito na seleção para ingresso nas
instituições de ensino não seria muito grande, pois
se estaria ainda fazendo uma seleção entre os melhores alunos das escolas públicas. Há, contudo, dois
pontos adicionais que vão distorcer gravemente o
processo de seleção para ingresso nessas instituições: a cota deve ser aplicada no ingresso a cada
curso e turno e são estabelecidas subcotas por raça
autodeclarada, segundo a proporção em relação à
população total registrada no censo do Estado em
que se situa a instituição.
A combinação de todas essas variáveis haverá de
fazer com que o ingresso nas universidades federais
se aparte bastante do que seria se fossem aplicados
critérios puramente de mérito acadêmico.
Como também já tive oportunidade de destacar neste espaço, o acesso à universidade só será
democratizado de fato quando todos os jovens tiverem condições de cursar um ensino médio de boa
qualidade, seja público ou privado. Enquanto não
chegamos à eliminação dessas diferenças, devem
ser adotadas algumas ações afirmativas importantes que não colidem com o critério de mérito na
seleção de alunos. O apoio financeiro a cursos prévestibulares gratuitos dirigidos aos pobres, afrodescendentes e indígenas me parece, hoje, a mais
oportuna. Isso foi iniciado no governo passado e
tem sido seguido, diga-se de passagem, no atual.
Para aplicar outras medidas paliativas é preciso
estar seguro de que seus efeitos negativos não
venham a ser maiores do que o alívio que podem
eventualmente proporcionar e que não substituam
as soluções definitivas.
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Uma boa universidade se faz com bons professores e com bons alunos. Nosso país seguiu até agora um
modelo seletivo no ingresso às instituições públicas que
garantiu a manutenção de sua qualidade acadêmica.
Em outros países latino-americanos, como a Argentina,
o México e o Peru, o modelo foi outro. Eliminaram-se
os exames de ingresso nas universidades públicas e
passaram a ser admitidos todos os alunos formalmente
qualiﬁcados. O resultado foi a expansão enorme das
matrículas e a perda total de qualidade nessas instituições. Nesses países, o ensino de qualidade está
nas universidades privadas. Quiçá venha a ser esse
o resultado das medidas que o atual governo começa
a adotar para as instituições públicas. Neste caso, não
seria mais eﬁcaz seguir o modelo de alguns de nossos vizinhos? Pelo menos se estaria beneﬁciando um
maior número de pessoas.
Paulo Renato Souza, consultor, foi ministro da
Educação no governo Fernando Henrique Cardoso,
gerente de Operações do BID, reitor da Unicamp e
secretário de Educação do Estado de São Paulo no
governo Franco Montoro.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar as matérias publicadas nos jornais Folha de
S.Paulo e O Estado de S. Paulo sobre as doações
dos laboratórios farmacêuticos para a campanha do
presidente Lula, em 2002.
As matérias tratam do vínculo do Partido dos
Trabalhadores com os acusados de envolvimento em
fraudes do Ministério da Saúde. O Secretário de Finanças do PT, Delúbio Soares, declarou que o Partido dos
Trabalhadores jamais se comprometeu com a indústria farmacêutica a retribuir, no Governo, as doações
feitas pelo setor à campanha do Presidente Lula. No
entanto, as dúvidas, até agora, ainda são maiores que
os esclarecimentos.
Para que conste dos Anais do Senado, requeiro,
Sr. Presidente, que as matérias relacionadas em anexo
sejam consideradas como parte integrante deste pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna nesse momento para
comentar a decisão do Governo de aplicar um redutor de R$100,00 na base de cálculo do Imposto de
Renda. A decisão mostra que o Governo, pressionado pela oposição e pelas centrais sindicais, optou por uma medida política que passa longe do
necessário para zerar as defasagens na correção
da tabela do IR.
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Para que constem dos Anais do Senado, requeiro,
Sr. Presidente, que as matérias em anexo, publicadas nos
principais jornais do último dia 2 de junho, sejam consideradas como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar o artigo intitulado “Desaﬁo do emprego”, de
autoria da jornalista Miriam Leitão, publicado na coluna
Panorama Econômico do jornal O GLOBO, de 26 de
maio do corrente.
O referido artigo mostra que pesquisa realizada
pelo IBGE registrou que o número de desocupados
aumentou e que a cada mês aumenta o percentual
de emprego informal no país. Além disso, a pesquisa
apontou que o rendimento real caiu, tanto com relação
ao mês de março quanto ao ano de 2003.
Sr. Presidente, solicito que o artigo da jornalista
Miriam Leitão seja dado como lido e considerado como
parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
O Globo, 26 de maio de 2004
Panorama Econômico
(Miriam Leitão)
Desaﬁo do emprego
