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na consolidação da Emenda nº 1-CAE (substitutivo)
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e das emendas da CCJ, 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. Senador Paulo Paim. ......................
Requerimento nº 910, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 46, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. Senadora Heloísa Helena. .........................
Requerimento nº 911 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
47 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim.............................................................
Requerimento nº 912, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 48, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. Senadora Heloísa Helena. .........................
Requerimento nº 913, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 49, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. Senadora Heloísa Helena. .........................
Requerimento nº 914 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
50 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim. ...........................................................
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Requerimento nº 915, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 51, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. Senadora Heloísa Helena. .........................
Requerimento nº 916 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
52 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim. ...........................................................
Requerimento nº 917 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
53 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim.............................................................
Requerimento nº 918 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
54 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim. ...........................................................
Requerimento nº 919 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
55 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim. ...........................................................
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Requerimento nº 920 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
56 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). Senador
Paulo Paim. ...........................................................
Requerimento nº 921, de 2004, que requer
na forma do art. 256, inciso I, combinado com seu
§ 1º, do RISF, a retirada da emenda de nº 2, de sua
autoria, apresentado ao do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 70/2003 Complementar. Senador Tasso Jereissati. ........................
Requerimento nº 922, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer destaque, para votação em separado do inciso
I, parágrafo único, do art. 186, do Código Tributário
Nacional, que consta do Parecer nº 537, de 2004
(da Comissão de Assuntos Econômicos), do Projeto
de Lei da Câmara nº 70, de 2003 – Complementar.
Senadora Heloísa Helena. ....................................
Requerimento nº 923, de 2004, que requer
preferência para apreciação de matéria antes de
outras da Ordem do Dia. Senador Papaléo Paes.
Requerimento nº 924, de 2004, solicita o encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego
o pedido de informações concernentes à jornada de
trabalho vigente para os proﬁssionais odontólogos,
bem como o impacto legal e suas conseqüências
trabalhistas que poderão advir com a redução da
carga de trabalho entre proﬁssionais do setor público e os do setor privado. Senadora Ideli Salvatti. .
Requerimento nº 925, de 2004, que requer,
nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 183,
de 15 de junho de 2004, de sua autoria, aguardando
designação de relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Senador Duciomar Costa. ...
Requerimento nº 926, de 2004, que requer,
o desapensamento da Proposta de Emenda nº 1
de 2000, que “altera o artigo 104 da Constituição
Federal e dá outras providências”. Senador Tião
Viana. ....................................................................
Requerimento nº 927, de 2004, que requer a
desanexação e a tramitação em separado da Proposta de Emenda à Constituição de nº 74, de 1999.
Senador Pedro Simon. ..........................................
Requerimento nº 928, de 2004, que destaca
disposição para votação em separado do inciso I,
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do artigo 93, constante no art. 1º da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. Senador Mozarildo
Cavalcanti. ............................................................
Requerimento nº 929, de 2004, que destaca
disposição para votação em separado da expressão “... na forma do inciso II”, constante do inciso
III, do art. 93, da Constituição Federal inserto nº 240
– CCJ (do texto que vai á promulgação), oferecida
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000. Senador Demóstenes Torres. ......................
Requerimento nº 930, de 2004, que dá destaque para votação em separado do inciso VIII do art.
93, da Constituição Federal, constante da Emenda nº 240 – CCJ (do texto que vai á promulgação),
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000. Senador Demóstenes Torres. ..........
Requerimento nº 931, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso XI
do art. 93, constante do art. 1º da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. Senador Mozarildo
Cavalcanti. ............................................................
Requerimento nº 932, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso V
do art. 95, constante do art. 10 da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. Senador Mozarildo
Cavalcanti. .............................................................
Requerimento nº 933, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do inciso V, do
parágrafo único da Emenda 240 – CCJ, à PEC nº
29, de 2000 Texto à promulgação). Senador Marcelo
Crivella. .................................................................
Requerimento nº 934, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado, do
§ 3º do art. 98, constante da Emenda 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda da Constituição
nº 29, de 2000. Senador Marco Maciel. ................
Requerimento nº 935, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado, da
expressão “ressalvadas as entidades de direito
público”, do § 3º, do art. 98, da Emenda nº 240
– CCJ (texto à promulgação) oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do texto que retornará à Câmara dos
Deputados. Senador Romeu Tuma. ......................
Requerimento nº 936, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado, da
expressão “ressalvadas as entidades de direito público”, do § 3º, do art. 98, da Emenda nº 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
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29, de 2000, na parte referente ao texto a promulgar. Senador Leomar Quintanilha. ........................
Requerimento nº 937, de 2004, que requer destaque para votação em separado do § 4º do art. 99,
da Constituição Federal. Senador Sérgio Zambiasi.
Requerimento nº 938, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do § 4º do
art. 99, da Constituição Federal. Senador Jefferson
Peres. ....................................................................
Requerimento nº 939, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 4º do art.
99, da Constituição Federal. Senador Sérgio Zambiasi. .....................................................................
Requerimento nº 940, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do § 4º do art.
99 da Constituição Federal. Senador Antero Paes
de Barros. .............................................................
Requerimento nº 941, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 4º, do art.
89 da Constituição Federal. Senador Pedro Simon.
Requerimento nº 942, de 2004, que requer
destaque para votação em separado das expressões “como órgão central do sistema e com poderes
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante” constante do inciso II do art. 105 da Emenda nº
240, constante do texto à promulgação oferecido a
Proposta de Emenda à Constituição nº 29 de 2000.
Senador Jefferson Peres. .....................................
Requerimento nº 943, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso VA do art. 109, constante do art. 1º da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. Senador Mozarildo
Cavalcanti. ............................................................
Requerimento nº 944, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 109,
inciso V-A, introduzido na Constituição Federal pela
Emenda 240 – CCJ (Substitutivo do Relator) a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Álvaro Dias. ............................................
Requerimento nº 945, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso V
e do § 5º do art. 109, da Constituição Federal, nos
termos do que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240CCJ oferecida à Proposta de Emenda Constitucional nº 29, de 2000, constante da parte do texto a
promulgar. Senador Roberto Saturnino. ...............
Requerimento nº 946, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do inciso V-A e
do § 5º, ambos do art. 109, da Constituição Federal,
nos termos que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240CCJ (texto à promulgação), oferecido à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Antero Paes de Barros. .........................................
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Requerimento nº 947, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do parágrafo
5º do art. 109, constante do art. 1º da Emenda 240
- CCJ, parte à promulgação. Senador Mozarildo
Cavalcanti. ............................................................
Requerimento nº 948, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da expressão
“(...) ou processo (...)” constante do § 5º do art. 109
da Constituição Federal, nos termos do que dispõe
o art. 1º da Emenda nº 240, da CCJ, oferecida à
Proposta de Emenda nº 29, de 2000 a ﬁm de que
conste do texto que retornará à Proposta de Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 949, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da expressão
“(...) ou processo (...)” constante do parágrafo 5º do
art. 109 da Constituição Federal, constante do art.
1º da Emenda nº 240 – CCJ (texto à promulgação),
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000. Senador Antero Paes de Barros. .....
Requerimento nº 950, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 111A (constante no art. 1º), em conjunto com o art. 9º,
expressão: “§ 1º do art. 111 da Constituição Federal
de 1988”, ambos (arts. 1º e 9º) da Emenda nº 240
– CCJ, na parte do texto que vai à promulgação
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000. Senador Arthur Virgílio. ....................
Requerimento nº 951, de 2004, que requer nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado, do art. 120, §
1º, inciso I, alínea a, com redação dada pelo art. 1º
da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que vai à promulgação. Senador Romeu
Tuma. ....................................................................
Requerimento nº 952, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 120,
inciso II, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto
que vai à promulgação. Senador Romeu Tuma. ...
Requerimento nº 953, de 2004, requer destaque para votação em separado, da alínea a do
inciso I do § 1º, do inciso II do mesmo parágrafo; e
do § 2º, constantes no artigo 120, dispositivo que
integra o texto da Emenda nº 240 – CCJR, a ﬁm de
suprimi-lo da parte que vai à promulgação. Senador
Eduardo Azeredo. .................................................
Requerimento nº 954, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos I,
a e b, e II do § 1º do art. 120 da Constituição Fe-
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deral, constante do artigo 1º da Emenda nº 240
(texto que vai à promulgação), oferecido à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Tasso Jereissati. ...................................................
Requerimento nº 955, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 4º do art.
125, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda
à Constituição nº 29, de 200, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. Senadora Ideli Salvatti. ......
Requerimento nº 956, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 5º do art.
125, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda nº
240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senadora Ideli Salvatti. .......
Requerimento nº 957, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da alínea b,
do inciso I, do § 5º, do art. 128, da Constituição
Federal, constante da Emenda nº 240 – CCJ (do
texto que vai à promulgação), oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Demóstenes Torres................................................
Requerimento nº 958, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 129,
§ 3º, da Emenda nº 240 – CCJ (Substitutivo do Relator) à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. Senador Antero Paes de Barros. ...........
Requerimento nº 959, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 103-A,
introduzido na Constituição Federal pela Emenda
nº 240 – CCJ (Substitutivo do Relator) à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Álvaro Dias. ...........................................................
Requerimento nº 960, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 103-A,
constante do art. 2º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, na parte referente ao texto a promulgar.
Senador Leomar Quintanilha.
Requerimento nº 961, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 103-A,
constante do art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, parte
à promulgação. Senador Mozarildo Cavalcanti. ...
Requerimento nº 962, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 103-A,
constante do art. 2º da Emenda nº 240 – CCJ (parte
á promulgação) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. Senador Eduardo
Suplicy. .................................................................
Requerimento nº 963, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 103A da Constituição Federal, alterado pelo artigo 2º
da Emenda nº 240 - CCJ oferecida à Proposta de
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Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
Requerimento nº 964, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da expressão
“e à Administração Pública direta e indireta nas esferas federais, estadual e municipal” constante do
caput do art. 103-A da Emenda 240 – CCJ (parte
à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. Senador Eduardo
Suplicy. .................................................................
Requerimento nº 965, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“ou entre esses e a Administração Pública”, que
consta do § 1º do art. 103-A da Emenda 240-CCJ
(parte à promulgação) oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
Requerimento nº 966, de 2004 que requer
destaque, para votação em separado, das expressões “ato administrativo ou” e “anulará o ato administrativo” constantes do § 3º do art. 103-A da
Emenda 240-CCJ (parte à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000. Senador Eduardo Suplicy.............................
Requerimento nº 967, de 2004 que requer
destaque para votação em separado, da expressão
“indicado pelo respectivo Tribunal” que consta dos
incisos de I a III do caput do art. 103-B, da Emenda
nº 240 – CCJ. Senador José Agripino. .................
Requerimento nº 968, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do art. 103-B,
incisos IV a IX, introduzido na Constituição Federal
pela Emenda 240 – CCJ (Substitutivo do Relator)
à Proposta de Emenda nº 29, de 2000. Senador
Álvaro Dias. ..........................................................
Requerimento nº 969, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“indicado pelo Supremo Tribunal de Justiça” que
consta dos incisos IV e V, do caput do art. 103-B, da
Emenda nº 240 – CCJ. Senador José Agripino. .....
Requerimento nº 970, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho” que
consta dos incisos VI e VII, do caput do art. 103-B,
da Emenda 240 – CCJ. Senador José Agripino. ...
Requerimento nº 971, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão
“indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho”, que
consta dos incisos VIII e IX do caput do art. 103-B,
da Emenda nº 240 – CJ. Senador José Agripino. .
Requerimento nº 972, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos X,
XI, XII, XIII do art. 103-B, da Constituição Federal,
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nos termos do que dispõe o art. 2º da Emenda nº
240-CCJ, oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000 (texto à promulgação). Senador Jefferson Peres. ..........................................
Requerimento nº 973, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos X,
XI, XII, XIII do art. 103-B, da Constituição Federal,
nos termos do que dispõe o art. 20 da Emenda
nº 240-CCJ, oferecido à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000 (texto à promulgação).
Senador Jefferson Peres. .....................................
Requerimento nº 974, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da expressão “avocar processos disciplinares e”, que consta
do inciso III, do § 40, do art. 103-B, da Emenda nº
240-CCJ. Senador José Agripino. .........................
Requerimento nº 975, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso V,
§ 40, do ad. 103-B, da Emenda nº 240-CCJ (parte
à promulgação). Senador José Agripino. ..............
Requerimento nº 976, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 50 do
art. 103-B, da Emenda nº 240 - CCJ, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do texto a promulgar. Senador Demóstenes Torres. .........................................................
Requerimento nº 977, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 50 do ad.
130-A que o ad. 2 da Emenda nº 240 – CCJ (texto
à promulgação) propõe acrescentar à Constituição
Federal. Senadora Serys Slhessarenko. ..............
Requerimento nº 978, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 4º da
Emenda nº 240-CCJ (parte à promulgação), que extingue os Tribunais de Alçada oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
Requerimento nº 979, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do artigo 4º,
e seu parágrafo único, da Emenda nº 240 (texto à
promulgação), oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. Senadora Heloísa
Helena. .................................................................
Requerimento nº 980, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
Ministério Público da União contida no § 1º do art.
5º da Emenda nº 240-CCJ (texto á promulgação).
Senadora Serys Slhessarenko. ............................
Requerimento nº 981, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão “e o Art. 113” do Art. 9º do texto constante da
Emenda nº 240 – CCJ (texto à promulgação), ofe-
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recida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. Senador Heráclito Fortes. ......................
Requerimento nº 982, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 92, I-A
do texto aprovado na Câmara dos Deputados (texto
da Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000)
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. Senadora Ideli
Salvatti. .................................................................
Requerimento nº 983, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 94,
constante do art. 7º da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste do texto a
promulgar. Senador Leomar Quintanilha. ..............
Requerimento nº 984, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 94,