A taxa de desemprego em abril foi pior do que
se esperava. E para completar a má notícia: o rendimento real caiu em relação ao mês anterior e ao ano
anterior. Aumentou o número de pessoas trabalhando,
mas aumentou ainda mais o número de desocupados.
José Pastore analisou os dados de melhora no emprego formal e descobriu que o que aumentou em São
Paulo foi o emprego público. O economista José Márcio
Camargo lembra que esta pesquisa, a PME, é muito
“jovem”. É que houve uma mudança de metodologia
há apenas dois anos e ele acha que isso torna difícil
a análise do que está acontecendo:
– Está havendo um aumento da ocupação mais ou
menos sustentável nos últimos meses e já há por volta
de 500 mil pessoas trabalhando a mais do que no ano
passado. Ainda assim, a taxa de desemprego está alta
e o rendimento voltou a cair. Com a queda da inﬂação,
o rendimento deveria subir e ele voltou a cair.
O Governo vinha comemorando o aumento do
emprego registrado pelo Caged, uma estatística do
Ministério do Trabalho sobre emprego de empresas
formais. Mas está longe de haver qualquer motivo para
comemoração. Pelo contrário, a cada mês aumenta o
percentual de emprego informal no país. Hoje apenas
39% dos trabalhadores têm carteira assinada.
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José Pastore analisou os dados do Caged em
São Paulo para veriﬁcar onde é que estava havendo
melhora:
– Em São Paulo, é principalmente emprego público. Depois, mas muito atrás, está o emprego da indústria ligada à exportação. Na indústria de alimentos,
por exemplo, o emprego caiu – conta ele.
Algumas coisas estão claras neste pantanoso terreno do emprego. O desemprego estrutural aumentou
na economia durante os anos 90 e voltou a aumentar
agora. O mercado de trabalho está reduzindo numa
velocidade assustadora a participação dos empregos
formais no total dos empregos oferecidos na economia.
Uma das claras razões do problema é o excesso de
peso sobre a folha salarial, que faz com que empresas
preﬁram adotar todos os mecanismos que contornem
as leis trabalhistas.
É preciso pensar em formas mais duradouras e
efetivas de começar a mudar o quadro do desemprego
no Brasil. Hoje, este problema desaﬁa governantes pelo
mundo afora. A reforma trabalhista foi atropelada pela
reforma sindical e agora está sendo protelada. Remédios tópicos não vão resolver o problema.
A queda da renda ocorre depois de três meses
de recuperação e enfraquece a retomada do consumo que estava começando a aparecer em algumas
estatísticas.
José Márcio acha que em junho o desemprego
deve cair.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para
comentar o artigo intitulado “Será que agora vai mesmo? Como?”, de autoria do jornalista Marco Antônio
Rocha, publicado no jornal “O Estado de S. Paulo” de
31 de maio do corrente.
O artigo, que solicito seja dado como lido e considerado como parte integrante deste pronunciamento,
mostra que o otimismo do governo com relação ao
crescimento da economia tem que ser reservado, já
que esse crescimento se deve, fundamentalmente, ao
aumento da demanda externa.
Nas palavras do autor, enquanto o consumo e
o investimento puxaram o PIB para baixo, o comércio
externo puxava o PIB para cima. Isto porquê a queda
da massa salarial e a perda de poder aquisitivo dos
salários reduziram o consumo interno, enquanto que
as incertezas políticas e administrativas do País inibiam os investimentos.
Portanto, apesar desse “relativo” crescimento, o
povo continua pobre e o mercado interno, estagnado.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna desta Casa para aplaudir
as comemorações do Dia da Imigração Japonesa em
nosso País, que é festejado neste 18 de junho.
A chegada dos japoneses ao Brasil tem como
marco o porto de Santos, no Estado de São Paulo.
A primeira leva de imigrantes chegou no dia 18
de junho de 1908, após 52 dias de viagem, no navio
Kasato Maru, vindo do porto de Kobe, no Japão.
Eram 781 pessoas e mais 12 passageiros independentes. O acordo imigratório então assinado entre o
nosso Governo e o Governo Japonês permitiu, sem
muita formalidade, o desembarque dos viajantes em
nossas terras.
Embora os registros oﬁciais se reﬁram à data
de 18 de junho de 1908 como o ano da chegada dos
primeiros trabalhadores japoneses, outros documentos
históricos atestam que os pioneiros daquele país foram
quatro tripulantes do barco chamado, Wakamiya Maru,
que afundou na costa do Japão, no início de 1803.
Segundo essas fontes, quatro marinheiros nipônicos estavam à deriva e foram resgatados por um navio
de guerra russo que continuou em sua rota inicial e
terminou por atracar para conserto no Porto de Desterro, hoje Florianópolis, Capital do Estado de Santa
Catarina, no dia 20 de dezembro de 1803.
Quanto aos 793 japoneses que desembarcaram
do navio Kasato Maru, eles foram imediatamente distribuídos em seis fazendas paulistanas. Entre todos