constante do art. 94, constante do art. 7º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. Senador Papaléo Paes........
Requerimento nº 985, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do inciso I, do
art. 98, da Constituição Federal, de que trata o art.
10 da Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar.
Senador Demóstenes Torres. ...............................
Requerimento nº 986, de 2004 que requer
destaque para votação em separado da alínea d,
do inciso III, do art. 102, da PEC nº 29, de 2000
(pág. 27, volume I, do avulso do parecer 451/04),
para que conste do texto que vai à promulgação
da emenda nº 240-CCJ (pág. 204, do volume I, do
avulso do parecer 451/04). Senador José Jorge. .
Requerimento nº 987, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 4º, do art.
102, constante do art.12, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 200, a ﬁm de que conste do
texto o texto a promulgar. Senador José Agripino.
Requerimento nº 988, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 4º, do art.
102, constante do art. 12 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para constar do texto
à promulgação. Senador Arthur Virgílio. ...............
Requerimento nº 989, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da alínea B,
do inciso III, do art. 105, da PEC nº 29, de 2000 (pág.
122 do volume I, do avulso do parecer nº 451/04),
para que conste do texto que vai à promulgação da
emenda nº 240-CCJ (pág. 205, do volume I, do avulso do parecer nº 451/04). Senador Arthur Virgílio. .
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Requerimento nº 990, que requer destaque
para votação em separado do inciso II, do artigo
115, da PEC nº 29, de 2000 (pág. 133 do voluma I,
do avulso do parecer nº 451/04) para que conste do
art. 114, do texto que vai à promulgação da Emenda nº 240-CCJ (pág. 206 do volume I, do avulso do
parecer nº 451/04). Senador José Jorge. .............
Requerimento nº 991, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso II
do art. 115 da Constituição Federal, de que trata o
art. 24 da Proposta de Emenda nº 29, de 2000, a
ﬁm de que conste do texto a promulgar. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 992, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso
VIII, do art. 115, constante do art. 24 da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do art. 114, da Constituição Federal,
contido no art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, do texto
a promulgar. Senador Edison Lobão. ....................
Requerimento nº 993, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 2º do art.
115 da Constituição Federal, conforme a redação
dada pelo art. 24 da PEC nº 29, de 2000, excluída
a expressão “de comum acordo”, para a inclusão
do art. 114 constante do artigo 1º da Emenda nº
CCJ/240 – texto à promulgação, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a
ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara
dos Deputados. Senador Pedro Simon. ................
Requerimento nº 994, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 2º, do art.
115, constante do art. 24 da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do art. 114, da Constituição Federal, contido no art.
1º da Emenda nº 240 – CCJ, do texto a promulgar.
Senador Edison Lobão. ........................................
Requerimento nº 995, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 4º, do art.
115, constante do art. 24 da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do art. 114, da Constituição Federal, contido no art.
1º da Emenda nº 240 – CCJ, do texto a promulgar.
Senador Edison Lobão. ........................................
Requerimento nº 996, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso II
do art. 119, constante do art. 26 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste do
texto a promulgar. Senador Leomar Quintanilha. .
Requerimento nº 997, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso II
do art. 119, constante do art. 26 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
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pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. Senador Papaléo Paes. ......
Requerimento nº 998, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 120,
da Constituição Federal, nos termos da Emenda à
Constituição nº 29, de 2000. Senador Roberto Saturnino. ..................................................................
Requerimento nº 999, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 120
da Constituição Federal, de que trata o art. 27, da
Proposta de Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Requerimento nº 1.000, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso III
do art. 120, constante do art. 27 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. Senador Papaléo Paes. ......
Requerimento nº 1.001, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso III
do art. 120, constante do art. 27 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste do
texto a promulgar. Senador Leomar Quintanilha. ..
Requerimento nº 1.002, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 8º do art.
125, constante do art. 30 da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar. Senador Antero Paes de
Barros. ..................................................................
Requerimento nº 1.003, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 8º do art.
125, constante do art. 30 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para constar do texto
à promulgação. Senador Paulo Otávio. ................
Requerimento nº 1.004, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 1º, do
art. 128, da Constituição Federal, constante do art.
33 da Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar.
Senador Demóstenes Torres. ...............................
Requerimento nº 1.005, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 2º, do art.
132, constante do art. 36 da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. Senador Jefferson Peres.....
Requerimento de Destaque nº 1.006, de 2004,
que requer destaque para votação em separado,
do art. 36 da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, para incorporação ao substitutivo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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do Senado Federal, das informações que seguem.
Senador Jefferson Peres. .....................................
Requerimento nº 1.007, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 38, na
parte em que trata do art. 134, § 2º, da Constituição
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, a ﬁm de que conte do texto a promulgar. Senadora Lúcia Vânia. ...................................
Requerimento nº 1.008, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, art. 168, constante do art. 39 da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de conste do texto a
promulgar. Senadora Lúcia Vânia. ........................
Requerimento de Destaque nº 1.009, de 2004,
que requer destaque, para votação em separado,
do artigo 39 da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, para incorporação ao substitutivo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado Federal, das informações que seguem.
Senadora Lúcia Vânia. ..........................................
Requerimento nº 1.010, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão “a perda do cargo” do art. 103-B, § 4º, inciso
III, constante do art. 15 do texto da proposta para
inserção no dispositivo correspondente da Emenda
nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto a promulgar. Senador Leomar Quintanilha. ..
Requerimento nº 1.011, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, o art. 103b,
§ 4º, inciso III do texto da Câmara dos Deputados
(texto da proposta de Emenda à Constituição nº
29/2000), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
à promulgação. Senador Leomar Quintanilha. .....
Requerimento nº 1.012, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, o art. 130-A,
§ 3º, inciso III, do texto da Câmara dos Deputados
(texto da Proposta de Emenda à Constituição), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto à promulgação. Senador Leomar Quintanilha. ........................
Requerimento nº 1.013, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, das disposições da Emenda nº 240: art. 21, XIII; art. 22, XVII;
art. 48, IX; art. 134 § 1º e § 3º. Senador Valdir Raupp. .........................................................................
Requerimento nº 1.014, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 29,
inciso X, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que
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retorna à Câmara dos Deputados. Senador Romeu
Tuma. ....................................................................
Requerimento nº 1.015, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“... inclusive nos casos de:” e das alíneas a, b e c,
constantes do inciso I, do art. 95, da Constituição
Federal, insertos na Emenda nº 240 – CCJ (do texto
que retorna à Câmara dos Deputados) oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Demóstenes Torres. ...............................
Requerimento nº 1.016, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 97-A,
com a redação dada pelo art. 2º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que retorna
a Câmara dos Deputados. Senador Romeu Tuma.
Requerimento nº 1.017, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do art. 97-A,
que o art. 2º da Emenda Nº 240-CCJ (texto que retorna à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar
à Constituição Federal. Senadora Serys Slhessarenko. .....................................................................
Requerimento nº 1.018, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 102,
inciso I, alínea “d”, com a redação dada pelo art. 1º
da Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que retorna à Câmara dos Deputados.
Senador Romeu Tuma. .........................................
Requerimento nº 1.019, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do texto proposto pelo art. 1, do art. 102, inciso I, alínea “d”,
com redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240
– CCJ para a alínea d do inciso I do art. 102 da
Constituição Federal (texto que retorna à Câmara
dos Deputados). Senadora Serys Slhessarenko. .
Requerimento nº 1.020, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso I,
do art. 104, constante do art. 1º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29 de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados. Senador Leomar
Quintanilha. ...........................................................
Requerimento nº 1.021, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso I
do art. 104, constante do art. 1º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados. Senador Papaléo
Paes.......................................................................
Requerimento nº 1.022, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 105,
inciso I, alínea “b”, com a redação dada pelo art 1º
da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
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Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que retorna à Câmara dos Deputados. Senador Romeu Tuma. ..............................................
Requerimento nº 1.023, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da alínea a do
inciso III do art. 105, constante do art. 1º da Emenda
nº 240-CCJ, na parte referente ao texto que retoma
à Câmara dos Deputados. Senador Leomar Quintanilha. ...................................................................
Requerimento nº 1.024, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, do art.
105, constante do art 1º da Emenda nº 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, na parte referente ao texto que retorna
à Câmara dos Deputados. Senador Leomar Quintanilha. ..................................................................
Requerimento nº 1.025, de 2004 que requer
destaque, para votação em separado do § 3º, do
art. 105, constante do art. 1º da Emenda nº 240
– CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto
que retorna à Câmara dos Deputados. Senador
Sérgio Guerra. ......................................................
Requerimento nº 1.026, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do § 3º, do art.
105, constante do art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ
(texto à Câmara), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador Arthur
Virgílio. ..................................................................
Requerimento nº 1.027, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, do art.
105, da Constituição Federal, de que trata o art. 1º
da Emenda nº 240 – CCJ (no texto que retoma à
Câmara dos Deputados) da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. Senador Demótenes
Torres. ...................................................................
Requerimento nº 1.028, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, que o
art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ (texto que retorna
à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar ao
art. 105 da Constituição Federal. Senadora Serys
Slhessarenko. .......................................................
Requerimento nº 1.029, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 120,
da Constituição Federal, nos termos que dispõe o
art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
constante da parte do texto que retornará à Câmara
dos Deputados. Senador Roberto Saturnino. .......
Requerimento nº 1.030, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 124 da
Emenda nº 240-CCJ (parte que retorna a Câmara
dos Deputados), oferecida à Proposta de Emenda
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à Constituição nº 29, de 2000. Senador Antônio
Carlos Valadares. ..................................................
Requerimento nº 1.031, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos parágrafos
1º e 2º do art. 105-A, inclusive o caput, constante do
art. 2º da Emenda nº 240-CCJ (texto que retorna à
Câmara dos Deputados). Senador Antero Paes de
Barros. ..................................................................
Requerimento nº 1.032, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 105-A
e seus respectivos parágrafos, alterado pelo art. 2º
da Emenda nº 240-CCJ (texto à Câmara dos Deputados), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senadora Heloísa Helena.
Requerimento nº 1.033, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 111-B
e seus respectivos parágrafos, alterado pelo art. 2º
da Emenda nº 240-CCJ (texto à Câmara dos Deputados) oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senadora Heloísa Helena.
Requerimento nº 1.034, de 2004, que requer
destaque para destaque para votação em separado da expressão “...inclusive nos casos de:” e dos
itens 1, 2 e 3 constantes da alínea a do inciso I, do
§ 5º do art. 128, da Constituição Federal, insertos
na Emenda nº 240-CCJ (do texto que retorna à
Câmara dos Deputados), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 1.035, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 5º, art.
129, constante do art. 1º, da Emenda nº 240 (texto
que retorna à Câmara dos Deputados) oferecido à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 1.036, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 5º, art.
129, constante do art. 1º, da Emenda nº 240 (texto
que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Antero Paes de Barros. ..........................
Requerimento nº 1.037, de 2004 que requer
destaque para votação em separado, do § 5º do art.
129, da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
constante da parte do texto que retornará à Câmara
dos Deputados. Senador Roberto Saturnino. .........
Requerimento nº 1.038, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do § 5º do
artigo 129 da Constituição Federal, oferecido na
forma do art. 1º da Proposta de Emenda à Consti-
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tuição nº 29, de 2000, que retornará à Câmara dos
Deputados. Senador Rodolpho Tourinho. .............
Requerimento nº 1.039, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do § 5º, art.
129, constante do art. 1º, da Emenda nº 240 (texto
que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Tasso Jereissati. .....................................
Requerimento nº 1.040, de 2004, que requer
destaque, para votação em destaque, para votação
em separado, do § 5º do art. 129, com a redação
dada pelo art. 1º, e do art. 6º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que retorna
à Câmara dos Deputados. Senador Romeu Tuma.
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Requerimento nº 1.041, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 5º, do art.
129 da Constituição Federal, de que trata o art. 1º
e do art. 6º, ambos da Emenda nº 240 – CCJ (do
texto que retorna à Câmara) oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 1.042, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 5º, do
art. 129, da Constituição Federal, contido no art. 1º
da Emenda nº 240 – CCJ e, por decorrência lógica,
do art. 6º , da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Senador Edison Lobão. ........................................
Requerimento nº 1.043, de 2004, que requer
destaque para votação em separado para suprimir: a) o § 5º, do art. 129 da Constituição Federal,
de que trata o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ (do
texto que retorna à Câmara); e b) a expressão “...
Procurador-Geral da República passa a ser denominado Promotor-Geral da República...” previsto no
art. 6º da Emenda citada, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, ajustandose a redação para que os procuradores-gerais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal passem
a ser denominados promotores-gerais de Justiça,
no texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Senador Demóstenes Torres. ................................
Requerimento nº 1.044, de 2004, que requer destaque, para votação em separado do art.
6º, constante da Emenda 240 (texto que retorna à
Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Arthur Virgílio. .......................................................
Requerimento nº 1.045, de 2004, que requer destaque para votação em separado do art.
6º, constante da Emenda 240 (texto que retorna à
Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta de
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Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Tasso Jereissati. ....................................................
Requerimento nº 1.046, de 2004, que requer destaque para votação em separado do art.
6º, constante da Emenda 240 (texto que retorna à
Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Antero Paes de Barros...........................................
Requerimento nº 1.047, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do art. 6º da
Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que retornará à Câmara dos Deputados. Senador Rodolpho
Tourinho. ...............................................................
Requerimento nº 1.048, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 6º da
Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante da parte do texto que retornará à Câmara dos
Deputados. Senador Roberto Saturnino. ..............
Requerimento nº 1.049, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da Emenda nº
214 de Plenário, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Senadora Maria do Carmo Alves. .........................
Requerimento nº 1.050, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
10, de 2002-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
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Senador Antônio Carlos Valadares........................
Requerimento nº 1.053, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
2, de 2002 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Senador Jefferson Peres. .....................................