aqueles cidadãos existia uma grande esperança de conquista de prosperidade, apesar de terem escolhido um
país americano, ocidental, de costumes, língua, clima
e tradições completamente diferentes dos seus.
É importante destacar que os primeiros resultados da integração foram bastante negativos. Não tardou, e o preconceito contra os novos trabalhadores,
de pele diferente, olhos puxados e costumes exóticos, logo se manifestou de maneira transparente. Tal
rejeição prejudicou durante anos a produtividade do
trabalho desses imigrantes, retardou signiﬁcativamente
o processo de inserção social desses novos atores e
prejudicou igualmente as expectativas do rendimento
agrícola esperado.
Apesar dessas diﬁculdades, uma segunda leva
de japoneses estava a caminho do Brasil em 1910. No
dia 28 de junho daquele ano, o navio Ryojun Maru
aportou no porto de Santos e trouxe mais 906 trabalhadores que vieram se juntar aos seus conterrâneos já
instalados. Como os primeiros, foram distribuídos em
diversas fazendas, enfrentaram os mesmos preconceitos e as mesmas diﬁculdades de adaptação.
Em 1912, novas famílias são assentadas em
terras doadas pelo Governo de São Paulo, na região
de Iguape, onde foram desenvolvidos com sucesso alguns projetos de colonização. Naquela ocasião,
vários japoneses já marcavam presença no Estado
do Paraná.
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Em agosto de 1913, um novo grupo de 107 pessoas chegou para trabalhar em uma mina de ouro, no
Estado de Minas Gerais. Segundo o órgão nacional
encarregado do controle migratório dos japoneses,
esse contingente de mineiros foi o único, em toda a
história da imigração japonesa voltada para o Brasil,
que veio com esse objetivo. Em 1914, o número de
trabalhadores japoneses no Estado de São Paulo já
era de cerca de 10 mil pessoas. Anos mais tarde, em
1932, segundo informações do Consulado Geral do
Japão em São Paulo, a comunidade japonesa já era
composta por cerca de 133 mil pessoas.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a
colônia japonesa no Brasil passou a enfrentar uma nova
onda de preconceito e de perseguição. Dessa vez, por
determinação governamental, suas manifestações culturais foram proibidas e duramente reprimidas, suas
escolas foram fechadas, sua prática religiosa proibida
e seus bens conﬁscados. Só após o conﬂito mundial e
com a redemocratização do País, os residentes japoneses recuperaram seus bens e seus direitos políticos,
culturais e religiosos.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs.Senadores, desde
o ﬁnal do Século XIX até o momento atual, diversas
missões japonesas visitaram constantemente o nosso País com o objetivo de ampliar relações em vários
campos e estreitar laços econômicos que são fundamentais para as duas nações.
Recebemos a primeira visita oﬁcial em 1880. No
dia 16 de novembro daquele ano, o Vice-Almirante
brasileiro, Artur Silveira da Mota, mais tarde agraciado
com o título de Barão de Jaceguai, iniciou, em Tóquio,
as primeiras conversações para o estabelecimento de
um Tratado de Amizade, de Comércio e de Navegação entre o Brasil e o Japão. Todavia tal acordo só foi
concretizado 15 anos mais tarde, ou seja, em 5 de
novembro de 1895.
Em 1988, por ocasião da comemoração do octogésimo aniversário da imigração japonesa em nosso
País, a festa teve como convidado de honra o Príncipe
Aya, ﬁlho do Imperador Akihito.
Segundo dados do Censo 2000, divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
cerca de 1,25 milhão de brasileiros são descendentes
de japoneses. Por sua vez, as estatísticas do Ministério das Relações Exteriores, referentes ao mesmo
período, mostram que cerca de 225 mil brasileiros, os
chamados decasséguis, trabalham no Japão e vivem
notadamente nas cidades de Tóquio e Nagóia.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs.Senadores, ao terminar este pronunciamento, não poderia deixar de repetir
que a história da imigração japonesa em nosso País é
cheia de obstáculos e de grandes diﬁculdades. Os que
vieram em busca de um sonho e de uma vida melhor
em nossa terra, sofreram na pele, durante anos a ﬁo,
a exclusão, a rejeição, o preconceito e a indiferença.
Mesmo assim, com tenacidade, disciplina, dedicação,
competência, responsabilidade, paciência, persever-
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ança e muito trabalho, a maioria conseguiu vencer,
ﬁncou raízes profundas, absorveu a nossa cultura e
contribuiu efetivamente para a construção do Brasil
moderno.
Por tudo isso que acabamos de dizer, nesta data
em que se comemora o Dia da Imigração Japonesa
no Brasil, somos gratos a todos os membros dessa
respeitável comunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e
5 minutos.)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)
BAHIA
PFL
PFL
PFL