325

325

325

325

325

325

325

326

326

Pág.

Requerimento nº 1.054, de 2004, que requer
destaque para votação em separado das Emendas
nos 168, oferecidas à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 1.055, de 2004 que requer
destaque para votação em separado das Emendas
nos 198, oferecidas à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Requerimento nº 1.056, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda nº
224, que acrescenta inciso ao art. 93, vedando a nomeação ou a designação de cônjuge, companheiro
ou parente até terceiro grau, inclusive, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
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do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Senador Demóstenes Torres. ...............................
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Senador Heráclito Fortes. .....................................
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retornará à Câmara dos Deputados. Senador Demóstenes Torres. ..................................................
Requerimento nº 1.074, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda
nº 167- Plen, oferecida à Proposta de Emenda à
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Ata da 97ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 6 de julho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos
Valadares – Arthur Virgílio – Augusto Botelho – 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 – José Agripino – José
Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da
Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Mão Santa
– Marco Maciel – Marcos Guerra – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes
– Paulo Elifas – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan
Calheiros – Renildo Santana – Roberto Saturnino
– Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma
– Roseana Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra
– Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana – Valdir Raupp
– Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 74
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente
da República que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.
É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 95, DE 2004
(nº 377/04, na origem)
Senhores membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los
de que me ausentarei do País nos dias 7 e 8 de julho
corrente, a ﬁm de participar da Cúpula de Chefes de
Estado do Mercosul, a ser realizada em Puerto Iguazu, Argentina, e fazer visita oﬁcial a Santa Cruz de la
Sierra, Bolívia.
A Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul será
concentrada em temas relacionados à conso1idação
e aprofundamento da União Aduaneira, bem como ao
fortalecimento das relações entre o Mercosul e outros
países e blocos de países.
Os encontros com os Chefes de Estado do Mercosul e a visita à Bolívia servirão para fortalecer o diálogo com aqueles altos mandatários e, desse modo,
contribuir para o estreitamento dos laços do Brasil com
esses países.
Brasília, 5 de julho de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva, Presidente.
Aviso nº 758 – C. Civil.
Brasília, 5 de julho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem Presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País nos dias 7 e 8 de
julho corrente, a ﬁm de participar da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, a ser realizada em Puerto
Iguazu, Argentina, e fazer visita oﬁcial a Santa Cruz
de la Sierra, Bolívia.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente
da República que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 96, DE 2004
(nº 378/04, na origem)
Senhores membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição e com o disposto nos
arts. 18, I, e 56 do Regulamento de Pessoal do
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto no 93.325, de
1º de outubro de 1986, bem como no art. 59 do Anexo
1 ao Decreto nº 5.032, de 5 de abril de 2004, submeto
à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Eduardo Prisco Paraiso Ramos,
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 de El Salvador.
Os méritos do Ministro Eduardo Prisco Paraiso
Ramos que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 5 de julho de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva, Presidente.
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EM Nº 200 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES
Brasília, 29 de junho de 2004
00001.007788/2004-15
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição Federal e com o disposto nos artigos 18, 1 e 56 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986,
bem como no art. 59 do Anexo 1 ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Senhor Eduardo Prisco
Paraiso Ramos, 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 de El Salvador.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação
sobre o país e curriculum vitae do Ministro Eduardo
Prisco Paraiso Ramos, que, juntamente com a mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência,
serão apresentados ao Senado Federal para exame
por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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Francisco E. Laínez Rivas
Ministro de Relações Exteriores
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Eduardo Cálix López
Vice-ministro de Relações Exteriores
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Aviso nº 759 – C.Civil.
Em 5 de julho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
Senhor Eduardo Prisco Paraiso Ramos, 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 de El Salvador.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 681, DE 2004
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 168, de 2000, de autoria do
Senador Antonio Carlos Magalhães, que
dispõe sobre viagens oﬁciais e dá outras
providências.
Relator: Senador Amir Lando
I – Relatório
Chega à análise desta comissão, em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado n° 168, de
2000, de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre viagens oﬁciais e dá outras
providências.
O projeto de lei proíbe aos membros de poder
e aos servidores públicos receber passagens e hospedagem para participação de eventos, salvo quando
for de interesse do respectivo poder e este patrocinar
o ato ou custear a presença do agente público. Ademais, a proposição estabelece a penalidade para o
descumprimento da vedação.
O autor da proposição justiﬁca-a, registrando que
a imprensa nacional tem noticiado, com destaque, as
viagens de membros de todos os Poderes da União,
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custeados por empresas que, muitas vezes, têm interesse em agradar seus convidados, visando a criar
facilidades para seus pleitos.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposta, que atende, ainda, aos requisitos de juridicidade e regimentalidade.
No tocante ao mérito, manifestamo-nos, também,
pela aprovação do projeto.
Conforme justiﬁca o seu autor, as informações
veiculadas pela imprensa sobre a matéria impõem a
sua regulamentação de forma rigorosa, no sentido de
se coibir a prática dos atos em tela, que, certamente,
podem conﬁgurar improbidade administrativa.
A aprovação da presente proposição traduzirse-á, sem dúvida, em passo importante no sentido da
moralização da gestão da coisa pública no Brasil.
Parece-nos, apenas, necessário alterar o texto da
proposta, no sentido de evitar que as vedações nela
previstas se revelem excessivas, impedindo práticas
lícitas e diﬁcultando a ação da administração.
Nessa direção, vale comentar que a matéria foi,
inclusive, objeto de regulamentação pela Comissão
de Ética Pública do Governo Federal, mediante a sua
Resolução nº 2, de 24 de outubro de 2000, que trata
da questão de forma adequada, sem estabelecer restrições exageradas à prática.
Assim, com o objetivo de aperfeiçoar a proposta
sob análise, estamos introduzindo nela as disposições
constantes da referida resolução.
Impõe-se, de outro lado, proceder a correção
técnica na proposta, no sentido de adaptá-la aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona, e veda que o mesmo
assunto seja tratado em mais de uma lei.
A matéria do projeto sob exame identiﬁca-se com
o objeto da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Portanto, é adequado que ela seja incluída
em seu contexto.
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III – Voto
Destarte, à vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS nº 168, de 2000, na forma do seguinte
substitutivo:
EMENDA Nº 1.CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168 , DE 2000
Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências, para
dispor sobre viagens oﬁciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
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“Art. 9º ...................................................
..............................................................
XIII – aceitar passagens e hospedagem
para participação de eventos, salvo do respectivo patrocinador quando este for:
a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte,
b) governo estrangeiro e suas instituições;
c) instituição acadêmica, cientíﬁca ou
cultural;
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. – Edison
Lobão, Presidente _ Amir Lando, Relator _ Serys
Slhessarenko – Aloizio Mercadante – Antonio Carlos
Valadares – Magno Malta – Marcelo Crivella – Garibaldi Alves Filho – Papaléo Paes – Antonio Carlos
Magalhães (Autor) – César Borges – Demóstenes
Torres – José Jorge – Arthur Virgílio – Tasso Jereis-
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sati – Geraldo Mesquita Júnior – João Capiberibe
– Romero Jucá – Antero Paes de Barros.
TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168, DE 2000,
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que:
“Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na Administração Pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, para dispor sobre viagens oﬁciais”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9° da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 9º ...................................................
..............................................................
XIII – aceitar passagens e hospedagem
para participação de eventos, salvo do respectivo patrocinador quando este for:
a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte;
b) governo estrangeiro e suas instituições;
c) instituição acadêmica, cientíﬁca ou
cultural.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – ,Presidente
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO I
Disposição Geral
Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
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V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
SEÇÃO I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratiﬁcação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços
pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior
ao valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente
estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades;
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V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a
prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráﬁco,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente
público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
Constituição Federal, e estabelece normas
para a consolidação dos atos normativos
que menciona.
Relator: Senador Artur da Távola
I – Relatório
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Chega à análise desta Comissão o Projeto de Lei
do Senado nº 168, de 2000, de autoria do eminente
Senador Antônio Carlos Magalhães, que “Dispõe sobre
viagens oﬁciais e dá outras providências”.
O projeto de lei proíbe aos membros de poder e
aos servidores públicos receber passagens e hospedagem para participação de eventos, salvo quando for de
interesse do poder que integrar e este patrocinar o ato
ou custear a presença do agente público, e estabelece
a penalidade para o descumprimento da vedação.
O eminente autor da proposição justiﬁca-a, registrando que “a imprensa nacional tem noticiado, com
destaque, as viagens de membros de todos os Poderes
da União, custeados por empresas que, muitas vezes,
têm interesse em agradar seus convidados, visando a
criar facilidades para seus pleitos”.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposta que atende, ainda, aos requisitos de juridicidade e regimentalidade.
No tocante ao mérito, manifestamo-nos, também,
pela aprovação do projeto. As recentes informações
veiculadas pela imprensa sobre a matéria impõem a
sua regulamentação de forma rigorosa, no sentido de
se coibir a prática dos atos em tela, que, certamente,
podem conﬁgurar improbidade administrativa.
A aprovação da presente proposição traduzirse-á, sem dúvida, em passo importante no sentido da
moralização da gestão da coisa pública no Brasil.
Impõe-se, tão somente, proceder a correção
técnica na proposta, no sentido de adequá-la aos ditames da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona”, e veda que o mesmo
assunto seja tratado em mais uma lei.
A matéria do projeto sob exame identiﬁca-se
com o objeto da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
Administração Pública direta, indireta ou fundacional
e dá outras providências”. Portanto, é adequado que
ela seja incluída em seu contexto.
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Destarte, à vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS nº 168, de 2000, na forma do seguinte
substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168
(SUBSTITUTIVO), DE 2000
Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na
Administração Pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências”, para
dispor sobre viagens oﬁciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9° da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 9º ...................................................
XIII – aceitar passagens e hospedagem
para participação de eventos, salvo quando
for de interesse do poder que integrar e este
patrocinar o ato ou custear a presença do
agente público ou no caso de convite oﬁcial
de país que mantenha relações com o Brasil,
dirigido a Chefe de Poder, cuja participação
for por ele autorizada.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Artur da Távola, Realator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Roberto Freire
I – Relatório
Chega à análise desta comissão o Projeto de
Lei do Senado no 168, de 2000, de autoria do então
Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre
viagens oﬁciais e dá outras providências.
O projeto de lei proíbe aos membros de poder e
aos servidores públicos receber passagens e hospedagem para participação de eventos, salvo quando for
de interesse do poder que integrar e este patrocinar o
ato ou custear a presença do agente público. Ademais,
a proposição estabelece a penalidade para o descumprimento da vedação.
O autor da proposição justiﬁca-a, registrando que
a imprensa nacional tem noticiado, com destaque, as
viagens de membros de todos os Poderes da União,
custeados por empresas que, muitas vezes, têm in-
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teresse em agradar seus convidados, visando a criar
facilidades para seus pleitos.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposta que atende, ainda, aos requisitos de juridicidade e regimentalidade.
No tocante ao mérito, manifestamo-nos favoráveis à regulamentação da matéria para coibir atos de
improbidade administrativa, embora não nos termos
propostos pelo autor. Vale comentar que a matéria já
foi, inclusive, objeto de regulamentação pela Comissão de Ética Pública do Governo Federal, mediante a
sua Resolução nº 2, de 24 de outubro de 2000, que
trata da questão de forma mais adequada, ao moralizar a gestão da coisa pública sem os exageros da
proposta em tela.
Assim, com o objetivo de aperfeiçoar a proposta
sob análise, estamos introduzindo nela as disposições
constantes da referida resolução.
Impõe-se, de outro lado, proceder a correção
técnica na proposta, no sentido de adaptá-la aos ditames da Lei complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona, e veda que o mesmo
assunto seja tratado em mais de uma lei.
A matéria do projeto sob exame identiﬁca-se com
o objeto da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Portanto, é adequado que ela seja incluída
em seu contexto.
Destarte, à vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS nº 168, de 2000, na forma do seguinte
substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168 (SUBSTITUTIVO), DE 2000
Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou
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fundacional e dá outras providências, para
dispor sobre viagens oﬁciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso
XIII e parágrafo único:
Art.9º .....................................................
..............................................................
XIII – aceitar passagens e hospedagem
para participação de eventos, do respectivo
patrocinador, quando este for:
a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte;
b)governo estrangeiro e suas instituições;
c) instituição acadêmica, cientíﬁca ou
cultural;
d) empresa, entidade ou associação de
classe que não esteja sobj urisdição regulatória do órgão a que pertença o agente público,
nem que possa ser beneﬁciária de decisão da
qual ele participe, seja individualmente, seja
em caráter coletivo.
Parágrafo único. Para o disposto no Inciso
XIII, exige-se a anuência do poder a que esteja
vinculado o agente público beneﬁciário.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Roberto Freire, Presidente, Relator.
Relator: Senador Amir Lando
I – Relatório
Chega à análise desta Comissão, em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 168, de
2000, de autoria do Senador Antônio Carlos Magalhães, que dispõe sobre viagens oﬁciais e dá outras
providências.
O projeto de lei proíbe aos membros de poder
e aos servidores públicos receber passagens e hospedagem para participação de eventos, salvo quando
for de interesse do respectivo poder e este patrocinar
o ato ou custear a presença do agente público. Ademais, a proposição estabelece a penalidade para o
descumprimento da vedação.
O autor da proposição justiﬁca-a, registrando que
a imprensa nacional tem noticiado, com destaque, as
viagens de membros de todos os Poderes da União,
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custeados por empresas que, muitas vezes, têm interesse em agradar seus convidados, visando a criar
facilidades para seus pleitos.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposta, que atende, ainda, aos requisitos de juridicidade e regimentalidade.
No tocante ao mérito, manifestamo-nos, também,
pela aprovação do projeto.
Conforme justiﬁca o seu autor, as informações
veiculadas pela imprensa sobre a matéria impõem a
sua regulamentação de forma rigorosa, no sentido de
se coibir a prática dos atos em tela, que, certamente,
podem conﬁgurar improbidade administrativa.
A aprovação da presente proposição traduzirse-á, sem dúvida, em passo importante no sentido da
moralização da gestão da coisa pública no Brasil.
Parece-nos, apenas, necessário alterar o texto da
proposta, no sentido de evitar que as vedações nela
previstas se revelem excessivas, impedindo práticas
lícitas e diﬁcultando a ação da Administração.
Nessa direção, vale comentar que a matéria foi,
inclusive, objeto de regulamentação pela Comissão
de Ética Pública do Governo Federal, mediante a sua
Resolução nº 2, de 24 de outubro de 2000, que trata
da questão de forma adequada, sem estabelecer restrições exageradas à prática.
Assim, com o objetivo de aperfeiçoar a proposta
sob análise, estamos introduzindo nela as disposições
constantes da referida resolução.
Impõe-se, de outro lado, proceder a correção
técnica na proposta, no sentido de adaptá-la aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona, e veda que o mesmo
assunto seja tratado em mais de uma lei.
A matéria do projeto sob exame identiﬁca-se com
o objeto da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na Administração
Pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Portanto, é adequado que ela seja incluída
em seu contexto.
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III – Voto
Destarte, à vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS nº 168, de 2000, na forma do seguinte
substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168
(SUBSTITUTIVO), DE 2000
Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na
Administração Pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências, para
dispor sobre viagens oﬁciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art.9º ...................................................
..............................................................
XIII – aceitar passagens e hospedagem
para participação de eventos, salvo do respectivo patrocinador quando este for:
a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte;
b) governo estrangeiro e suas instituições;
c) instituição acadêmica, cientíﬁca ou
cultural;
d) empresa, entidade ou associação de
classe que não esteja sob a jurisdição regulatória do órgão a que pertença o agente público, nem possa ser beneﬁciária de decisão da
qual ele participe, seja individualmente, seja
em caráter coletivo. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Edison Lobão, Presidente,
– Amir Lando, Relator.
PARECER Nº 682, DE 2OO4
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2003, de autoria do Senador
Edison Lobão, que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente,
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para combater a prostituição e a exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame e parecer,
em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº
192, de 2003, de autoria do Senador Edison Lobão,
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
para combater a prostituição e a exploração sexual de
crianças e adolescentes.
A proposição harmoniza o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, modiﬁcando os
tipos penais de corrupção de menores (art. 218 do
Código Penal) e de mediação para servir a lascívia
de outrem (art. 227) para abranger crianças e adolescentes, determinando a ação pública quando houver
abuso de relações de parentesco (art. 225). Outrossim,
estende a obrigatoriedade da autorização judicial para
adolescentes que viajam desacompanhados dos pais
(art. 83 do Estatuto) e aumenta as penas para estabelecimentos hoteleiros que hospedem menores sem
autorização (art. 250).
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
A proposição atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Trata-se de proposição extremamente meritória,
contribuindo para a necessária dimensão legislativa do
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É louvável que o projeto não preveja aumentos de
penas, salvo no caso de estabelecimentos hoteleiros e
congêneres que hospedem menores; de fato, não é no
aumento indiscriminado de penas que se deve procurar
uma solução legal para problemas criminosos.
Melhor anda o projeto em exame, que aperfeiçoa
dispositivos do Código Penal e os adapta a uma nova
situação social. Assim, a redação proposta para o art.
218 do Código Penal passa a incluir no tipo “corrupção de menores” tanto crianças quanto adolescentes,
ao invés apenas de pessoas entre quatorze e dezoito
anos de idade.
Por sua vez, exigir que a ação seja pública quando houver abuso de relações de parentesco é medida
das mais acertadas, eis que as estatísticas criminais
trazem a triste constatação de que é no seio da família
que estes crimes mais ocorrem.
III – Voto
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Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2003.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Edson Lobão, Presidente – Demóstenes Torres, Relator Adhoc – Serys Slhessarenko – Antônio Carlos
Valadares – Garibaldi Alves Filho – José Maranhão
– João Batista Motta – Tasso Jereissati – Jefferson Péres – Mozarildo Cavalcanti – Aelton Freitas
– Ne Suassuna – Luiz Otávio – João Alberto Souza
– Paulo Octávio.
PARECER Nº 683, DE 2004
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2003, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que revoga o Capítulo
IV – Do Protesto por Novo Júri, do Título II
– Dos Recursos em Geral, do Livro III – Das
Nulidades e dos Recursos em Geral, do Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc”: Senador Tasso Jereissati.
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise, nos termos
do art. 101, II, d, do Regimento Interno do Senado
Federal, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 460, de
2003, de autoria do Senador Demóstenes Torres.
Referida proposição revoga os arts. 607 e 608 do
Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, suprimindo-lhe, por conseqüência,
o Capítulo IV do Título II do Livro III.
Na Justiﬁcação, o autor refere-se ao protesto por
novo júri como um “contra-senso jurídico”:
Não se compreende que em um processo, no qual foram observadas todas as
garantias constitucionais e processuais, simplesmente em decorrência do quantum da
pena aplicada, se dê nova oportunidade ao
condenado, sem nenhuma razão material ou
formal Levar tal pessoa a novo julgamento,
além de ser medida procrastinatória, enseja
clara inobservância do princípio previsto na
Constituição Federal da soberania dos veredictos do tribunal do júri.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Não se percebem vícios de regimentalidade,
legalidade ou constitucionalidade. A matéria está inserida no âmbito da competência legislativa privativa
da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição
Federal (CF).
No mérito, cabe reconhecer que o protesto por
novo júri é, de fato, um instituto anacrônico, pois fora
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imaginado para evitar erros judiciários irreparáveis,
dada a existência da pena de morte e de galés perpétuas. Hoje, porém, como a Constituição Federal não
admite tais modalidades punitivas (art. 5º XLVII), não
há razão plausível para a anulação de um julgamento
soberano do tribunal do júri, a não ser pela veriﬁcação
de nulidades concretas.
O protesto por novo júri representa, pois, uma
afronta ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos do tribunal do júri (art. 5º XXXVIII, c, da
CF). A lei ordinária não poderia agasalhar um recurso
processual que anula uma decisão válida do corpo
de jurados, sob o único fundamento da quantidade da
pena, pois isso acarretaria um esvaziamento da soberania dos veredictos do júri popular. Nesse sentido,
manifesta-se José Eduardo Gonçalves:
Aliado à predominante doutrina pátria,
entendemos que hoje já não se justiﬁca essa
espécie de recurso vindo dos tempos do Império, quando existia pena de morte e prisão