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
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Marcelo Crivella
Sérgio Cabral

PMDB
PFL
PFL

João Alberto Souza
Edison Lobão
Roseana Sarney

PMDB
PT
PTB

Luiz Otávio
Ana Júlia Carepa
Duciomar Costa

PFL
PFL
PSDB

José Jorge
Marco Maciel
Sérgio Guerra

PT
PT
PFL

Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
Romeu Tuma

PL
PSDB
PMDB

Aelton Freitas
Eduardo Azeredo
Hélio Costa

PMDB
PFL
PSDB

Maguito Vilela
Demóstenes Torres
Lúcia Vânia

PSDB
PFL
PT

Antero Paes de Barros
Jonas Pinheiro
Serys Slhessarenko

MARANHÃO

PARÁ

PERNAMBUCO

SÃO PAULO
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MATO GROSSO
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PMDB
PT
PTB

Pedro Simon
Paulo Paim
Sérgio Zambiasi

PSDB
PPS
PSDB

Reginaldo Duarte
Patrícia Saboya Gomes
Tasso Jereissati

PMDB
PFL
PMDB

Ney Suassuna
Efraim Morais
José Maranhão

CEARÁ

PARAÍBA

ESPÍRITO SANTO
PPS
PSDB
PL

João Batista Motta
Marcos Guerra
Magno Malta

PMDB

Alberto Silva

PIAUÍ

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa

PTB
PMDB
PFL

Fernando Bezerra
Garibaldi Alves Filho
José Agripino

PFL
PT
PSDB

Jorge Bornhausen
Ideli Salvatti
Leonel Pavan

PMDB
PSDB

Heloísa Helena
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho

PFL
PDT
PSB

Maria do Carmo Alves
Almeida Lima
Antonio Carlos Valadares

PMDB
PSDB
PDT

Gilberto Mestrinho
Arthur Virgílio
Jefferson Peres

PSDB
PT
PDT

Alvaro Dias
Flávio Arns

PT
PSB
PT

Tião Viana
Geraldo Mesquita Júnior
Sibá Machado

PDT
PT
PMDB

Juvêncio da Fonseca
Delcídio Amaral
Ramez Tebet

PMDB
PT
PFL

Valmir Amaral
Cristovam Buarque
Paulo Octávio

PSDB
PFL
PFL

Eduardo Siqueira Campos
João Ribeiro
Leomar Quintanilha

PMDB
PSB
PMDB

José Sarney
João Capiberibe
Papaléo Paes

PMDB
PT
PMDB

- Paulo Elifas
- Fátima Cleide
- Valdir Raupp

PPS
PDT
PMDB

- Mozarildo Cavalcanti
- Augusto Botelho
- Romero Jucá

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

ALAGOAS

SERGIPE

AMAZONAS

PARANÁ

Osmar Dias
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MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL
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AMAPÁ
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

2)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Leomar Quintanilha
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
João Tenório
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha*
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho

Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio
Jefferson Péres
Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 10.12.2003

PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS
1. Patrícia Saboya Gomes

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Demóstenes Torres
César Borges
Serys Slhessarenko
Tasso Jereissati
Magno Malta
Atualizada em 02.09.03

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. (vago)
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata***
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca**
(vago)
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

SC-2171/72
AC-2184/88
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04
MG-4018/4621
AELTON FREITAS-PL
DUCIOMAR COSTA-PTB
PA-2342/43
PMDB
NEY SUASSUNA
PB-4345/46
LUIZ OTAVIO
PA-3050/1026
GERSON CAMATA
ES-1403/3256
JOÃO ALBERTO SOUZA
MA-1411/4073
PFL
CÉSAR BORGES
BA-2212/13
EFRAIM MORAIS
PB-2421/22
JOAO RIBEIRO
TO-2163/64
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
BA-2191/92
PSDB
ARTHUR VIRGILIO
AM-1201/1301
MT-1248/1348
ANTERO PAES DE BARROS
PDT
OSMAR DIAS
PR-2124/5
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI
RR-1160/1162
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

1-ANA JÚLIA CAREPA-PT
2–DELCÍDIO AMARAL-PT
3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB

PA-2104/10
MS-2451/55
AC-1078/1278

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 26-03-04

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha*
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
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Cumprimenta o Senador Hélio Costa por seu
discurso, o qual homenageou o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Aparte ao Senador Hélio Costa. .
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Comenta sobre as conseqüências da interpretação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito
do número de vereadores. ....................................
Faz comentário sobre o reajuste do salário
mínimo. ..................................................................
Homenagem ao transcurso do vigésimo quarto
ano de inauguração da Brasília Super Rádio FM. ..
Comenta que é necessário que o governo faça
uma revisão em sua atuação e não apenas ataque
a oposição. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. .
Comenta sobre as decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral a
respeito do número de vereadores no País...........
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EDUARDO SUPLICY

EDISON LOBÃO
Faz alerta para o complexo problema dos tóxicos ilícitos e do uso abusivo de substâncias lícitas,
tal como o álcool. ..................................................

Comenta sobre a venda de soja à China, que
se encontra prejudicada, pelo fato de aquele país
impor diversas diﬁculdades à importação do produto
brasileiro. Aparte ao Senador Leonel Pavan. .......
Solidariza-se com o Senador Maguito Vilela,
no que diz respeito à questão da soja brasileira.
Aparte ao Senador Maguito Vilela. ........................
Comenta sobre a importância de se ter um
planejamento familiar. Aparte ao Senador Eduardo
Suplicy. ..................................................................
Registro do artigo intitulado “Rumos do Governo Lula”, de autoria do economista Gesner Oliveira,
publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de
22 de maio de 2004. ..............................................
Faz comentários ao artigo “Populismo no ensino superior”, de autoria do ex-Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, publicado no jornal O Estado
de São Paulo, edição de 30 de maio último...........
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

DUCIOMAR COSTA
Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2004, que
altera a redação do art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para nele
incluir o caso de abono de feto anencéfalo. ............
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Faz comentários a respeito do reajuste do salário mínimo. Aparte ao Senador Marcelo Crivella.
Questiona se seria possível iniciar a discussão da votação da matéria do aumento do salário
mínimo no dia 16 de junho de 2004 e ﬁnalizá-la no
dia seguinte, já que a votação está marcada para
17 de junho de 2004. ............................................
Faz considerações sobre o novo valor do salário mínimo. .........................................................
Faz comentários sobre os aumentos que o
governo federal fez no salário-família e no bolsafamília. Aparte ao Senador Ramez Tebet. .............
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
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de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências..

491

EFRAIM MORAIS
Apóia o aumento do salário mínimo para R$
260,00. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. .......
Faz considerações sobre o salário mínimo. .
Mostra-se solidário ao Senador Paulo Paim,
que fez relato de sua coerência na vida pública, a
propósito de seu posicionamento sobre o salário
mínimo. Aparte ao Senador Paulo Paim. ..............
Informa que, havendo quorum, será votada
a matéria que diz respeito ao aumento do salário
mínimo, independente de o governo ser contrário.
Aparte a Senadora Heloísa Helena. .....................
Faz considerações sobre a votação do novo
salário mínimo. .....................................................
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FLÁVIO ARNS
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências..

508

GARIBALDI ALVES FILHO
Registra a reunião no gabinete do Ministro da
Educação de parlamentares do Rio Grande do Norte
para solicitar a transformação da Escola Superior
e Agricultura de Mossoró - ESAM na Universidade
Rural do Semi-Árido do Rio Grande do Norte. .....
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
GERALDO MESQUITA JÚNIOR
Júbilo pelo transcurso do quadragésimo segundo ano do “Movimento dos Autonomistas”, que

culminou com a autonomia político-administrativa
do Estado do Acre. ................................................
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
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497

HÉLIO COSTA
Transcurso dos 40 anos da cassação do mandato de Senador do ex-presidente Juscelino Kubitschek. .....................................................................
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HELOÍSA HELENA

FÁTIMA CLEIDE
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
Visita ao Estado de Rondônia da Comissão
Externa do Senado que examina conﬂitos fundiários
em terras indígenas. ..............................................
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Faz comentários a respeito do reajuste do salário mínimo. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira.
Senadora Heloísa Helena......................................
Comenta sobre a realização de estudo sobre
o impacto do salário mínimo na folha de pagamento
dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, contrariando a proposta do aumento para
R$ 260,00, oferecida pelo governo. .......................
Faz a defesa do aumento do salário mínimo
para R$ 275,00. ....................................................
Faz considerações sobre a votação do novo
salário mínimo. ......................................................
Discussão acerca do salário mínimo. Senadora Heloísa Helena. .............................................
Requerimento nº 785, de 2004 – preferência
para PLV a ﬁm de ser apreciado antes da medida
provisória – nos termos do art. 311, inciso IV do
Regimento Interno, que requer preferência para
votação do PLV 39, de 2004..................................
Faz comentário e elogia o discurso do Senador Antero Paes de Barros, o qual comentou sobre
a necessidade de que a Câmara dos Deputados
conﬁrme a vitória dos trabalhadores brasileiros
conquistada com a aprovação do novo valor do
salário mínimo. Aparte ao Senador Antero Paes de
Barros. ...................................................................
Comenta sobre sua satisfação diante da aprovação do salário mínimo de R$ 275,00. ................
Homenagem aos Senadores Geraldo Mesquita Júnior e Paulo Paim. ....................................
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HERÁCLITO FORTES
Faz comentário sobre a convocação de tropas
federais para policiamento na cidade de Teresina/PI
em decorrência da greve dos policiais militares do
Piauí. .....................................................................
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Votação da Medida Provisória do salário mínimo no dia de ontem, 16 de junho de 2004. ........
Homenagem aos Senadores Paulo Paim,
Serys Slhessarenko e Flávio Arns. .......................
Comenta sobre as crises geradas por integrantes do governo. ...............................................
Faz elogios à pessoa do Senador Eduardo
Siqueira Campos, ao seu discurso e à sua atuação enquanto prefeito de Palmas - TO. Aparte ao
Senador Eduardo Siqueira Campos. .....................
Comenta sobre a composição da Câmara de
Vereadores, que nem deveria ser de acordo com
o modelo do TSE nem modelos criados emergencialmente. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira
Campos. ................................................................
Parabeniza o Senador Sibá Machado por seu
pronunciamento e o elogia por sua atuação. Aparte
ao Senador Sibá Machado. ..................................
Critica o governo por sua atuação. Aparte ao
Senador Sibá Machado. .......................................
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Faz comentário sobre a aprovação, na Comissão de Assuntos Econômicos, do Projeto de Lei do
Senado 130, de 2003, que trata da transparência
na gestão ﬁscal. ....................................................
Requerimento nº 787, de 2004, que requer,
nos termos do artigo 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Exmº Sr.
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, no que diz
respeito ao o volume dos ﬁnanciamentos (entre 1998
e 2004), a área coberta pelos empreendimentos,
a proporção dos ﬁnanciamentos concedidos pelo
Banco da Amazônia ligadas à pecuária bovina que
receberam ﬁnanciamentos do Banco da Amazônia;
o volume dos ﬁnanciamentos, a área coberta pelos
empreendimentos, a proporção dos ﬁnanciamentos
concedidos pelo banco já citado, que envolvem o
plantio de soja; e se o mesmo banco exerce algum
tipo de acompanhamento relativo à aplicação desses
recursos que leve em conta os efeitos empreendidos
sobre o meio ambiente e sobre o desmatamento.
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JONAS PINHEIRO