perpétua. Bom dizer que essas penas foram
abolidas de nossa legislação e, além disso,
tem-se que preservar a soberania dos veredictos do Júri Popular assegurada no art. 5º,
XXXVII, c, da CF. Assim, parece que o protesto por novo júri perdeu sua consistência e sua
razão de existir em nossos tempos. No nosso entendimento, a manutenção do protesto
na nossa legislação é uma demonstração da
pouca valia técnica e da nenhuma segurança
como remédio recursal, que ele, na realidade,
oferece, haja vista que para interpô-lo não é
necessário invocar qualquer erro da decisão,
basta que a pena aplicada seja de reclusão
por tempo não inferior a vinte anos. Ademais,
entendemos que a sua manutenção é sintoma
de que o legislador não conﬁou plenamente
na soberania das decisões do Tribunal do Júri,
soberania esta emanada da Constituição Federal. (Protesto por novo júri, Revista Jurídica,
Nº 312, outubro de 2003, p. 106-107).
Igualmente valiosa é a crítica de Julio Fabbrini
Mirabete:
O principal fundamento apresentado para
a existência de tal recurso (protesto por novo
júri) era o de possibilitar sem formalidades o
reexame da causa quando aplicadas as penas
de morte ou de prisão perpétua face a gravidade de tais sanções. Hoje, diante da abolição
de tais sanções, com a única exceção da pena
de morte para os crimes militares em tempo
de guerra, há várias críticas por manter-se tal
espécie de recurso, que revelaria, inclusive,
a diminuta crença no julgamento efetuado
pelo tribunal popular. (Processo penal, Atlas,
1995, p. 647).
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Ademais, o protesto por novo júri só reforça a
idéia de morosidade da justiça penal e de insegurança
jurídica. É que a punição dos crimes dolosos contra a
vida está a exigir uma resposta rápida do Estado, sem
qualquer tipo de procrastinação. O processo do Tribunal
do Júri (art. 406 e seguintes do CPP) já assegura ao
acusado todos os meios necessários à defesa, pela
previsão de um longo e exaustivo rito procedimental.
Parece-nos ilógico desfazer uma decisão que observou todas as garantias constitucionais em matéria
penal e processual penal. Os familiares das vítimas
e a sociedade de uma maneira geral não conseguem
entender o porquê da repetição do julgamento, que
contribui unicamente para a sensação de insegurança
e de impunidade.
Nessa linha, Antônio Carlos da Ponte, Promotor
de Justiça em São Paulo, repudia a referida espécie
recursal:
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Hoje, quando a sociedade clama por uma
Justiça mais célere e eﬁciente, (o protesto por
novo júri) apresenta-se como verdadeiro entrave, possibilitando àquele que subtraiu o bem
maior do homem, uma nova oportunidade de
ser julgado. Sua manutenção em nosso diploma legal afronta a mais comezinha noção de
interesse público, e faz como que o bem “vida”
assuma um papel subalterno na escala de valores sociais. (A evolução do protesto por novo
júri no direito brasileiro, Revista dos Tribunais,
Nº 726, abril de 1996, p. 489).
Como se vê, sobram razões para a eliminação
do protesto por novo júri do direito processual penal
brasileiro. Devemos incentivar sim a criação de mecanismos processuais mais céleres e eﬁcientes, sem
prejuízo do devido processo legal.
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III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
PLS Nº 460, de 2003.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004. – Edison Lobão, Presidente –Tasso Jereissati, Relator ad
hoc _ Serys Slhesarenko – Ney Suassuna – Garibaldi Alves Filho – José Maranhão – João Batista Motta
– João Alberto Souza – Paulo Octávio – Demóstenes
Torres – Mozarildo Cavalcanti. LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 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:
....................................................................................
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
....................................................................................
c) a soberania dos veredictos;
....................................................................................
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Do Processo dos Crimes da Competência do Júri
SEÇÃO I
Da pronúncia, da impronúncia
e da absolvição sumária
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Art. 406. Terminada a inquirição das testemunhas,
mandará o juiz dar vista dos autos, para alegações, ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida,
por igual prazo, e em cartório, ao defensor do réu.
§ 1º Se houver querelante, terá este vista do processo, antes do Ministério Público, por igual prazo, e,
havendo assistente, o prazo lhe correrá conjuntamente
com o do Ministério Público.
§ 2º Nenhum documento se juntará aos autos
nesta fase do processo.
....................................................................................
PARECER Nº 684, DE 2004
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 54, de 2004, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que acrescenta parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para tipiﬁcar o chamado “seqüestro
relâmpago”.
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise, em decisão terminativa, nos termos do art. 101, II, d, do Regimento Interno
do Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 54,
de 2004, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho.
A proposta consiste em introduzir novo parágrafo
ao art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal (CP), para deﬁnir de forma
mais clara o chamado “seqüestro relâmpago”, caracterizando-o como “crime cometido mediante a restrição
da liberdade da vítima, e essa condição é necessária
para a obtenção da vantagem econômica”.
Na justiﬁcação da proposta, o autor detalha bem
as disputas doutrinárias e jurisprudenciais em torno
da tipiﬁcação do seqüestro relâmpago, decidindo-se,
enﬁm, pela caracterização do fato como crime de extorsão (art. 158 do CP).
Não foram apresentadas emendas perante esta
Comissão.
II – Análise
Não se percebem vícios de legalidade, regimentalidade ou de constitucionalidade. Registre-se que a
matéria está adstrita ao campo da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, conforme
dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal.
No mérito, temos que reconhecer que o fenômeno
do seqüestro relâmpago recebeu tratamento legal bastante precário no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a edição da Lei nº 9.426, de 24 de dezembro
de 1996, razão pela qual surgiram enormes divergências
doutrinárias e jurisprudenciais acerca da matéria.
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Como se poderia descrever o “seqüestro relâmpago”? Considerando o senso comum, essa expressão designa uma modalidade criminosa na qual
os agentes surpreendem a vítima no trânsito ou em
outro local, restringindo sua liberdade e obrigandoa a informar a senha do seu cartão bancário ou a
efetuar, ela própria, sob ameaça, saques na rede
de auto-atendimento. Depois de obtida a vantagem
econômica, a vítima é geralmente abandonada ou,
em casos extremos, covardemente assassinada.
Não há como negar, pois, que o comportamento da
vítima é imprescindível para o êxito da ação delituosa. De
fato, esse me parece o critério mais seguro para traçar a
distinção entre roubo e extorsão (arts. 157 e 158 do CP,
respectivamente). No primeiro caso, o agente pode obter
a vantagem econômica ainda que a vitima se recuse a
colaborar, subtraindo a coisa com emprego de violência
ou grave ameaça. No caso da extorsão, diferentemente,
o agente apenas terá sucesso se a vitima ceder à violência ou ameaça, realizando a conduta ordenada pelo
agressor (in casu, informando o número da senha do
cartão magnético ou efetuando os saques). Daí por que
parece realmente problemática a tipiﬁcação do seqüestro
relâmpago à luz do art. 157, § 2º, V, do CP.
Entendo que o PLS nº 54, de 2004, guia-se pela
orientação doutrinária e jurisprudencial mais acertada, apaziguando as inúmeras divergências veriﬁcadas
na atualidade. Somente uma resposta uníssona pode
combater esse fenômeno com a necessária austeridade. Mantém-se, em todo caso, a distinção em relação
ao crime de extorsão mediante seqüestro, pois, nesta
modalidade, a segregação da liberdade é utilizada como
condição para levantar o resgate, o que não ocorre no
“seqüestro relâmpago”.
Assim, a estratégia adotada pela proposta sub
examine confere autonomia à tipiﬁcação do seqüestro relâmpago. Ou seja, não trata o referido fenômeno
nem como roubo qualiﬁcado (art. 157, § 2º, V, do CP),
nem como extorsão mediante seqüestro (art. 159), nem
como extorsão simples (art. 158, caput), mas como uma
modalidade especial do crime de extorsão, cominandolhe a pena de seis a doze anos de reclusão.
III – Voto
Em face do exposto, sou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2004.
Sala da Comissão, 23 de junho, de 2004. – Edson
Lobão , Presidente _ Demóstenes Torres, Relator _
Serys Slhesarenko _ Garibaldi Alves Filho _ José
Maranhão _ João Batista Motta _ Tasso Jeiressati
_ Jefferson Péres _ Mozarildo Cavalcanti _ Ney Suassuna _ Luiz Otávio _ João Alberto Souza _ Paulo
Octávio _ Leonel Pavan.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................
PARECER Nº 685, DE 2004
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 87, de 2003, tendo como
1º Signátaria a Senadora Fátima Cleide que
altera o artigo 89 do Ato das Disposições
Constitucionais. (Dispõe sobre a carreira
dos servidores civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia).
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, a proposta
de emenda à Constituição em epígrafe, de autoria da
Senhora Senadora Fátima Cleide e outros Senhores
Senadores, que modiﬁca a redação do art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
com o objetivo de alterar a composição do quadro em
extinção da administração federal ali previsto, que passa a ser formado por integrantes da carreira policial
militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de
suas funções prestando serviço ao Território na data
em que foi transformado em Estado, bem como pelos
servidores públicos, civis e militares, admitidos por força
de lei federal ou estadual, mas que foram custeados
pela União até 31 de dezembro de 1991.
Estabelece também que os mencionados servidores continuarão prestando serviços ao Estado de
Rondônia, na condição de cedidos, submetendo-se às
disposições legais e regulamentares a que estão sujeitos, observadas as atribuições de funções compatíveis
com seu grau hierárquico, se servidor militar.
A proposição é justiﬁcada pelos seus ilustres autores da seguinte forma:
Com a edição da Emenda Constitucional
nº 38, de 12 de junho de 2002, que acrescenta
o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resolveu-se parte dos problemas com a incorporação dos policiais militares
do extinto Território Federal de Rondônia aos
quadros da União, porém deixando de fora os
demais servidores públicos civis daquele período, os quais já estavam contratados pelo
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Estado de Rondônia, por força da Lei Complementar 41 e outras legislações federais.
Assim urge a convergência de esforços
no sentido de fazer a União reconhecer a juridicidade e urgência na igualdade do tratamento dispensado, inclusive à igualdade entre os próprios servidores civis do Estado de
Rondônia com os policiais militares, bem como
de demais servidores dos Estados do Amapá
e Roraima, que passaram ao quadro federal
com base na Emenda 19 e 38.
Não foram oferecidas emendas perante a Comissão.
II – Análise
Tratando-se de proposta de emenda à Constituição, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto
à constitucionalidade, juridicidade e também sobre o
mérito da proposição.
Não há objeção a ser levantada, sob o aspecto
da admissibilidade, uma vez que a proposta atende ao
requisito de iniciativa e não fere quaisquer das limitações estabelecidas no art. 60 da Constituição e no art.
354 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
Não estamos na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, e não se trata de
matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada na atual sessão legislativa, nem
que tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto
direto, secreto, universal e periódico, a separação dos
Poderes e os direitos e garantias individuais.
A proposta também não incide no vício descrito
no art. 371 do RISF, que veda a alteração de dispositivos sem correlação direta entre si.
Para análise do mérito, faz-se necessário veriﬁcar, de início, o que dispôs, a respeito do tema objeto da proposição, a Lei Complementar (LC) nº 41,
de 1981, que cria o Estado de Rondônia, e dá outras
providências.
Essa Lei Complementar estabelece, em seu art.
36, que, até o ano de 1991, inclusive, seriam de responsabilidade da União as despesas com os servidores civis e militares descritos em diversos de seus
dispositivos:
a) parágrafo único do art. 18 da LC nº
41/81 – servidores postos à disposição e enquadrados em quadros e tabelas provisórias de
pessoal da administração do Estado, mediante
opção dos interessados, sendo que foram postos à disposição do Governo do Estado, com
todos os direitos e vantagens, os servidores
nomeados ou admitidos até a data da vigên-
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cia da Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978, e
em exercício a 31 de dezembro de 1981 na
Administração do Território Federal de Rondônia. Observe-se que a mencionada Lei nº
6.550, de 1978, estabelece diretrizes para a
classiﬁcação de cargos, empregos e funções
do serviço civil dos territórios federais, e dá
outras providências;
b) art. 29 da LC nº 41/81 – servidores
contratados pela administração do Território
Federal de Rondônia, após a vigência da mencionada Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978, e
em exercício a 31 de dezembro de 1981, que
passariam a integrar tabela especial de empregos, em extinção, do Governo do Estado
de Rondônia, e deveriam ser absorvidos, em
dois anos, nos quadros e tabelas referidos no
art. 19 da LC nº 41/81, observadas as normas
estabelecidas para a contratação de pessoal,
e mediante concurso público;
c) art. 22 da LC nº 41/81 – pessoal militar da Polícia Militar do Território Federal de
Rondônia, que passaria a constituir a Polícia
Militar do Estado de Rondônia, asseguradas
todos os seus direitos e vantagens.
Posteriormente, foi editado o Decreto-Lei nº 2.161,
de 11 de setembro de 1984, que dispôs que os ocupantes de emprego do então Território Federal de Rondônia ainda não integrados no plano de classiﬁcação
de cargos e empregos, a que se refere a Lei nº 6.550,
de 5 de julho de 1978, mas contratados por aquela
administração até 22 de dezembro de 1981 (data da
transformação em estado), por prazo indeterminado e
para desempenho de atividades de caráter permanente, retribuídos por dotação orçamentária especíﬁca,
seriam incluídos, desde que habilitados em processo
seletivo, em quadro e tabelas permanentes de que
trata a citada lei.
As despesas com a aplicação do disposto no
supramencionado decreto-lei, conforme seu art. 2º,
correram à conta dos recursos do Orçamento Geral
da União.
Sobrevindo a Constituição Federal de 1988, os
antigos Territórios Federais de Roraima e do Amapá
foram transformados em Estados Federados, pelo art.
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), mantidos seus limites geográﬁcos. Para tanto,
o constituinte mandou
aplicar as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, respeitado o disposto na
Constituição e no Ato (art. 14, § 2º).
Ocorre, porém, que a Emenda Constitucional nº
19, de 1998, veio dar nova forma à matéria. O art. 31
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dessa norma manda enquadrar em quadro em extinção
da Administração Federal: os servidores públicos federais da administração direta ou indireta, os servidores
municipais e os integrantes da carreira policial militar
dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima,
que comprovadamente encontravam-se no exercício
regular de suas funções prestando serviços àqueles
Ex-Territórios na data em que foram transformados em
Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e,
ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo
funcional já reconhecido pela União.
Entendendo necessário ser aplicado o princípio da igualdade, o Congresso Nacional promulgou a
Emenda Constitucional nº 38, de 2002, para conferir
aos integrantes da carreira policial militar do ex-Território de Rondônia o mesmo tratamento dispensado, pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998, a seus colegas
policiais militares do Amapá e de Roraima.
Procurando trilhar esse mesmo caminho, a presente proposição estende aos servidores civis do exTerritório de Rondônia as normas aplicadas aos dos
demais ex-Territórios.
É, portanto, louvável o propósito da presente Proposta de Emenda à Constituição, amparada que está
na busca da isonomia também para os servidores civis do ex-Território de Rondônia, sem descurar-se dos
integrantes da carreira policial militar.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2004. – Edson
Lobão, Presidente Mozarildo Cavalcanti, Relator –
Serys Slhessarenko – Tião Viana – Antônio Carlos
Valadares – Garibaldi Alves Filho – José Maranhão
– João Batista Motta – Demóstenes Torres – Tasso
Jereissat – Jefferson Péres – Ney Suassuna – Luiz
Otávio – João Alberto Souza – Antero Paes de Barros – Eduardo Azeredo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 41,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981
Cria o Estado de Rondônia, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 18. Serão postos à disposição do Governo
do Estado, a partir da vigência desta lei, com todos
os direitos e vantagens, os servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei
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nº 6.550, de 5 de julho de 1978, e em exercício a 31
de dezembro de 1981 na Administração do Território
Federal de Rondônia.
Parágrafo único. O Governador do Estado aprovará os Quadros e Tabelas provisórias de pessoal da
Administração do Estado e procederá, a seu juízo,
mediante opção dos interessados, ao enquadramento dos servidores postos à sua disposição, devendo
absorver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos
optantes.
....................................................................................
Art. 19. Os servidores não enquadrados na forma
do parágrafo único do artigo anterior serão incluídos
em Quadros ou Tabelas em extinção, que ﬁcará sob
a Administração do Governo do Estado e supervisão
do Ministério do Interior.
§ 1º Caberá ao Ministério do Interior, em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço
Público – DASP, adotar as providências para o aproveitamento do pessoal de que trata este artigo em órgãos
da União, preferentemente localizados no Estado de
Rondônia, ou cessão a entidades públicas estaduais
ou municipais, assegurados, pela União, os direitos e
vantagens pertinentes.
§ 2º O pessoal incluído no Quadro ou Tabela em
extinção continuará prestando serviço ao Governo do
Estado de Rondônia, na condição de cedido, até que
venha a ser localizado deﬁnitivamente em outros órgãos, mediante atos da autoridade competente.
§ 3º Este artigo não se aplica aos ocupantes
de cargos em comissão ou empregos de direção ou
assessoramento superior, bem como de funções de
conﬁança, em qualquer nível.
§ 4º O Ministério do Interior, ouvido o DASP, expedirá instruções destinadas a disciplinar a execução
do disposto neste artigo.
....................................................................................
Art. 22. O pessoal militar da Polícia Militar do
Território Federal de Rondônia passará a constituir a
Polícia Militar do Estado de Rondônia, assegurados
os seus direitos e vantagens.
Parágrafo único. Ao pessoal militar de que trata
este artigo aplica-se a legislação federal pertinente, até
que o Estado, nos limites de sua competência, legisle
a respeito, observado o disposto no § 4º do art. 13 da
Constituição federal.
....................................................................................
Art. 29. Os servidores contratados pela Administração do Território Federal de Rondônia, após a
vigência da Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978, e em
exercício a 31 de dezembro de 1981, passam, a partir desta lei, a integrar Tabela Especial de Empregos,
em extinção, do Governo do Estado de Rondônia, e
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deverão ser absorvidos nos Quadros e Tabelas a que
se refere o art. 19 desta Lei, dentro do prazo máximo
de 2 (dois) anos da data de instalação do Estado, observadas as normas estabelecidas para a contratação
de pessoal, e mediante concurso público.
Parágrafo único. Os empregos que vagarem na
Tabela Especial Temporária, de que trata este artigo,
serão considerados suprimidos automaticamente, vedada sua utilização para qualquer efeito.
....................................................................................
Art. 36. As despesas, até o exercício de 1991, inclusive, com os servidores de que tratam o parágrafo
único do art. 18 e os arts. 22 e 29 desta lei, serão de
responsabilidade da União.
....................................................................................
LEI Nº 6.550, DE 5 DE JULHO DE 1978.
Estabelece diretrizes para a classiﬁcação de cargos, empregos e funções do
Serviço Civil dos Territórios Federais, e dá
outras providências.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º – A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º – A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.161,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o enquadramento dos
servidores integrantes da Tabela Especial
do ex-Território Federal de Rondônia.
....................................................................................
Art 2º As despesas com a aplicação do disposto neste Decreto-lei correrão à conta dos recursos do
Orçamento Geral da União.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998
Modiﬁca o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública,
servidores e agentes políticos, controle de
despesas e ﬁnanças públicas e custeio de
atividades a cargo do Distrito Federal, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e
os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de
suas funções prestando serviços àqueles ex-territórios
na data em que foram transformados em Estados; os
policiais militares que tenham constituirão quadro em
extinção da administração federal, assegurados os
direitos e vantagens inerentes aos seus servidores,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças
remuneratórias.
§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos estados,
na condição de cedidos, submetidos às disposições
legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas
as atribuições de função compatíveis com seu grau
hierárquico.
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§ 2º Os servidores civis continuarão prestando
serviços aos respectivos estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão da administração federal.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38,
DE 12 DE JUNHO DE 2002
Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto
Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.
........................ ......................................
PARECER Nº 686 DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 87, de 2004 (nº
361/2004, na origem), que propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$20.000.000,00 (vinte milhões de
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre o Governo do Estado
de São Paulo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao
ﬁnanciamento parcial do “Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de
São Paulo”
Relator: Senador Sérgio Guerra
I – Relatório
O Presidente da República, mediante a Mensagem nº 87, de 2004, submete à apreciação desta Casa
o pedido de autorização para a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Governo do Estado de São Paulo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
A operação, destinada ao ﬁnanciamento parcial do
Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo, contém as seguintes características,
conforme documento às ﬂs. 36 e 52 do processo:
a) Mutuário: Estado de São Paulo;
b) Mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
c) Garantidor: República Federativa do Brasil;
d) Valor: equivalente a até US$ 20.000.000,00
(vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
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e) Modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR;
f) Prazo de Desembolso: três anos;
g) Amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendose a primeira seis meses a partir da data inicialmente
prevista para o desembolso ﬁnal e a última o mais tardar 20 anos após a assinatura do contrato;
h) Juros: exigidos semestralmente, calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela (i) taxa
de juros LIBOR trimestral para dólar americano, (ii)
mais (ou menos) uma margem de custo relacionada
aos empréstimos que ﬁnanciam os empréstimos modalidade LIBOR, (iii) mais o valor líquido de qualquer
custo/lucro gerado por operações para mitigar as ﬂutuações da LIBOR e (iv) mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
i) Comissão de Crédito: exigida semestralmente
nas mesmas datas do pagamento dos juros e calculada
com base na taxa de até 0,75% ao ano, sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do contrato, segundo
consta nas Normas Gerais do Acordo de Empréstimo,
Capítulo III, Art. 3.02. Cabe ressaltar que, de acordo
com a Cláusula 2.05, presente nas Disposições Especiais da minuta do Acordo de Empréstimo, o mutuário,
a princípio, pagará uma Comissão de Crédito de 0,25%
ao ano, podendo este percentual ser modiﬁcado semestralmente pelo Banco, sem que, em caso algum possa
exceder o percentual previsto de 0,75% ao ano;
j) Recursos para Inspeção e Supervisão Geral:
durante o período de desembolsos, não serão reservados recursos do Financiamento para atendimento de
despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo se o
banco estabelecer o contrário durante tal período. Em
nenhum caso, para atender as referidas despesas em
um semestre determinado, poderão destinar-se recursos superiores a 1% do Financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos;
k) Carência: 42 meses.
Além da Mensagem do Presidente da República, acompanhada da exposição de motivos EM nº
00075/2004-MF, de 11 de junho de 2004, do Ministro
da Fazenda, instruem o processo, entre outros documentos, os pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, respectivamente nos PGFN/COF/ nº 816/2004,
de 9-6-04, STN/COPEM/ nº 396/2003, de 12-12-03 e
nº 196/2004/STN/COREF, de 11-5-03, bem como as
cartas de credenciamento nos DECEC/DIOPE/SUCRE2004/098, de 17-5-04, e 122, de 3-6-04, do Banco Cen-