455

Relatório de sua viagem oﬁcial à China, acompanhando a comitiva presidencial, e de viagem ao
Japão, acompanhando a comitiva do Governo de
Mato Grosso. ........................................................
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JOSÉ AGRIPINO
455

495

JEFFERSON PERES
Cumprimenta o Senador Delcídio Amaral pelo
relatório apresentado.............................................

Faz comentários aos resultados de estudo da
consultoria internacional McKinsey, que enfatiza os
elevadíssimos custos da formalidade e da legalidade
traduzidos na carga tributária e na burocratização excessivas, bem como nas amplas oportunidades de
transgressão abertas pela ﬁscalização deﬁciente. ..
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
JOÃO CAPIBERIBE

IDELI SALVATTI
Recebimento de documento assinado pela
coordenadora da Frente Nacional de Prefeitos, Kátia
Born, favorável à aprovação da Medida Provisória que
ﬁxa o salário mínimo em R$ 260,00 para 2004.......
Comenta sobre o crescimento da produção
industrial no Brasil e a perspectiva de crescimento
em outros setores da economia. ..........................
Requerimento nº 774, de 2004, nos termos
do caput do art. 222 do Regimento Interno, que
requer voto de louvor à Senhora Marilena Chauí,
professora da USP e membro da SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência), uma das
mais importantes ﬁlósofas do nosso País, a qual
assumiu recentemente uma das vagas de conselheira do Conselho Nacional de Educação. ..........
Requerimento nº 775, de 2004 que nos termos
do caput do art. 222 do Regimento Interno, requeiro voto de louvor ao cantor, compositor e escritor
Chico Buarque, um dos maiores nomes da música
popular brasileira, o qual completará 60 anos de
idade no próximo dia 19 de junho..........................
Discute o Projeto de Lei de Conversão nº 39,
de 2004 (Proveniente da Medida Provisória nº 182,
de 2004) que dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
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Defende o aumento do salário mínimo e uma
forma justa de redistribuição de renda. Aparte ao
Senador Marcelo Crivella. ....................................
Requerimento nº 785-A, de 2004 (Preferência para apreciação de matéria antes de outras da
Ordem do Dia) que nos termos do art. 311, inciso I,
do Regimento Interno, que requer preferência para
os itens 6 e 7 (PECs SS-A/2001 e 17/2004), a ﬁm
de serem apreciados antes da matéria constante
do item nº 2 da Ordem do Dia. ..............................
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JOSÉ JORGE
Faz comentário ao Requerimento que posteriormente será apresentado que, nos termos do
disposto do art. 167, c/c o art. 214, inciso III, ambos do regimento interno do Senado Federal, que
requer seja incluída na ordem do dia a proposta de
emenda à Constituição nº 29, de 200, que “introduz
modiﬁcações na estrutura do poder judiciário”, em
vista de a matéria estar pronta para constar na ordem do dia (16 de junho de 2004). .......................
Comenta que a paralisia provocada pela incompetência do Governo Federal não tem justiﬁcativa, visto que a arrecadação de impostos é considerável. Aparte ao Senador Leonel Pavan. ..........
Repele a sugestão do governo de não votar
em 16 de junho de 2004, a matéria que determina
o aumento do salário mínimo. Aparte ao Senador
Álvaro Dias. ..........................................................
Faz comentários à reportagem do Jornal Correio Braziliense, intitulada “A Vida está Pior”, que
faz referências ao relatório do Tribunal de Contas
da União. ..............................................................
Sugere que ao invés do aumento do salário
mínimo ser baseado no PIB, seja feito baseado no
aumento da carga tributária. Aparte ao Senador
Garibaldi Alves Filho. .............................................
Requerimento nº 777, de 2004, que, nos termos do inciso II, do art. 312, do Regimento Interno, requer destaque para votação em separado da
Emenda nº 014, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004. ..................................
Requerimento nº 777-A, de 2004 que, nos
termos do inciso II, do art. 312, do Regimento Interno, requer destaque para votação em separado
da Emenda nº 022, oferecida à Medida Provisória
nº 182, de 29 de abril de 2004. .............................
Requerimento nº 784-A, de 2004 que nos
termos do inciso II, do art. 312 do Regimento Interno, requer destaque para votação em separado
da Emenda nº 60, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004. .................................
Requerimento nº 784-B, de 2004 que nos
termos do inciso II do art. 312 do Regimento Interno, requer destaque para votação em separado da
Emenda nº 69, oferecida à Medida Provisória nº
182, de 29 de abril de 2004. ..................................
Parecer nº 545, de 2004, da Comissão Diretora, redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 70, de 2003-Complementar (nº 72, de
2003-Complementar na Casa de Origem). ...........
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Parabeniza o Senador Paulo Paim por sua
insistência no aumento do salário mínimo. Aparte
ao Senador Paulo Paim. .......................................
Faz críticas ao Governo Federal. Aparte ao
Senador Antero Paes de Barros. ..........................
Comenta sobre a declaração do Ministro Aldo
Rebelo, que disse ser o Senado uma casa conservadora tendo em vista aprovar o aumento do salário
mínimo pra R$ 275,00. Aparte ao Senador Heráclito
Fortes.....................................................................
Faz considerações sobre propostas do Ministério da Educação. ...........................................
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JOSÉ MARANHÃO
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Comenta da necessidade de industrializar
a produção agrícola. Aparte ao Senador Álvaro
Dias........................................................................

426

JOSÉ SARNEY
Informa como será a sistemática de votação,
de acordo com as normas regimentais, do dia (16
de junho de 2004). ................................................
Faz uma análise do salário mínimo, desde o
governo Fernando Henrique Cardoso até o governo
atual, do Presidente Lula. .....................................

490

516

JUVÊNCIO DA FONSECA

511

Cumprimenta a Comissão Temporária Externa
pelo relatório apresentado. ...................................
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LINDBERG FARIAS

511

Comentários a respeito do relatório apresentado sobre as questões fundiárias dos Estados de
Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. .....................................................................
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LEONEL PAVAN
512
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528

Faz críticas ao governo no que diz respeito
ao aumento do salário mínimo. Aparte ao Senador
Álvaro Dias. ..........................................................
Comenta o fato de o Senador Marcelo Crivella ter questionado o Projeto do Presidente Lula,
visto que o Senador é da base governista, além
de reforçar a idéia do aumento do salário mínimo.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Leonel
Pavan.....................................................................
Comenta sobre o aumento da carga tributária
no país. .................................................................
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Comenta sobre o fechamento da BR-202, na
cidade de Ponte Serrada - SC, em protesto contra
as péssimas condições da rodovia. ......................
Comenta sobre o descaso do governo com
relação ao aumento do salário mínimo. Aparte ao
Senador Mão Santa. .............................................
Requerimento nº 777-B, de 2004 que, nos
termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno
do Senado Federal, requer destaque para votação
em separado da Emenda nº 27, de autoria do Senador Leonel Pavan, oferecida à Medida Provisória
nº 182. ..................................................................
Tece comentários acerca das matérias publicadas nos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo a respeito de doações feitas por
laboratórios farmacêuticos para a campanha do
presidente Lula, em 2002. ....................................

418

Faz saudação ao Prefeito de Formosa/GO
pelo trabalho desenvolvido na erradicação do trabalho infantil. .........................................................
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MAGNO MALTA
467

511

Faz elogios ao Senador Paulo Paim. Aparte
ao Senador Paulo Paim. .......................................
Defesa do debate para a votação da medida
provisória que trata do novo salário mínimo. ........

637

512

512

523

567

400
408

MAGUITO VILELA
Comenta sobre o litígio entre o Brasil e a China a respeito do embargo da soja brasileira naquele
País. ......................................................................