JULHO 2004
20984

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tral do Brasil, cópia do Estudo de Viabilidade Técnica
do Programa e das minutas dos contratos de empréstimo e de garantia e informações sobre os limites de
endividamento da União.
II – Análise
O empréstimo em exame envolve a União, pela
concessão de garantia, e o Estado de São Paulo,
como tomador junto ao BID. Assim, a operação sujeita-se aos limites e condições estabelecidos pelas
Resoluções nº 96, de 1989, 40 e 43, de 200l, todas
do Senado Federal.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Secretaria do Tesouro Nacional manifestaram-se favoravelmente à contratação, destacando-se as seguintes
informações:
a) o projeto foi identiﬁcado como passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela Comissão de
Financiamentos Externos;
b) a Lei Estadual nº 11.379, de 24-4-2003, autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
no valor de até US$20 milhões e a oferecer receitas
próprias e constitucionais como contragarantias à garantia da União;
c) o Estado de São Paulo está habilitado a receber
garantia da União (nível B) e encontra-se adimplente
com as metas e compromissos assumidos no âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do
Estado de São Paulo;
d) a presente operação está incluída no referido Programa de Ajuste Fiscal, assim como no Plano
Plurianual do Estado, para o quadriênio 2004/2007 e
na Lei Orçamentária de 2004;
e) o Banco Central credenciou a operação de
crédito;
f) o empréstimo está dentro dos limites de endividamento do Estado de São Paulo e, quanto à União,
há margem para a concessão da garantia;
g) consulta eletrônica pela STN não indicou a
existência de débitos em nome da Administração Direta do Estado de São de Paulo; não há pendências
junto ao SIAFI, nem compromissos honrados pela
União, nos últimos anos, em nome daquela Unidade
da Federação;
h) as garantias oferecidas pelo Estado são suﬁcientes para eventual ressarcimento à União; o custo
da operação encontra-se em patamar aceitável pela
STN e o empréstimo não atribui ao Tesouro Nacional
riscos superiores àqueles assumidos em operações
semelhantes;
i) observou-se, conforme órgãos da STN, o cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 2000, pelo
pleiteante.
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Com relação à adimplência, cabe notar que, segundo o Parecer da STN, às ﬂs. 6, item a.12, “foram
identiﬁcados, contudo, débitos da Fundação P. Dr. Manoel Pimentel e da Cia Paulista de Trens Metropolitanos
– CPTM, entidades da administração indireta, dependentes do Estado, junto ao INSS, razão pela qual entende que, previamente à assinatura dos instrumentos
contratuais, os débitos acima mencionados devem ser
regularizados ou apresentadas justiﬁcativas consideradas satisfatórias por aquela Secretaria.”
Quanto aos débitos da CPTM, existe liminar do
Supremo Tribunal Federal que suspende a inscrição
dos referidos débitos, conforme Parecer STN/COREF/
GERF/ nº 243, de 1º-6-2004. Assim, apenas os débitos
pendentes da citada Fundação P. Dr. Manoel Pimentel
devem ser regularizados previamente à contratação
do empréstimo.
Do ponto de vista processual, embora a Procuradoria-Geral da Fazenda relacione o cumprimento de
formalidades prévias à contratação, conforme prescritas na Constituição Federal, nas resoluções do Senado
e nos atos normativos do Poder Executivo, em nosso
entendimento faz-se necessário que, previamente à
realização do contrato de empréstimo, além da regularização junto ao INSS, acima citada, o Estado ﬁrme
o contrato de contragarantia com a União e atualize o
Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária (CRP), válido até 14-6-04, cf. item d do citado Parecer da STN,
às ﬂs. 8 do processado.
Por ﬁm, segundo as informações da STN, o Estado de São Paulo atende aos demais requisitos exigidos pelas normas do Senado, inclusive quanto aos
limites de gastos constitucionalmente deﬁnidos, ao
pleno exercício da competência tributária e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cumpre observar que, com esta operação, o Estado de São Paulo estaria com os limites relativos aos
dispêndios com o serviço da dívida e ao montante da
dívida consolidada extrapolados. Todavia, o § 3º do art.
7º da Resolução nº 43, de 2001, exclui dos referidos
limites as operações destinadas ao ﬁnanciamento de
programas de investimentos para a melhoria da administração das receitas e da gestão ﬁscal, no âmbito do
Programa de Ajuste Fiscal.
Quanto ao mérito, cabe ressaltar que o programa
compreende, essencialmente, o fortalecimento da administração tributária e da gestão orçamentária ﬁnanceira do Estado de São Paulo. As atividades relativas
à gestão de recursos humanos e às de tecnologias de
informação complementam o programa.
O BID ﬁnanciará US$20 milhões e o Estado de
São Paulo dotará o programa com contrapartida de
igual valor, cujos recursos serão distribuídos ao longo
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deste e dos próximos dois anos (2004-2006), estando
a execução da operação a cargo de um Comitê de Direção do Programa (CDP), presidido pelo Secretário
de Fazenda do Estado.
Conforme cronograma estimativo de dispêndio,
às ﬂs. 44 do processo, o custo efetivo do empréstimo
é de 1,63% ao ano, considerando-se juros de 1,58%
anuais. Considerando-se a taxa básica de juros de
l6% ao ano, no País, o custo de captação ora sob
exame é relativamente baixo, além de situar-se em
patamar aceitável pelo Tesouro Nacional, conforme
antes mencionado.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
pleito do Estado de São Paulo, com a garantia da União,
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2004
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal
do Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o caput serão destinados ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo.
Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia
à operação de crédito a que se refere o artigo anterior,
tendo como contragarantia oferecida pelo Governo do
Estado de São Paulo quotas de repartição constitucional
previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas no art. 155, e outras
garantias admitidas em direito, nos termos do § 4º do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 3º A operação de crédito referida nos arts.
1º e 2º desta
resolução contém as seguintes características e
condições básicas:
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I – Mutuário: Estado de São Paulo;
II – Mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – Garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – Valor: equivalente a até US$20.000.000,00
(vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – Modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – Prazo de Desembolso: três anos;
VII – Amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira seis meses a partir da data inicialmente prevista para o desembolso ﬁnal e a última
o mais tardar 20 anos após a assinatura do contrato;
VIII – Juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual para cada trimestre composta da
seguinte forma:
a) taxa de juros Libor trimestral para dólar americano;
b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam os empréstimos modalidade Libor;
c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro
gerado por operações para mitigar as ﬂutuações da
Libor e
d) mais a margem para empréstimos do capital
ordinário;
IX – Comissão de Crédito:
a) exigida semestralmente nas mesmas datas do
pagamento dos juros e calculada com base na taxa de
até 0,75% ao ano, sobre o saldo não desembolsado
do empréstimo, entrando em vigor sessenta dias após
a assinatura do contrato;
b) o mutuário, a princípio, pagará uma Comissão
de Crédito de 0,25% ao ano, podendo este percentual
ser modiﬁcado semestralmente pelo banco, sem que
em caso algum possa exceder o percentual previsto
de 0,75% ao ano;
X – Recursos para Inspeção e Supervisão Geral:
durante o período de desembolsos, não serão reservados recursos do ﬁnanciamento para atendimento de
despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo se o
banco estabelecer o contrário durante tal período. Em
nenhum caso, para atender as referidas despesas em
um semestre determinado, poderão destinar-se recursos superiores a 1% do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos;
XI – Carência: 42 meses.
Art. 4º A realização da contratação da operação
de crédito a que se refere esta resolução ﬁca condi-
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cionada à prévia formalização do contrato de contragarantia entre o Estado e a União, vinculando-se as
receitas referidas no art. 2º desta resolução.
Art. 5º O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias a contar da
data de sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, – Ramez Tebet, Presidente
– Sergio Guerra, Relator – Aloizio Mercadante – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Antonio Carlos
Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando
Bezerra – Valdir Raupp – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marcos Guerra – Serys Slhessarenko
– Aelton Freitas – Antonio Carlos Magalhães – Edison Lobão.
PARECER Nº 687, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem Nº 88, de 2004
(Mensagem Nº 362, de 2004, na origem), do
Presidente da República, que encaminha
pleito do Governador do Estado de São
Paulo, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito
externo, com garantia do Japan Bank For
International Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil,
no valor, em ienes japoneses, equivalente
a até US$209.000.000,00 (duzentos e nove
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América) junto a um consórcio de bancos
privados japoneses, liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cujos
recursos destinam-se ao ﬁnanciamento
parcial do Programa Integrado de Transportes Urbanos – Projeto da 4ª Linha do Metrô
(Linha Amarela).
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
É submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do Estado de São Paulo, por intermédio da Mensagem Presidencial Nº 88, de 2004, solicitando autorização para que possa contratar operação de crédito
externo, com garantia do Japan Bank For International
Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil.
As operações de crédito interno e externo dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios estão
sujeitas à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs.
40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira trata
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do limite global para a dívida consolidada dos estados,
dos municípios e do Distrito Federal. Já a Resolução
Nº 43, de 21-12-2001, trata das operações de crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização.
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao ﬁnanciamento parcial do Programa Integrado de
Transportes Urbanos – Projeto da 4ª Linha do Metrô
(Linha Amarela).
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional, o custo da Etapa I do
referido programa está estimado em US$934 milhões,
sendo que, além dos recursos decorrentes desse empréstimo, serão aportados, como contrapartida, até
US$516 milhões pelo Tesouro do Estado de São Paulo
e por futuros concessionários, e US$209 milhões de
ﬁnanciamento do Bird, já em execução.
A operação de crédito externo pretendida será
realizada nas seguintes condições:
credor: Bancos Japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
garantidor: Japan Bank For International Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil;
valor: em ienes japoneses, equivalentes a
US$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
prazo de desembolso: quatro anos, a contar
da data de assinatura do contrato, até 30 de junho
de 2007;
amortização: dezoito parcelas semestrais consecutivas de US$11.611.111,00, vencendo-se a primeira
em 15-9-2007 e a última em 15-3-2016;
juros: Libor de seis meses para iene, acrescida
de uma margem de 1,91% a.a., incluindo 1,22% a.a.
destinados ao JIBC, na qualidade de garantidor da
operação;
comissão do garantidor (JBIC): 1,22% a.a.;
comissão do arranjador (Sumitomo): 1,25%
“ﬂat”, representando um montante de US$2.612.500,00,
pagável seis meses após a assinatura do contrato ou
no primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro;
comissão do agente (JIBIC): US$15.000,00
ao ano, pagável nas mesmas datas de pagamento
dos juros;
comissão do Bird: US$273.000,00, em três parcelas de US$91.000,00, sendo a primeira junto com
o primeiro desembolso, a segunda doze meses após,
e a terceira vinte e quatro meses após, sempre tendo
como base o primeiro desembolso;
comissão de compromisso: 0,25% ao ano sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, após
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assinatura do contrato, pagável nas mesmas datas de
pagamento dos juros;
despesas gerais: até US$150.000,00;
datas ﬁxas para pagamentos: 15 de março e 15
de setembro, para pagamentos de amortização, juros
e comissão de compromisso.
II – Análise
A operação de crédito pretendida pelo Estado
de São Paulo alcança o valor de US$209.000.000,00
(duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América), e destina-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa Integrado de Transportes Urbanos
– Projeto da 4ª Linha do Metrô (Linha Amarela). Esse
programa contará, também, com recursos do Tesouro
do Estado de São Paulo e dos futuros concessionários,
como contrapartida nacional, com recursos do Bird, e
deverá ser contratado com um consórcio de Bancos
Japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking
Corporation.
A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu pareceres favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da
União nessa operação de crédito externo.
Nos pareceres são fornecidas e disponibilizadas
informações acerca da situação do Estado de São Paulo
no que diz respeito ao cumprimento das exigências e
condições, de natureza ﬁnanceira e processual, estipuladas nas referidas Resoluções nos 40 e 43, de 2001,
do Senado Federal, bem como relativas às disposições
constantes da Resolução nº 96, de 1989, que trata das
premissas a serem observadas para que possa a União
conceder garantias em operações de crédito.
Assim é que, nos termos dos arts. 1°, 2° e 3°
da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a
concessão de quaisquer garantias por parte da União
corresponde a operação de crédito que onera os seus
limites de endividamento, sujeitando-a, tão-somente,
para operações ﬁnanceiras externas, ou internas que
extrapolem aqueles limites, a prévia autorização do
Senado Federal.
Essas operações ﬁnanceiras estão, portanto,
numa primeira instância, sujeitas ao cumprimento
das condições e exigências estabelecidas nas referidas resoluções que, além da observância quanto aos
aspectos de natureza estritamente ﬁnanceira, exige
que a União observe as seguintes condições prévias
à prestação de garantias:
1) oferecimento de contragarantias suﬁcientes
para o pagamento de qualquer desembolso que a União
possa vir a fazer se chamada a honrar a garantia;
2) adimplência do tomador do empréstimo para
com a União e com as entidades controladas pelo Poder Público Federal.
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Depreende-se do parecer da Secretaria do Tesouro Nacional que o garantido, Estado de São Paulo, tem
condições de cumprir com as obrigações ﬁnanceiras a
serem garantidas pela União. Isso porque:
a) há previsão do oferecimento de garantias da
parte do Estado de São Paulo, comprovando a sua
capacidade de honrar os compromissos assumidos.
Para tanto, é prevista a formalização de contrato entre
o estado e o Tesouro Nacional para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das cotas
de repartição constitucional das receitas tributárias
estabelecidas nos arts. 157 e 159, complementadas
por recursos próprios, nos termos do art. 167, inciso
4° todos da Constituição Federal;
b) assim sendo, poderá o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do estado.
De acordo com estudo elaborado pela COREM/
STN, o estado tem cumprido regularmente os compromissos e metas contratuais assumidos com a União.
Por outro lado, de acordo com informações contidas no Parecer STN/COREF/GERFI no 243, de 1° de
junho de 2004, consulta realizada por meio eletrônico,
na presente data, não indicou a existência de débitos
em nome da Administração Direta do Estado de São
Paulo. Não obstante foram identiﬁcados registros em
nome da Fundação P. Dr. Manoel Pimentel e da Cia
Paulista de Trens Urbanos – CPTM, entidades da administração indireta, dependentes do estado, junto ao
INSS. Quanto a este último, todavia, cumpre informar
que foi concedida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a inscrição do referido débito.
Em decorrência, poderia ocorrer inobservância
do inciso II do § 9° do art. 3° da referida Resolução nº
96, de 1989, e do § 2° do art. 40 da Lei Complementar
nº 101, de 2000 – a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dessa forma, os débitos da Fundação P. Dr. Manoel Pimentel para com o INSS necessitariam ser
equacionados preliminarmente à contratação da referida operação de crédito, conforme entendimento
da STN.
Entendemos, entretanto, como também é reconhecido pela própria STN, ser possível atender a esse
pleito de garantia, pois (i) não apenas são consideradas suﬁcientes e adequadas as contragarantias a
serem prestadas, como (ii), de acordo com a STN, o
Estado de São Paulo conta com recursos suﬁcientes,
devidamente demonstrados, para o atendimento das
contrapartidas a seu cargo, não impondo, portanto,
restrições a atual situação ﬁscal do estado, nem atribuindo ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles
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normalmente assumidos em operações já contratadas
com agências oﬁciais de crédito.
Ademais, não há registro de pendências no âmbito
do Siaﬁ em relação à prestação de contas de recursos
recebidos da União, assim como não há registro de débito em nome do Estado de São Paulo em operações
de crédito já garantidas, de acordo com informação
prestada pela STN.
Dessa forma, entendemos, SMJ, estariam sendo
satisfatoriamente observadas as exigências deﬁnidas
no § 9° do art. 3° da Resolução nº 96, de 1989.
Relativamente aos aspectos de natureza ﬁnanceira, nos termos das condições e exigências deﬁnidas
na Constituição Federal e nas Resoluções nos 96, de
1989, e 40 e 43, de 2001, do Senado Federal, aplicáveis ao ﬁnanciamento pretendido, cabem os seguintes
esclarecimentos:
a) os limites de endividamento da União, estipulados nos arts. 2°, 3° e 4° da referida Resolução 96, de
1989, são atendidos, conforme é informado no Parecer
STN/COREF/GERFI nº 243, de 1° de junho de 2004;
b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGN/COF/nº 803/2004, encaminhado ao
Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta
contratual, conclui que elas são admissíveis e estão
de acordo com a legislação brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o disposto no art. 5° da
Resolução nº 96, de 1989, que veda disposição contratual de natureza política ou atentatória à soberania
nacional e à ordem pública;
c) relativamente à exigência constitucional de que
programas ou projetos constem do Plano Plurianual e
da Lei Orçamentária Anual, é informado que os investimentos previstos no programa mencionado constam
da Lei Estadual no 11.605, de 24 de dezembro de 2003,
relativa ao Plano Plurianual do Estado de São Paulo
para o período 2004-2007.
Ainda, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei Estadual nº 11.607, de 2003, que
estima a receita e ﬁxa a despesa do Estado de São
Paulo para o corrente exercício ﬁnanceiro, contempla
dotações suﬁcientes para a execução do projeto no
ano de 2004.
d) o Parecer STN/COPEM nº 192, de 10 de maio
de 2004, anexo à mensagem encaminhada ao Senado
Federal, ressalta que a operação de crédito pretendida
pelo Estado de São Paulo atende aos limites estipulados nas Resoluções nos 40 e 43, de 2001, do Senado
Federal, a exceção dos deﬁnidos nos incisos II e III do
art. 7º, que tratam, respectivamente, do limite máximo
de comprometimento da receita corrente líquida com
amortizações, juros e demais encargos ﬁnanceiros
da dívida consolidada, e do montante consolidado da
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dívida do estado relativamente a sua receita corrente
líquida.
Todavia, como enfatizado no referido parecer, a
operação de crédito em exame acha-se explicitamente
inserida no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, estabelecido nos termos
da Lei nº 9.496, de 1997, o que assegura ao estado a
não obrigatoriedade de cumprimento dos mencionados limites, conforme excepcionalização contida no §
8° do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, e no art. 5º
da Resolução nº 40, de 2001, ambas do Senado Federal. Mais ainda, como já enfatizado, é informado que o
estado tem cumprido regularmente os compromissos
pactuados e atingido as metas acordadas contratualmente com a União.
e) ademais, o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo atesta o cumprimento, pelo estado, do disposto na denominada Lei de Responsabilidade Fiscal,
enfatizando, entre outros aspectos, os explicitamente
exigidos nos termos do inciso IV do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;
Não é demais enfatizar que essa operação de crédito foi credenciada pelo Banco Central do Brasil, consoante o Expediente Decec/Diope/Sucre – 2004/108,
de 21 de maio de 2004, retiﬁcada nos termos do Expediente Decec/Diop/Sucre – 2004/124, de 3 de junho de
2004, evidenciando, portanto, que ela atende à política
de captação de recursos externos do País.
Ressalte-se ainda que, de acordo com cálculos estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá
implicar um custo efetivo equivalente a 2,32% a.a.,
ﬂutuante conforme a variação da Libor, sendo, portanto, indicativo de condições ﬁnanceiras aceitáveis pela
referida secretaria.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resolucões nos 96, de 1989, 40 e 43, de 2001,
do Senado Federal, são atendidas pelo Estado de São
Paulo, conforme evidenciado pelos documentos que
acompanham a mensagem em questão.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
de São Paulo encontra-se de acordo com o que preceituam as Resoluções nos 96, de 1989, 40 e 43, de
2001, do Senado Federal, devendo ser concedida a
autorização para a contratação da operação de crédito
externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2004
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia do Japan Bank for International
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Cooperation – JBIC e contragarantia da
República Federativa do Brasil, no valor,
em ienes japoneses, equivalente a até
US$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
do Japan Bank for International Cooperation – JBIC
e contragarantia da República Federativa do Brasil,
junto a um consórcio de Bancos Japoneses liderados
pelo Sumitomo Mítsuí Banking Corporation, no valor
de US$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do Programa Integrado de
Transportes Urbanos – Projeto da 4ª Linha do Metrô
(Linha Amarela).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Bancos Japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
II – garantidor: Japan Bank for International Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil;
III – valor: em ienes japoneses, equivalentes a
US$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
IV – prazo de desembolso: quatro anos, a contar da data de assinatura do contrato, até 30 de junho
de 2007;
V – amortização: em dezoito parcelas consecutivas semestrais de US$11.611.111,00, vencendo-se a
primeira em 15-9-2007 e a última em 15-3-2016;
VI – juros: LIBOR de seis meses para iene, acrescida de uma margem de 1,91% a.a., incluindo 1,22%
a.a. destinados ao JIBC, na qualidade de garantidor
da operação;
VII – comissão do garantidor(JBIC): 1,22% a.a.;
VIII – comissão do arranjador (Sumitomo): 1,25%
ﬂat, representando um montante de US$2.612.500,00,
pagável seis meses após a assinatura do contrato ou
no primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro;
IX – comissão do agente (JBIC): US$15.000,00
ao ano, pagável nas mesmas datas de pagamento
dos juros;
X – comissão do BIRD: US$273.000,00, em três
parcelas de US$91.000,00, sendo a primeira junto com
o primeiro desembolso, a segunda doze meses após,

JULHO20989
2004

Quarta-feira 7

e a terceira vinte e quatro meses após, sempre tendo
como base o primeiro desembolso;
XI – comissão de compromisso: 0,25% ao ano
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, após
assinatura do contrato, pagável nas mesmas datas de
pagamento dos juros,,
XII – despesas gerais: até US$150.000,00;
XIII – datas ﬁxas para pagamentos: 15 de março
e 15 de setembro, para pagamentos de amortização,
juros e comissão de compromisso.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos ﬁnanceiros poderão ser alteradas
em função da data de assinatura do contrato.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo na operação de crédito
externo referida no art. 1º desta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada a que o Estado de São Paulo vincule, como contragarantias à União, as transferências
constitucionais de receitas tributárias a que faz jus,
complementadas por suas receitas próprias, mediante
formalização de contrato de contragarantia, podendo
o Governo Federal reter importâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras da arrecadação
do Estado.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão. – Ramez Tebet, Presidente
¦– Valdir Raupp, Relator – Aloizio Mercadante – Roberto Saturnino – Antonio Carlos Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando Bezerra – Garibaldi
Alves Filho – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro
– Rodolpho Tourinho – Marcos Guerra – Ségio Guerra – Ideli Salvatti – Serys Slhessarenko – Antonio
Carlos Magalhães.
PARECER Nº 688, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 84, de 2004, que
submete à apreciação do Senado Federal a
indicação da Senhora Elizabeth Maria Mercier Querido Farina para exercer o cargo de
presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta realizada em 6 de julho de 2004, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Delcídio Amaral, relatado ad hoc pelo Senador Luiz
Otávio, sobre a Mensagem nº 84, de 2004, opina pela
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aprovação da indicação da Senhora Elizabeth Maria
Mercier Querido Farina para exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça, por 21 votos
favoráveis, 1 contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004. – Ramez
Tebet, Presidente – Luiz Otávio, Relator – Aloísio
Mercadante – Ideli Salvatti – Ana Júlia Carepa – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Antonio Carlos
Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando
Bezerra – Hélio Costa – Mão Santa – Garibaldi Alves Filho – Ney Suassuna – Valdir Raupp – Antonio
Carlos Magalhães – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Jorge Bornhausen – Paulo Octávio – Rodolpho
Tourinho – Marco Guerra – Lúcia Vânia.
RELATÓRIO
Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio
Por intermédio da Mensagem nº 84, de 2004
(Mensagem nº 339, de 22 de junho de 2004, na origem), e em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, combinado com o art.
4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e com o
art. 3° do Decreto nº 4.646, de 25 de março de 2003,
o Presidente da República submete à consideração
do Senado Federal o nome da Senhora Elizabeth
Maria Mercier Querido Farina para exercer o cargo
de presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
Os referidos dispositivos conferem competência
privativa ao Senado Federal para, após argüição pública, aprovar previamente, por voto secreto, o presidente
e os seis conselheiros do Cade, a serem nomeados
pelo Presidente da República.
O curriculum vitae anexo à Mensagem Presidencial evidencia que a Senhora Elizabeth Maria
Mercier Querido Farina possui formação acadêmica e
experiência proﬁssional compatíveis com o cargo para
o qual está sendo indicada.
A Senhora Elizabeth Maria Mercier Querido Farina
é brasileira, natural do Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, nascida em 12 de junho de 1953.
Graduada em Economia, na Universidade de São
Paulo (USP), em 1973, a Senhora Elizabeth Maria Mercier Querido Farina, nos estudos de pós-graduação,
obteve dois diplomas: o primeiro, de Doutorado em
Economia, com a tese “Regulamentação do Mercado
de Leite e Laticínios no Brasil”, e o segundo, de Livre
Docência, com a tese “Reﬂexões sobre a Desregulamentação e Sistemas Agroindustriais: a Experiência
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Brasileira”. Os dois diplomas foram conferidos pela
USP, em 1983 e 1996, respectivamente.
Atualmente, a Senhora Elizabeth Maria Mercier
Querido Farina, além de Professora na USP, é responsável pelo Projeto “Evolução da Estrutura de Mercado e
dos Padrões de Concorrência no Varejo de Alimentos”,
com ﬁnanciamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq).
Nos últimos anos, desempenhou funções e atividades na área acadêmica, com destaque para as
áreas de Economia Industrial, Economia Agrária e dos
Recursos Naturais, e Organização Industrial e Estudos
Industriais. Cabe destacar, como atividades relevantes,
a produção de livros e artigos em publicações especializadas, a orientação de teses e a participação em
congressos e eventos similares.
As funções e as atividades desempenhadas,
evidenciadas em seu currículo, que se encontra à
disposição dos eminentes integrantes deste Colegiado, revelam o nível de qualiﬁcação proﬁssional e a
formação técnica e acadêmica da indicada, ﬁcando,
assim, esta Comissão de Assuntos Econômicos em
condições de deliberar sobre a indicação da Senhora
Elizabeth Maria Mercier Querido Farina para exercer
o cargo de presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Sala da Comissão, – Ramez Tebet, Presidente
– Senador Luiz Otávio, Relator ad hoc.
PARECER Nº 689, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 85, de 2004, que
submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Ricardo Villas Bôas
Cueva para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, na vaga decorrente do
término do mandato de Fernando Oliveira
Marques.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta realizada em 6 de julho de 2004, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Antônio
Carlos Valadares, sobre a Mensagem nº 85, de 2004,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Ricardo
Villas Bôas Cueva para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, do Ministério da Justiça, por 21 votos favoráveis, 1 contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004. – Presidente: Ramez Tebet – Relator: Senador Antonio Carlos
Valadares, Aloizio Mercadante – Ana Júlia Carepa
– Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Antonio
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Carlos Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando Bezerra – Ideli Salvatti – Ramez Tebet – Mão
Santa – Garibaldi Alves Filho – Valdir Raupp – Hélio
Costa – Luiz Otávio – Ney Suassuna – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – Paulo
Octávio – Rodolpho Tourinho – Antonio Carlos Magalhães – Marcos Guerra – Lúcia Vânia.
RELATÓRIO
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
O Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 85, de 2004 (nº 341, de 2004, na origem),
que submete à aprovação do Senado Federal o nome
do Doutor Ricardo Villas Bôas Cueva, para compor o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no cargo de Conselheiro, em vaga decorrente do término do
mandato do senhor Fernando Oliveira Marques.
Ricardo Villas Boas Cueva bacharelou-se em
Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, com especialização em Direito Empresarial. Obteve o título de Mestre em Direito Tributário pela
Universidade de Harvard, Estados Unidos; e o título de
Doutor pela Universidade Johann Wolfgang Goethe,
na Alemanha, na área de Direito
Tributário Ambiental.
Exerceu a função pública de Procurador do Estado
de São Paulo, entre 1985 a 1987, tendo sido aprovado
em concurso público para o cargo de Procurador da
Fazenda Nacional em 1987. Atuou na Procuradoria da
Fazenda Nacional em São Paulo entre 1987 a 1991 e
na Procuradoria da Fazenda Nacional em Brasília entre 1991 a 1994. Desde 1998 exerce o seu cargo de
Procurador junto a Procuradoria da Fazenda Nacional
em São Paulo.
Destacam-se também, dentre outras funções, por
ele exercidas a de consultoria em Direito Empresarial,
especialmente na área de elaboração e negociação
de contratos de ﬁnanciamento e de investimento estrangeiro.
Professor da IBMEC São Paulo desde 2002,
ministra aulas de Direito Empresarial para alunos de
graduação em Administração de Empresas e Tributação dos Mercados Financeiros e de Capitais no curso
de pós-graduação em Direito.
II – Análise
O exame do currículo de Ricardo Villas Bôas
Cueva revela que ele reúne todos os atributos para o
exercício de Conselheiro do Cade, inclusive se destacam notável saber jurídico na área de Direito Empresarial e Tributário, com títulos de mestre e doutor junto a
universidades estrangeiras, que em muito corroboram
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para agregar conhecimentos no setor público e que
são imprescindíveis para o desempenho da função
ao qual foi indicado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De fato, o que mais me chamou atenção foi a proximidade proﬁssional do Senhor Ricardo Villas Bôas
Cueva com as atribuições do cade, pois em linhas gerais compete ao cade prevenir e reprimir as infrações
contra a ordem econômica, orientada pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico
(art. 1º da Lei nº 8.884/94).
A larga experiência do Senhor Ricardo Villas
Bôas Cueva junto à Procuradoria da Fazenda Nacional
deixa patente a sua aptidão técnica para o exercício
de Conselheiro do Cade, com a verdadeira visão da
administração pública para o processamento e julgamentos de processos que envolvam grandes interesses
econômicos, com a imparcialidade que o cargo requer
e a preocupação exclusiva com o interesse público.
São exemplos deste desempenho a sua participação
na coordenação do Tesouro Nacional em empresas
do setor público; ou suas atribuições de consultoria
em tema de reforma constitucional, reforma tributária,
privatização e acordos da dívida externa, apenas para
citar alguns dados.
Vejo de maneira bastante clara, em vista das
qualidades do Senhor Ricardo Villas Bôas Cueva que
o Direito Empresarial e Econômico poderá tornar-se
um instrumento para assegurar a justiça social a todos,
e por justiça social, eu digo justiça que não se limita
a poucos felizardos, mas que compreenda grandes
camadas de desafortunados e desprovidos. Nós precisamos de leis dinâmicas e não estáticas, leis que
tenham sua sustentação no passado mas olhem para
o futuro. Para isso, é importante saber quais são as
pessoas que irão interpretar essas leis.
III – Voto
Diante do exposto, submeto a escolha do Senhor Ricardo Villas Bôas Cueva à apreciação e julgamento desta comissão, certo de que os seus ilustres
integrantes já dispõem de elementos suﬁcientes para
deliberar, favoravelmente, sobre essa indicação, pois
assim é meu voto.
Sala da Comissão, Presidente,
Relator.
PARECER Nº 690, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 86, de 2004, que
submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Luiz Carlos Thadeu
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Delorme Prado para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, na vaga decorrente do término do mandato de Thompson
Almeida Andrade.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta realizada em 6 de julho de 2004, apreciando o
relatório apresentado pelo Senhor Senador Fernando
Bezerra sobre a Mensagem nº 86, de 2004, opina pela
aprovação da indicação do Senhor Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado para exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, do Ministério da Justiça, por 21 votos favoráveis, 1 contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004. – Ramez Tebet, Presidente, – Fernando Bezerra, Relator
– Aloizio Mercadante – Ana Júlia Carepa – Eduardo
Suplicy – Roberto Saturnino – Antonio Carlos Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Ideli Salvatti
– Mão Santa – Garibaldi Alves Filho – Valdir Raupp
– Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – Paulo Octávio – Rodolpho Tourinho – Sérgio
Guerra – Hélio Costa – Luiz Otávio – Ney Suassuna
– Antônio Carlos Magalhães – Lúcia Vânia.
RELATÓRIO
Relator: Senador Fernando Bezerra
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o disposto no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, o Senhor Presidente da República submete à aprovação
do Senado Federal o nome do Sr. Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado, para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
do Ministério da Justiça, na vaga decorrente do término
do mandato do Sr. Thompson Almeida Andrade.
O referido dispositivo constitucional confere competência privativa ao Senado Federal para, após argüição pública, aprovar, por voto secreto, a escolha de
titulares de outros cargos que a lei determinar.
O curriculum vitae do Senhor Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado, anexado à mensagem presidencial,
demonstra que sua formação acadêmica e experiência
proﬁssional são compatíveis com o cargo para o qual
está sendo indicado.
O Senhor Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado cursou a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
formou-se em Direito em 1975. Subseqüentemente, em
1977, formou-se em Economia pela Universidade Cândido Mendes. Concluiu em 1982 o curso de mestrado
em engenharia de produção da COPPE/UFRJ e obteve,
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em 1991, um doutorado em Economia pela University
of London, Queen Mary & Westﬁeld College.
Sua experiência proﬁssional é muito ampla e diversiﬁcada. Trabalhou, entre os anos de 1975 e 1984, na
Titus S/A Ind. & Com., atuando como Gerente de Planejamento e Diretor de Planejamento. De 1995 a 1998,
serviu como Conselheiro, Vice-Presidente e Presidente
do Conselho Federal de Economia. Já foi também, no
período de 2000 a 2004, coordenador acadêmico da
área de economia da FAPERJ (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).
No campo acadêmico, é, desde 1994, Professor Adjunto do Instituto de Economia da UFRJ. Antes
disso, foi, durante muitos anos, Professor da Universidade Federal Fluminense, onde serviu, inclusive,
como Vice-Coordenador do Mestrado em Economia.
Já foi também Professor do Instituto Rio Branco. Foi
orientador de grande número de teses na área de
economia e participou em bancas de mestrado, doutorado, de concursos públicos e de prêmios nacionais
de economia.
Além dessas atividades acadêmicas, foi consultor
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Comissão Econômica da América
Latina (CEPAL), da CAPES e da FINEP.
Sua lista de publicações é muito extensa. Além
das teses de Mestrado e Doutorado, já publicou inúmeros livros, versando sobre uma variedade de temas
econômicos, notadamente sobre o Mercosul e a liberalização e proteção comercial. São também numerosos os artigos que já publicou em revistas cientíﬁcas
e técnicas.
Já participou de um grande número de congressos, atuando muitas vezes como relator, coordenador
ou debatedor.
Tem servido, desde 1993, como Assessor da
Diretoria Industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Sua ampla experiência proﬁssional, aliada a uma
formação técnica e acadêmica adequada para o cargo,
estão comprovadas no curriculum vitae do indicado.
Fica, assim, a Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal em condições de deliberar sobre
a indicação do Sr. Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça.
Sala da Comissão, – Ramez Tebet, Presidente,
– Fernando Bezerra, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os pareceres lidos vão à publicação.
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Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 28/04–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 23 de junho de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2003, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que “Revoga o Capítulo IV – Do Protesto Por Novo Júri, do Título II – Dos
Recursos em Geral, do Livro III – Das Nulidades e dos
Recursos em Geral, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 29/04-presidência/CCJ
Brasília, 23 de junho de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adota deﬁnitivamente o Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2000, de autoria
do Senador Antonio Carlos Magalhães, que “Dispõe
sobre viagens oﬁciais e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Ofício nº 30/04–presidência/CCJ
Brasília, 23 de junho de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2004, de autoria
do Senador Rodolpho Tourinho, que “Acrescenta parágrafo ao artigo 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipiﬁcar o
chamado seqüestro relâmpago”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edison Lobão. – Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 31/04–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 23 de junho de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2003, de autoria
do Senador Edison Lobão, que “Altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, para combater a prostituição
e a exploração sexual de crianças e adolescentes”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os ofícios lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício da Liderança do PSDB na
Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
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É lido o seguinte:

OF. PSDB/Nº 944/2004
Brasília, 6 de julho de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Júlio Semeghini, como membro titular e o Deputado Carlos Alberto Leréia, como membro suplente, para integrarem
a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 195, de 2004, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão conterem
dispositivo para bloqueio temporário da recepção de
programação inadequada, e dá outras providências”,
em substituição aos anteriormente indicados.
Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nº
168, de 2000, 192 e 460, de 2003, e 54, de 2004, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
686 e 687, de 2004, da Comissão de Assuntos Econômicos, lidos anteriormente, que concluem pela apresentação dos seguintes Projetos de Resolução:
– nº 29, de 2004 (MSF 87/2004), que “autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até vinte milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, de principal, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao
ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo”: e
– nº 30, de 2004 (MSF 88/2004), que “autoriza o Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito externo,
com garantia do Japan Bank for International Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa
do Brasil, no valor, em ienes japoneses, equivalente a
até duzentos e nove milhões de dólares dos Estados
Unidos da América”.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.

REQUERIMENTO Nº 873, DE 2004
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
e considerando que diversos veículos de comunicação
denunciaram a existência de redes internacionais de
venda de órgãos humanos para transplante, principalmente de rins, a envolver brasileiros, requeiro sejam
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça
as seguintes informações:
1. Quais as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para prevenir e reprimir o
aliciamento de pessoas para a venda de seus
órgãos e tecidos no exterior?
2. Existem medidas investigatórias nacionais sobre a relação das mortes encefálicas
no Brasil e os transplantes ilegais de órgãos
vitais únicos?
3. Quais as iniciativas adotadas pelo Ministério da Justiça para implementar os princípios norteadores e as recomendações sobre
transplantes de tecidos e órgãos humanos
feitos pela Organização Mundial da Saúde
(resoluções WHA0).l3/1987 WHA12.5/1989
WHA44.25/1991 WHA57.18/2004)?
4. Quais as ações tomadas pelo Ministério
da Justiça para implementar o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional Relativo
àPrevenção, Repressão e Punição do Tráﬁco
de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças
(promulgado pelo Decreto nº 5.017, de 12 de
março de 2004), no que se refere ao tráﬁco de
pessoas para remoção de órgãos?
Justiﬁcação
Várias notícias têm sido veiculadas na mídia a
respeito de redes para comercialização de órgãos e
tecidos de brasileiros no exterior, especialmente de
rins e fígados. Como exemplo, houve ampla divulgação de rede de tráﬁco internacional de órgãos mantida a partir de aliciamento de pessoas oriundas de comunidades carentes de Recife (Pernambuco). Essas
pessoas eram enviadas a Durban, na Africa do Sul,
e, após assinarem termo de compromisso de doação
de órgão, eram submetidas a transplante de rins em
clínica particular. Segundo denúncias, algumas não
retornavam mais ao Brasil.
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Somada a essa notícia, podemos acrescentar preocupação com as mortes encefálicas e os transplantes
de órgãos únicos, como coração e outros, no Brasil.
Primeiro, porque há várias declarações médicas que a
morte encefálica tem sido equivocadamente diagnosticada no País, em razão de vício causado por uso de
barbitúrico ou implicação de hipotermia, ou, pelo fato de
o usual teste da apnéia provocar maior lesão encefálica. Segundo, que a falta de controle nesse diagnóstico
poderia estar a ensejar transplantes ilegais.
Diante isso, obrigações assumidas pelo Brasil,
como membro da Organização Mundial da Saúde,
acarretam considerar diretrizes e recomendações desse
organismo internacional. Entre tais normativas, algumas
versam sobre transplantes de tecidos e órgãos humanos, como são as resoluções WHA40.13/1987, WHA
12.5/1989, WHA44.25/1991 e WHA57.18/2004. Nessas
encontram-se os nove princípios sobre transplantes
de órgãos humanos, bem como recomendação deste
ano sobre transplante de órgãos e tecidos humanos
a reconhecer que o transplante encerra não somente
aspectos médicos, mas também legais e éticos, além
de envolver questões econômicas e psicológicas.
Outra fundamentação desse requerimento é que
o Brasil, recentemente, ratiﬁcou e promulgou (Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004) o Protocolo
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráﬁco de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças. Nesse Protocolo, pelo
art. 3º alínea a, “tráﬁco de pessoas” foi considerado
como sendo o
recrutamento, o transporte, a trans ferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas. Em caso de
adultos, deve haver recurso à ameaça ou uso da força
ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma
pessoa que tenha autoridade sobre outra para ﬁns de
exploração. Em caso de crianças (pessoa menor de
18 anos), há independência dos meios utilizados para
recrutamento, transporte, transferência, alojamento e
acolhimento (alínea c).
Por sua vez, ainda sob o disposto na alínea a do
art. 3º, a exploração em tela incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas
de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.
Ademais, o Protocolo desconsidera o consentimento da vítima desses tipos de exploração, até mesmo
porque envolve direitos indisponíveis (a alínea b).
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Esse tratado, entretanto, exige várias medidas
a serem tomadas pelos Estados Partes, preventiva e
coercitivamente, tendentes à criminalização de condutas, assistência e proteção às vítimas, controle de
fronteiras e controle documental.
Por tais motivos, requer-se respostas ensejadas
pelo presente Requerimento.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador Helio Costa.
(À mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 874, DE 2004
Senhor Presidente, com a ﬁnalidade de instruir
a tramitação do PLC/l1/2004, solicito a V. Exa., seja
encaminhado Ministério do Trabalho e Emprego o pedido de informações pertinente ao aporte ﬁnanceiro
necessário e o respectivo impacto sobre os recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – que uma
eventual aprovação do projeto possa causar a este fundo. Outrossim, e tendo em vista o disposto no inciso IV
do art. 216 do Regimento Interno, solicito igualmente,
o sobrestamento da tramitação do PLC/11/2004, até
que o Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhe a
este Senado Federal, as informações solicitadas.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Aloízio Mercadante, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido vai à Comissão de Assuntos Sociais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 875, DE 2004
Requer informações ao Ministro da Saúde, acerca da incidência de malária na Amazônia Legal.
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 crescimento dos percentuais
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de incidência de malária na Amazônia Legal, especiﬁcando dados da abrangência da moléstia e as providências em curso pelo Governo Federal para redução
desses Índices.
Justiﬁcação
O Jornal Amazonas em Tempo divulga, na edição do dia 30 de junho de 2004, dados preocupantes
sobre o crescimento dos índices de malária na Amazônia Legal. Só no ano passado, segundo o jornal, o
aumento foi de 26%, daí a razão deste requerimento
de informações.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio, 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 inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Maguito
Vilela.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 876, DE 2004
Requer Voto de Aplauso aos médicos
pesquisadores Irene Biasoli e Nelson Spector e equipe, que conduziram com êxito estudos que facilitam o diagnóstico do câncer.
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Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgilio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 877, DE 2004
Requer Voto de Aplauso à soprano
amazonense Taís Bandeira, classiﬁcada
entre as 40 melhores vozes do mundo.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso à soprano amazonense Taís Bandeira, classiﬁcada como uma das quarenta
melhores vozes do mundo e que, em conseqüência,
concorrerá ao prêmio máximo do World Opera Contest,
presidido pelo tenor Plácido Domingos.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da homenageada.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo é um preito de
reconhecimento a trajetória artística da soprano Taís
Bandeira, que, como registra o jornal O Estado do
Amazonas, desde criança tocava piano e fazia teatro. Além da participação no concurso do World Opera
Contest, Taís ultima sua tese de mestrado, versando
sobre a vida e a obra do Maestro amazonense Arnaldo Rebelo.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 878, DE 2004
Requer Voto de Aplauso ao Padre Argentino Cescon, do Amazonas, que completou 50 anos de sacerdócio.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso aos médicos e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
do Instituto Nacional do Câncer, Irene Biasoli e Nelson
Spector e, por seu intermédio, os demais integrantes
da equipe responsável pelos estudos concluídos com
êxito e que levaram à identiﬁcação de características
que facilitam o diagnóstico e tratamento de pacientes
com câncer.
Requeiro, ainda, que este Vo to de Aplauso
seja levado ao conhecimento do Reitor da UFRJ e à
direção do Instituto Nacional do Câncer.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Padre Argentino Cescon, que comemora este mês o cinqüentenário de seu sacerdócio junto à Missão Salesiana
do Amazonas.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do homenageado e à Inspetoria Salesiana Missionária do Amazonas.