LÚCIA VÂNIA
Requerimento nº 782, de 2004 que requer,
nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado da Emenda nº 48, oferecia à Medida
Provisória nº 182, de 2004, que “dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e
dá outras previdências”. .......................................
Requerimento nº 783, de 2004 que requer,
nos termos do art. 312, III, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 52, oferecia à Medida Provisória nº 182, de 2004, que “dispõe sobre o salário
mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá outras
previdências”. .......................................................
Parecer nº 543, de 2004 da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a
Mensagem nº 68, de 2004 (Mensagem nº 276/04,
na origem), que submete à apreciação do Senado
Federal a escolha do Senhor Valter Pecly Moreira
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República do Paraguai. ......................................
Faz elogio ao desempenho do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) na promoção do
Brasil no exterior. ..................................................
Parabeniza o pronunciamento do Senador
Eduardo Siqueira Campos ao tratar do relacionamento do Senador Federal com o Governo Federal.
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. ...
Comenta sobre os argumentos utilizados pelo
Governo Federal para aﬁrmar que o Programa Bolsa Família complementa o salário mínimo. ..........
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MÃO SANTA
Faz elogios ao Senador Cristovam Buarque.
Aparte ao Senador Paulo Paim. ...........................
Defende o aumento de R$ 15,00 no salário
mínimo. Aparte ao Senador Álvaro Dias. ..............
Faz comentário sobre a importância do trabalho. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. .........
Informa que o salário-família não foi “invenção
do PT”, posto já existir há tempo. Aparte ao Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
Faz comentário sobre os problemas que enfrentam os bancários. Aparte ao Senador José Jorge. ...
Comenta sobre a queda do poder aquisitivo
do salário mínimo. .................................................
Faz comentário sobre a importância do aumento do salário mínimo. Aparte ao Senador Paulo
Paim.......................................................................
Faz elogios ao Senador Ramez Tebet. Aparte
ao Senador Ramez Tebet. ....................................
Comenta sobre sua expectativa de que a Câmara dos Deputados mantenha o valor do salário
mínimo aprovado no Senado Federal. ..................
Críticas ao Governo Federal na condução da
política econômica. ................................................
Faz elogios ao Senador Heráclito Fortes. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. ............................
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MARCELO CRIVELLA
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Comenta sobre o reajuste do salário mínimo.
Considerações sobre as políticas ﬁscal e monetária. ..................................................................
Requerimento nº 764, de 2004 que requer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
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Senado Federal, voto de aplauso à Polícia federal,
na pessoa do Diretor Geral, Sr. Paulo Fernando da
Costa Lacerda, pelo trabalho fenomenal que a Corporação vem executando em todo o país por meio
de diversas “operações” que vêm desmantelando
facções criminosas, seja no que concerne ao contrabando de mercadorias, no combate ao tráﬁco
de drogas ou às fraudes contra a Receita Federal
contribuindo de forma decisiva para o combate à
corrupção em suas diversas formas. ....................
Requerimento nº 765, de 2004 que solicita
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro das
Comunicações, Sr Eunício Oliveira, referente às
medidas já tomadas para a implantação do sistema
de televisão digital no Brasil. ................................
Requerimento nº 766, de 2004 que solicita
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa, Sr. José Viegas Filho, referente à atuação de
ONG´s internacionais em áreas da Amazônia, sem
o conhecimento das autoridades brasileiras. .......
Requerimento nº 767, de 2004 que solicita
informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Antônio Palocci sobre valores
pagos ao Banco do Brasil a titulo de regularização
Cadastral junto à Receita Federal. .......................
Requerimento nº 768, de 2004 que requer
seja convocado o Excelentíssimo Sr. Ministro do
Trabalho e Emprego, Sr. Ricardo José Ribeiro Berzoini, para dispor sobre os programas federais de
combate ao desemprego, bem como as soluções
que se pretende implementar para efetivação do
Programa Primeiro emprego. ................................

do ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Dinamarca, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Lituânia. ........................................................................
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PAPALÉO PAES
119

119
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Defesa da exploração sustentável da Amazônia, destacando a atividade madeireira. ...........
Requerimento nº 788, de 2004, que tendo sido
designado por Vossa Excelência, requer, nos termos
do art. 40, do Regimento Interno, autorização para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no dia 18 de junho, a ﬁm de no desempenho de missão com que foi
distinguida pelo Senado, participar da palestra a ser
proferida pelo ministro Nelson Jobim, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, na Escola Superior de Advocacia do Amapá – SAAP, na cidade de Macapá. .
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PAULO OCTÁVIO

119

Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2004 que
altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
(Código Brasileiro de Aeronáutica), para ampliar a
possibilidade de participação do capital externo nas
empresas de transporte aéreo. .............................
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PAULO PAIM
120

MOZARILDO CAVALCANTI
Apela para a urgente votação, logo após desobstruída a pauta, do projeto que regulamenta o
funcionamento das ONGs. ...................................
Comenta sobre a necessidade da regulamentação da Lei nº 9.614, de 1998, que inclui a hipótese
de destruição de aeronave. ..................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 682, de 2004
que susta a Portaria do Departamento de Aviação
Civil nº 447/DGAC, de 13 de maio de 2004, que
“estabelece as regras de funcionamento do sistema
de tarifas aéreas domésticas”................................
Parecer nº 541, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a
Mensagem nº 226, de 2003 (Mensagem nº 603, de
11-11-2003, na origem), que submete à apreciação
do Senado Federal o nome do Senhor Marco César Meira Naslausky, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
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Faz comentário sobre reajuste do salário mínimo. .....................................................................
Faz relato de sua coerência na vida pública,
a propósito de seu posicionamento sobre o salário
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