Justiﬁcação

Justiﬁcação

A homenagem que ora formulo é um preito ao
notável avanço da pesquisa cientíﬁca nacional na área
médica. Pesquisadores brasileiros da UFRJ e do Instituto Nacional do Câncer desenvolveram estudos e conseguiram desenvolver testes para simpliﬁcar o câncer
e melhorar o tratamento dos portadores da moléstia.

A homenagem ora formulada é um preito de reconhecimento à trajetória religiosa do Padre Argentino,
que chegou ao Brasil em 1956, ﬁxando-se no Amazonas, como um dos membros da Missão Salesiana do
estado. Ele foi também professor do Colégio Dom Bosco, em Manaus e em Porto Velho, na Escola Industrial
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Salesiana de Manaus, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e no Seminário Metropolitano de Manaus.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 879, DE 2004.
Requer Voto de Aplauso ao Professor
Fotógrafo e Designer Gráﬁco Andreas Valentin, laureado com o Prêmio Pierre Verger,
pelo seu ensaio sobre o Festival Folclórico
de Parintins, AM.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Professor Andreas Valentin, fotógrafo e designer gráﬁco, pela conquista do Prêmio Pierre Verger, com um ensaio sobre
o Festival Folclórico de Parintins, denominado O verso
e o reverso da rivalidade. A produção artística nos
QGs do Boi-Bumbá de Parintins.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do homenageado e à Prefeitura Municipal de Parintins.
Justiﬁcação
A homenagem ora formulada é um preito de reconhecimento ao importante trabalho de um amazonense
de coração, o Professor e Fotógrafo Andreas Valentin.
Seu ensaio fotográﬁco ora premiado mostra aspectos
signiﬁcativos, mas pouco divulgados a respeito do
Festival Folclórico de Parintins. Valentin, embora não
sendo natural do Amazonas, adotou-o como a terra do
seu melhor aconchego, atraído pelas belezas da região. Além de ter escrito dois livros sobre o Festival de
Parintins, o Professor Andréas Valentin defendeu tese
de mestrado na Universidade Federal Fluminense, com
uma dissertação sobre o Festival de Parintins.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
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Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Ministro da Educação, informações acerca
da criação de loteca para custear atividades educativas
no País. Esclarecer as razões para o lançamento de
mais essa loteria, quando será iniciadas a comercialização dos palpites, custos e destinação dos recursos
arrecadados.
Justiﬁcação
O jornal O Globo publica, na edição do dia 5 de
julho de 2004, matéria com algumas informações a
respeito do pretendido lançamento de mais uma loteria, cujos recursos seriam destinados ao ﬁnanciamento
de atividades do Ensino e assistência ao estudante.
Ao Senado, como órgão ﬁscalizador, é importante
acompanhar fatos como esse, justiﬁcando-se, pois, o
presente requerimento.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgilio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 2004
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para assegurar aos veículos empregados em serviço de vigilância privado,
nas condições que estabelece, o direito à
livre parada e estacionamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescido ao art. 29 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, o parágrafo seguinte:

Requer informações ao Ministro da
Educação, acerca da criação de loteria para
ﬁnanciar a Educação.

“Art. 29. .................................................
§ 3º Nas condições e para os efeitos do
que dispõe o inciso VIII, equiparam-se aos
veículos prestadores de serviço de utilidade
pública, quando em efetiva atividade operacional, as viaturas de propriedade de empresa legalmente
autorizada para a prestação de serviço
de vigilância privado. (NR)”

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da

Art. 2º Esta lei entra em vigor decorridos trinta
dias de sua publicação.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 880, DE 2004
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Justiﬁcação
As empresas privadas de vigilância prestam,
suplementarmente ao aparato estatal de segurança,
serviços de proteção ao patrimônio público e particular, bem como à integridade física dos cidadãos. É
recomendável, portanto, que a legislação lhes permita, com os necessários resguardos, o uso de equipamentos e meios que facilitem a consecução dos ﬁns
a que se propõem.
Nesse sentido, parece-nos inquestionável a importância de se identiﬁcarem as viaturas de vigilância
privada por meio de dispositivo luminoso, para que, à
semelhança do que ocorre com os veículos prestadores de serviços de utilidade pública – especiﬁcados
na Resolução nº 679, de 1987, do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN) -, possam valer-se do direito
à livre parada e estacionamento, quando em efetivo
exercício de sua atividade operacionai.
Com efeito, não faz sentido exigir, por exemplo,
numa situação de emergência, que veículos utilizados
para proteger a segurança de pessoas e bens patrimoníais sejam submetidos às mesmas regras aplicáveis
ao restante da frota, quando se sabe que, nesse tipo
de serviço, pequenos retardos podem ensejar trágicas
conseqüências.
São esses os propósitos abrigados na presente
iniciativa, tomada no sentido de aprimorar o Código de
Trânsito Brasileiro – norma que tantas conquistas tem
trazido para a melhoria das condições de segurança
do trânsito e da própria população.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Leonel Pavan.
(À Comissão de Constituição, justiça e
cidadania decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO 209, DE 2004
Torna obrigatória a identiﬁcação em
braile nas teclas dos telefones fabricados
e comercializados no País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As teclas dos telefones fabricados e comercializados no País serão identiﬁcadas em braile.
Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a sua publicação.
Justiﬁcação
O objeto desta proposição é estabelecer que
sejam identiﬁcadas em braile as teclas dos telefones
fabricados e comercializados no País.
A simples identiﬁcação das teclas em braile, além
da costumeira identiﬁcação visual, eliminará parte das
barreiras enfrentadas diariamente pelos deﬁcientes
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com limitação visual. Apesar de simples, essa medida revela-se eﬁcaz, porquanto ampliará as suas possibilidades de comunicação e, de conseqüência, lhes
propiciará melhor integração social.
Sobre o assunto, cabe frisar que compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas
portadoras de deﬁciência (CF, art. 24, inciso XIV). Por
outro lado, é da competência privativa da União legislar
sobre direito comercial (CF, art. 22, inciso I).
Ademais, a Lei Maior determina, em seu art.
203, inciso IV, a promoção de sua integração à vida
comunitária como uma das principais metas da assistência social.
Vale ressaltar que ao Poder Público compete assegurar às pessoas portadoras de deﬁciência o pleno
exercício de seus direitos básicos dentre os quais, os
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, bem como todos os direitos que proporcionem
seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Finalmente, observe-se que esta iniciativa está
em perfeita consonância com a Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência, prevista
no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
Diante do exposto, conclamamos os nobres pares a apoiar esta proposição de inegável alcance social, pois beneﬁcia grande número de pessoas que,
atingidas pela deﬁciência do sentido da visão, considerado o mais importante entre todos, merecem toda
e qualquer medida que venham a facilitar a sua vida
em sociedade.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Sérgio Zambiasi.
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 210, DE 2004
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para ﬁxar a data de vencimento
das quotas de imposto de renda das pessoas físicas no quinto dia útil de cada mês
subseqüente ao de competência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 13. ..................................................
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo
do imposto deverá ser pago até o quinto dia
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útil do mês seguinte ao ﬁxado para a entrega
da declaração de rendimentos. (NR)
Art.14 ....................................................
.................................. ............................
II – a primeira quota compete ao próprio
mês ﬁxado para entrega da declaração de
rendimentos, e deverá ser paga até o quinto
dia útil do mês subseqüente;
III – as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumuladas mensalmente,
calculados a partir da data ﬁnal prevista para
a entrega da declaração de rendimentos até o
mês anterior ao de competência e de 1% (um
por cento) no mês de competência, vencerão
no quinto dia útil do mês subseqüente ao de
cada mês sucessivo ao mês de competência
da primeira quota;
..............................................................
V – é facultado ao contribuinte, quando
servidor público titular de cargo efetivo, pagar
as quotas mediante consignação em folha de
pagamento, ﬁcando o vencimento referido no
inciso III automaticamente prorrogado para a
data de recebimento da remuneração do respectivo mês de competência. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor no dia primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua publicação.
Justiﬁcação
A legislação tributária é extremamente severa
com o contribuinte, em matéria de prazos. A partir do
nascimento da obrigação tributária, todos os procedimentos do contribuinte são marcados por eventos,
tais como de lançamento contábil, declaração ao órgão ﬁscal etc., referidos a prazos peremptórios, cujo
descumprimento, escusado dizer, acarreta pesadas
multas e outras penalidades ou acréscimos.
Já na situação inversa, quando a Fazenda Pública
é a devedora, toda a complacência lhe é devida. Por
exemplo, a devolução do imposto de renda descontado a maior, na fonte, é feita na forma e nos prazos da
conveniência do Tesouro. Nesse caso, todos os procedimentos são ditados por uma visão exclusivamente
de administração das ﬁnanças públicas, sem qualquer
consideração do interesse do contribuinte que, aliás,
mesmo tendo a receber em devolução, é obrigado a
pagar, nos prazos ﬁxados, as novas obrigações que
vão se vencendo.
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Essa postura autoritária – dir-se-ia mesmo arrogante e prepotente – certamente tem origem nos remotos tempos da monarquia, em que o Estado traduzia a vontade soberana do príncipe, à qual os súditos
deviam obedecer cegamente.
Sob o manto do interesse público, ainda hoje,
muitos atos de príncipe são praticados a partir dos
interesses exclusivos da administração, com absoluto desprezo do ponto de vista dos contribuintes e de
suas vicissitudes. Em muitos casos, o contribuinte é
tratado ainda como súdito e não como cidadão de um
regime republicano.
É exatamente o caso objetivado no projeto que
ora se apresenta.
A maioria absoluta dos contribuintes do imposto
de renda pessoa física é constituída de trabalhadores e
de funcionários públicos que, ao terem imposto a pagar
apurado na declaração de rendimentos, devem honrar
as quotas rigorosamente até o último dia do respectivo
mês de competência, sob pena de mora.
Sucede que a legislação trabalhista (CLT, art. 459,
parágrafo único) permite que o pagamento dos salários
seja feito até o quinto dia útil do mês seguinte.
O Governo Federal, também por força de lei (MPV
nº 2.165-36, de 2001), somente efetua o pagamento
de seus servidores civis e militares, ativos e inativos,
até o segundo dia útil do mês seguinte. Os Governos
Estaduais e Municipais, em muitíssimos casos, sequer
têm condição de pagar em dia aos seus servidores,
sendo corriqueiro o atraso de semanas e meses. Por
isso, aliás, o projeto coloca como alternativa do servidor público autorizar o desconto de suas quotas na
própria folha de pagamento. Nesse caso, o vencimento
do prazo da quota ﬁca automaticamente prorrogado
para o dia do recebimento dos vencimentos.
Nada mais justo, portanto, que adequar o vencimento da obrigação tributária dos trabalhadores à praxe
do recebimento de seus rendimentos. Essa medida,
sem dúvida, viria a adequar a matéria ao princípio da
moralidade, que, segundo o art. 37 da Constituição
Federal, deve reger a Administração Pública.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
José Maranhão.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 211, DE 2004
Dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Cadastro de Crianças e
Ado1escentes Desaparecidos e dá outras
providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Sistema Nacional
de Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, menores de dezoito anos de idade, e sobre
as providências necessárias para sua constituição e
funcionamento.
Art. 2º O Sistema de que trata o art. 1º será constituído de cadastros estaduais e do Cadastro Nacional
de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, cabendo
a este consolidar os dados fornecidos por aqueles.
§ 1º As informações que constituirão os cadastros
deverão conter, sempre que possível:
I – nome completo da criança ou adolescente,
data de nascimento, nacionalidade e residência;
II – nome completo dos pais, tutores ou responsáveis e respectivo endereço residencial;
III – local, data e hora em que a criança ou adolescente foi visto pela última vez, bem como descrição
detalhada sobre vestuário e objetos em poder do menor na ocasião do desaparecimento;
IV – fotograﬁa recente ou descrição detalhada da
criança ou adolescente;
V – menção às instituições de que a criança ou
adolescente fazia parte e seus principais grupos de
referência;
VI – registro dactiloscópico;
VII – informações sobre o local de nascimento da
criança ou do adolescente, bem como dados do registro
hospitalar de nascimento, quando for o caso;
VIII – dados da pessoa ou da autoridade pública que comunicou o desaparecimento da criança ou
adolescente;
IX – e outros dados considerados de relevância
para a sua identiﬁcação.
§ 2º Na hipótese de a criança ou adolescente ser
ou presumir-se ser vítima de delito que ponha em risco sua integridade, o Poder Público poderá deixar de
fornecer as informações pelo tempo necessário para
resguardar a incolumidade do menor.
Art. 3º A instituição hospitalar disponibilizará ao
Poder Público os dados do prontuário da criança ou
adolescente desaparecido.
Art. 4º Os cadastros deverão permitir a centralização, a organização e o cruzamento de informações
das crianças e adolescentes desaparecidos, daqueles que se encontram em entidades de acolhimento,
abrigo ou internação sem os correspondentes dados
de ﬁliação ou de identiﬁcação, dos que deram entrada
em hospitais sem identiﬁcação ou inconscientes, bem
como dos que foram localizados.
Parágrafo único. O Poder Público providenciará,
quando a criança ou adolescente desaparecido for
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encontrado, o exame de DNA, para confronto com o
DNA dos pais que se apresentarem como tal.
Art. 5º O Poder Público Federal deﬁnirá o órgão
coordenador do sistema, que terá, entre suas competências, a de estabelecer as formas de intercâmbio
entre as unidades estaduais que o constituem.
Art. 6º Os órgãos responsáveis pelos cadastros
de que trata o art. 2º funcionarão vinte e quatro horas
por dia, durante todo o ano.
§ 1º O Poder Público tornará disponível número
telefônico gratuito, destinado a receber informações
sobre crianças ou adolescentes desaparecidos e a fornecer informações sobre os procedimentos de busca
de tais pessoas e de sua restituição a seus pais ou a
quem delas tenha a guarda.
§ 2º Incumbe à autoridade responsável pelo cadastro, tão logo tenha ciência do desaparecimento
da criança ou adolescente, informar o fato ao órgão
competente pela busca do desaparecido que, prontamente, tomará as providências necessárias para a
sua localização.
Art. 7º O Poder Público diligenciará para dar a
mais ampla divulgação às informações constantes dos
cadastros de que trata o art. 2º.
Parágrafo único. Página da rede mundial de disseminação de informações por computador fornecerá
os dados disponíveis segundo o disposto no art. 9º.
Art. 8º O Poder Público estimulará a formação
de parcerias com entidades privadas que se dedicam
à busca de crianças e adolescentes desaparecidos,
com a ﬁnalidade de conjugar esforços para sua rápida localização.
Art. 9º A regulamentação desta lei deﬁnirá os
requisitos de acesso às informações constantes dos
cadastros de que trata o art. 2°, de forma a resguardar
os direitos da criança e do adolescente.
Art. 10 O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 38. ................................................
i) a obrigatoriedade de as emissoras de
televisão exibirem fotos e informações sobre
crianças e adolescentes desaparecidos, em
inserções diárias veiculadas nos intervalos
comerciais da programação compreendida
entre dezenove e vinte e duas horas, no total
de cinco minutos.
................................. .................... (NR)”
Art. 11. O art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ................. .................................
....................... .......................................
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j – deixar de efetuar o registro de criança
ou adolescente desaparecido no respectivo
cadastro ou não informar, de imediato, o órgão
responsável pela investigação do desaparecimento e pela busca do desaparecido;
l – não iniciar, imediatamente após receber a devida informação, as investigações
sobre o desaparecimento de criança ou adolescente e a sua busca. (NR)”
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias e implementará o funcionamento do sistema nela previsto dentro de cento e
oitenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Conquanto não haja dados precisos sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil, estima-se que
cerca de dez mil crianças e adolescentes se percam
dos pais todos os anos. Acredita-se que, desse total,
entre dez e quinze por cento permaneçam desaparecidos por longo tempo ou jamais sejam encontrados.
O desaparecimento permanente de crianças e
adolescentes e as diﬁculdades para encontrá-los devem-se, principalmente, à inexistência de órgãos devidamente estruturados para tratar do assunto. Sabe-se
que a maior parte dos estados brasileiros carece de
serviços voltados para a busca dessas pessoas. Além
disso, mesmo nas unidades da Federação em que
existem tais órgãos, quando crianças e adolescentes
são procurados, a tentativa de localização limita-se às
fronteiras do próprio estado.
A lentidão dos serviços oﬁciais para cuidar da localização de crianças e adolescentes desaparecidos
compromete drasticamente a probabilidade de encontrá-los, pois a demora para o início das buscas reduz
as possibilidades de localização do desaparecido.
Sabe-se, igualmente, que a obtenção de número signiﬁcativo de dados e características de pessoa
desaparecida e sua ampla divulgação aumentam expressivamente as chances de encontrá-la.
O projeto de lei que ora submetemos ao exame
das duas Casas do Congresso Nacional tem por ﬁnalidade superar os problemas ora existentes, por meio
da criação do Sistema Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e mediante a forma proposta
para sua estruturação e funcionamento. Visa a proposta dotar o Poder Público brasileiro das condições
imprescindíveis para o cumprimento do inafastável
papel que lhe cabe na busca e localização dos jovens
desaparecidos.
A proposição encontra-se estruturada de forma a
satisfazer três objetivos fundamentais. O primeiro de-
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les é a necessidade de existência de um sistema que
uniﬁque as informações sobre crianças e adolescentes
desaparecidos, sob a coordenação de um órgão federal. Além disso, parece-nos indispensável proporcionar
a mais ampla divulgação das informações do sistema
e a celebração de parcerias com organizações nãogovernamentais, de maneira a propiciar a participação
da sociedade e conferir a maior eﬁciência possível à
iniciativa. Por ﬁm, cremos ser imprescindível dotar o
sistema das condições que lhe permitam agir com a
presteza que o problema demanda.
Em decorrência da relevância do assunto e da necessidade da normatização legal que a matéria requer,
estamos convencidos de que contaremos com o apoio
de nossos pares para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Roseana Sarney, Senadora.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro das Telecomunicações.
...................................... ........................
Art. 38. Nas concessões e autorizações para a
execução de serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos
e cláusulas:
a) os diretores e gerentes serão brasileiros natos
e os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros
com residência exclusiva no País permitida, porém,
em caráter excepcional e com autorização expressa
do Conselho de Telecomunicações, a admissão de
especialistas estrangeiros, mediante contrato, para
estas últimas funções.
b) a modiﬁcação dos estatutos e atos constitutivos das empresas depende, para sua validade, de
aprovação do Governo, ouvido previamente o Conselho Nacional de Telecomunicações;
c) a transferência da concessão, a cessão de
cotas ou de ações representativas do capital social,
dependem, para sua validade, de autorização do Governo após o pronunciamento do Conselho Nacional
de Telecomunicações.
(Vetado).
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão
estão subordinadas às ﬁnalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores
interesses do País;
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e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de
televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, o programa oﬁcial de informações
dos Poderes da República, ﬁcando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado
pelas duas Casas do Congresso Nacional:
f) as empresas, não só por meio da seleção de
seu pessoal, mas também das normas de trabalho
observadas nas estações emissoras, devem criar as
condições mais eﬁcazes para que se evite a prática de
qualquer das infrações previstas na presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da direção de mais de uma concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na
mesma localidade;
h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua ﬁnalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu
tempo para transmissão de serviço noticioso.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função
de diretor ou gerente de empresa concessionária de
rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunidade
parlamentar ou de foro especial.
....................................................................................
LEI Nº 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula o Direito de Representação e
o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso
de autoridade.
............. ........................................ .........
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com
abuso de poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a
vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;
c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;
d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;
e) levar a prisão e nela deter quem quer que se
proponha a prestar ﬁança, permitida em lei;
f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade
policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha
apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao
seu valor;
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade
policial recibo de importância recebida a título de car-

49

Julho de 2004

ceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra
despesa;
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso
ou desvio de poder ou sem competência legal.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212, DE 2004
Denomina “Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista Roberto Marinho” a
“Ordem do Mérito das Comunicações.”
Art. 1º A “Ordem do Mérito das Comunicações”
passa a denominar-se
“Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista
Roberto Marinho”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Falecido ano passado, próximo de inteirar um
centenário de vida, o jornalista Roberto Marinho marcou, de forma indelével, a história da comunicação
social de nosso País. Não se pode desconhecer que
o século XX foi, sobretudo a partir do último quartel da
centúria, um período marcado graças ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, o século de um grande
aggiornamento da comunicação social.
Ninguém melhor do que Roberto Marinho encarnou pela sua visão, capacidade empreendedora e
sentimento de nacionalidade, a ﬁgura que simboliza o
grande salto do Brasil nesse campo. Coetâneo do século, soube viver em parceria positiva com os avanços
tecnológicos e as transformações que ocorreram não
somente na mídia impressa, mas também na vídeoesfera e nos chamados meios virtuais.
O seu exemplo deve servir de paradigma para todos que reconhecem o relevante papel que desempenham as tecnologias da informação e do conhecimento
em todo o mundo, mormente num País como o nosso,
cuja integração se faz não apenas entre outros pontos
através da língua comum em que nos expressamos,
mas também na construção de uma infra-estrutura física e no campo das comunicações.
O Dr. Roberto Marinho avulta pela continuada,
consistente e articulada ação que desenvolveu em suas
empresas de comunicação, ensejando inclusive melhor
percepção da imagem do Brasil no exterior, através da
difusão de nossa cultura por meio de programas esportivos e artísticos, especialmente novelas e senados
sobre a nossa história e a nossa rica diversidade.
Daí assistir razão ao Presidente Roberto Civita,
do Grupo Abril, ao dizer: “Roberto Marinho entra na
história com o peso de ter feito, em todas as frentes
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da comunicação, uma obra importantíssima. Foi urna
grande ﬁgura. Vai ser difícil encontrar outro “.
O Senador Jorge Bornhausen, Presidente Nacional do PFL, com propriedade expressa: “... empresário
vitorioso, cuja tenacidade, inteligência e capacidade
deixaram uma das mais competentes e profundas
marcas no jornalismo e na indústria artística e cultural do País”.
Convém também citar a declaração do ex-Governador, ex-Ministro das Comunicações do Governo José
Sarney e atual Senador Antônio Carlos Magalhães:
“Roberto Marinho soube consolidar a comunicação
brasileira, conseguindo princípios democráticos e defendendo a verdade com coerência”.
O ilustre Líder do PDT nesta Casa, Senador Jefferson Péres, reconhece que tendo muitas vezes divergido
da posição do Sistema Globo: “Com o tempo, minha
certeza se esgarçou, meu fervor ideológico arrefeceu,
permitindo que pudesse admirar o capitão da indústria
de comunicação por suas evidentes qualidades”.
Leonel Brizola, cujo desaparecimento ainda sentimos e que teve divergências com o jornalista Roberto Marinho, não deixou de reconhecer: “O nosso País
perdeu uma das grandes expressões destes tempos.
Um homem do qual podíamos discordar, e muitas vezes o ﬁzemos, mas que mereceu no curso de sua vida
a admiração de todos”.
O ex-Ministro da Justiça e Líder Renan Calheiros
da Bancada do PMDB no Senado Federal, assim se
referiu: “Roberto Marinho foi responsável por uma das
mais emocionantes sagas do jornalismo brasileiro”.
E por ﬁm destaco o depoimento do Governador
Geraldo Alckmin, de São Paulo: “O jornalista Roberto
Marinho foi um grande brasileiro, um empreendedor,
um homem de fé. Construiu um complexo de comunicação que é referência no mundo todo. Vai fazer muita
falta. Ele escreveu uma parte importante da história
da imprensa do Brasil e quem faz história não morre,
continua em sua obra”.
Em face do exposto e juntando cópia de sucinto
currículo, é que venho propor projeto de lei com o objetivo de denominar “Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista Roberto Marinho” a ordem honoriﬁca
instituída pelo Decreto nº 87.009, de 15 de março de
1982. Espero contar com a anuência dos membros
das duas Casas do Congresso Nacional à iniciativa,
de forma que a signiﬁcativa comenda tenha como patrono a ilustre ﬁgura de Roberto Marinho.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Marco
Maciel.
Roberto Marinho nasceu na cidade do Rio de
Janeiro a 3 de dezembro de 1904 e faleceu em 6 de
agosto de 2003 na mesma cidade. Filho do jornalista
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Irineu Marinho e de D. Francisca Pisani Marinho, foi
eleito membro da Academia Brasileira de Letras em
22 de julho de 1993 e tomou posse a 19 de outubro
do mesmo ano, sendo recebido pelo acadêmico Josué Montello.
Fez seus estudos na Escola Proﬁssional Sousa
Aguiar e nos Colégios Anglo-Brasileiro, Paula Freitas
e Aldridge.
Com a morte do pai, Roberto Marinho ingressou
no recém-fundado vespertino O Globo, onde exerceu
as funções de copy-desk, redator-chefe, secretário e
diretor. Teve como tesoureiro do jornal o infatigável
jornalista Herbert Moses, futuro presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
No ﬁnal da década de 1930 o jornal empenhou-se
na campanha eleitoral, com simpatia pelos candidatos
da Aliança Liberal – Getúlio Vargas e João Pessoa.
No período que se seguiu à vitória da Revolução
de outubro de 1930 o jornal manteve uma linha de
acomodação com o governo.
Em 1952 o jornalista Roberto Marinho integrou
a delegação brasileira à VII Assembléia Geral das Nações Unidas.
Presidiu o Conselho de orientação do curso de
jornalismo da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Exerceu, também, por
indicação governamental, as funções de Chanceler da Ordem do Mérito, de 29 de abril de 1960 a 10
de março de 1967.
Em 1993 apresentou-se como candidato à vaga
da cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras,
aberta pelo falecimento do também jornalista Otto
Lara Resende, antigo colaborador de “O Globo. A cerimônia de posse na Academia foi realizada no dia 19
de outubro de 1993, sendo recebido pelo acadêmico
Josué Montello”.
Na ocasião declarou Roberto Marinho que devia
a seu pai, Irineu Marinho, “a formação de jornalista”.
Roberto Marinho publicou, em 1992, um livro
que recebeu o título de “Uma trajetória liberal”, obra
que, como assinalou então Josué Montello, é integrada por “textos dispersos sobre vossas experiências
e vossos testemunhos, guardando imagens vivas de
ﬁguras como Carlos Lacerda, Tancredo Neves e Luís
Carlos Prestes”.
Expandindo suas atividades, Roberto Marinho
criou a Fundação que leva o seu nome, uma das mais
meritórias instituições com que o País já contou em
diversos setores da cultura, com destaque especial
no campo das Ciências, das Artes, do Patrimônio Histórico e Artístico, da Literatura e da História, além do
mecenato que incluiu substancial ajuda ﬁnanceira e
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proporcionou a recuperação de tesouros ameaçados
de perecimento irremediável por carência absoluta
de recursos.
Roberto Marinho faleceu no Rio de Janeiro no
dia 6 de agosto de 2003.
DECRETO Nº 87.009, DE 15 DE MARÇO DE 1982
Institui Ordem Honoríﬁca denominada
Ordem do Mérito das Comunicações.
O Presidente da República, usando da atribuição
que Lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
Decreta:
Art 1º Fica instituída a “Ordem do Mérito das
Comunicações”, a ser conferida a personalidades
nacionais e estrangeiras que, por serviços relevantes
prestados às comunicações, se tenham tornado merecedoras dessa distinção, a critério do Governo.
§ 1º O Presidente da República será o GrãoMestre da Ordem e o Ministro das Comunicações, o
Chanceler.
§ 2º O Grão-Mestre terá a Grã-Cruz, que conservará.
Art. 2º A Ordem constará de cinco classes: GrãCruz, Grande Oﬁcial, Comendador, Oﬁcial e Cavaleiro, cujas insígnias obedecerão a desenhos anexos ao
regulamento a ser baixado.
§ 1º Os quantitativos nas várias classes da Ordem serão os seguintes:
– Grã-Cruz
– Grande Oﬁcial
– Comendador
– Oﬁcial
– Cavaleiro

50
70
150
200
300

§ 2º As personalidades estrangeiras não ocupam
vagas em qualquer das classes.
§ 3º As nomeações e promoções para as diferentes classes serão feitas pelo Presidente da República,
mediante proposta do Chanceler da Ordem.
Art. 3º Além das classes constantes do artigo anterior, haverá uma medalha de prata, com a inscrição
“Medalha do Mérito das Comunicações”, que poderá
ser outorgada por decisão do Chanceler da Ordem,
referendada pelo Conselho, para premiar outros serviços de relevância.
Art. 4º As nomeações ou promoções de personalidades nacionais serão feitas, em princípio, no dia 5
de maio de cada ano, quando se comemora o Dia das
Comunicações, ressalvada a possibilidade de escolha
de outras datas, a critério do Governo.
Art. 5º O Conselho da Ordem será integrado pelos
Ministros de Estado das Comunicações, das Relações
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Exteriores, da Educação e Cultura e Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas e pelo Secretário-Geral do
Ministério das Comunicações.
§ 1º O Coordenador de Comunicação Social do
Ministério das Comunicações será o Secretário do
Conselho.
§ 2º A sede da Chancelaria da Ordem será no
Ministério das Comunicações, por onde correrá o expediente.
....................................................................................
DECRETO Nº 91.576, DE 27 DE AGOSTO DE 1985
Altera os artigos 2º e 3º do Decreto nº
87.009, de 15 de março de 1982, que institui
a ordem honoríﬁca denominada Ordem do
Mérito das Comunicações”.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Os artigos 2º e 3º do Decreto nº 87.009, de
15 de março de 1982, que instituiu a Ordem Honoríﬁca, denominada Ordem do Mérito das Comunicações,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Ordem constará de cinco graus: GrãCruz, Grande Oﬁcial, Comendador, Oﬁcial e Cavaleiro,
cujas insígnias obedecerão a desenhos anexos ao regulamento a ser baixado. Parágrafo único. As nomeações e promoções para os diferentes graus serão feitas
pelo Presidente da República, mediante proposta do
Chanceler da Ordem.
Art. 3º Fica instituída, para premiar outros serviços de relevância, uma medalha de prata, denominada “Medalha do Mérito das Comunicações”, que será
regulamentada pelo Ministro das Comunicações, na
qualidade de Chanceler da Ordem, e entregue no dia
25 de fevereiro de cada ano, data da criação do Ministério das Comunicações, na conformidade do respectivo Regulamento.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1985; 164º da Independência e 97º da República. _ José Sarney _ Antônio
Carlos Magalhães.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2004
Estabelece normas para redução da
contribuição empresarial para a Seguridade
Social relativa a remuneração de segurados
empregados, empresários, trabalhadores,
avulsos e autônomos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei estabelece normas sobre a redução da carga
tributária, relativa exclusivamente à contribuição
do empregador destinada à
previdência social, de que trata o inciso I do art.
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 2º. Ficam instituídos, a partir de 1º de janeiro
de 2004, para cada empresa contribuinte da contribuição a que se refere o art. 1º, os seguintes indicadores,
que servirão de base aos cálculos de redução nas alíquotas da contribuição previdenciária a que se refere
o inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, decorrente dos
acréscimos nos níveis de emprego e remuneração:
I – o Índice de Remuneração Média – IRM;
II – a Remuneração Básica Total – RBT;
III – o Número Base de Empregados – NBE;
IV – a Base de Cálculo Mensal de Comparação
– BCMC;
V – Acréscimo na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária – ABCCP.
§ 1º Os indicadores a que se referem os incisos
I a IV deste artigo serão obtidos com base na última
relação anual de informações sociais – RAIS apresentada.
§ 2º Não serão considerados, para efeitos da
apuração dos indicadores de que tratam os incisos I
a IV deste artigo:
I – as alterações na RAIS relativa a 2003, requeridas ou apresentadas a partir de 31 de maio de
2004, que produzam redução em qualquer dos índices acima;
II – os valores pagos:
a) a título de décimo-terceiro salário;
b) a empregados que não detinham esta situação
em 31 de dezembro de 2003.
Art. 3º O índice de Remuneração Média – IRM
será apurado a partir do cálculo da média das remunerações pagas pela empresa aos empregados constantes de RAIS relativa ao ano de 2003, observado o
disposto no § 2º do art. 2º
§ 1º Em 1º de janeiro de cada ano, o IRM de
cada empresa será atualizado pela aplicação, sobre
o índice vigente no ano anterior, da variação do IGPM veriﬁcada no exercício anterior.
§ 2º O IRM-Mensal corresponderá à divisão por
12 do IRM do respectivo exercício ﬁnanceiro.
Art. 4º A Remuneração Básica Total – RBT corresponderá ao somatório das remunerações dos empregados constantes da RAIS relativa a 2003, observado
o disposto no § 2º do art. 2º
Art. 5º O Número Base de Empregados – NBE
corresponderá à quantidade de empregados declara-
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da na RAIS tomada como ano-base para cálculo dos
índices.
Art. 6º A Base de Cálculo Mensal de Comparação – BCMC será igual à multiplicação do NBE pelo
IRM-Mensal aplicável a todos os meses do respectivo ano.
Art. 7º A cada mês será calculado o Acréscimo
na Base de
Cálculo da Contribuição Previdenciária – ABCCP,
que corresponderá ao total
das remunerações de competência do mês, nos
termos do inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212/91, excluídas as relativas a décimo-terceiro salário, subtraído da
Base de Cálculo Mensal de Comparação – BCMC.
Art. 8º A cada mês serão calculados:
I – o Percentual do Acréscimo na Base de Cálculo
– PABC, que corresponderá ao Acréscimo na Base de
Cálculo da Contribuição Previdenciária
– ABOCP dividido pela Base de Cálculo Mensal
de Comparação – BCMC multiplicado por 100;
II – o Percentual do Acréscimo no Número de
Empregados – PANE, que corresponderá ao número
de empregados veriﬁcado no último dia do
mês, dividido pelo Número Base de Empregados – NBE, multiplicado por 100; o resultado deve ser
subtraído em 100.
Art. 9º A partir da competência do ao mês seguinte
ao da aprovação desta Lei. As empresas a que se refere
o inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212/91 que apresentarem valores positivos no Percentual do Acréscimo na
Base de Cálculos – PABC e no Percentual do Acréscimo no Número de Empregados – PANE pagarão a
contribuição a que se refere o inciso I do art. 2º da Lei
nº 8.212/91 de acordo com as seguintes normas:
I – sobre o Acréscimo na Base de Cálculo da
Contribuição Previdenciária – ABOOP, até o limite de
20% (vinte por cento) da base de cálculo, será aplicada
uma das alíquotas abaixo, em razão dos indicadores
PABC e PANE, dos dois o menor:
PABC ou PANE
Alíquota
Maior que 5% e menor que 10%
15%
Maior ou Igual a 10% e menor que 15% 10%
Maior ou Igual a 15%
5%.
II – sobre o valor da base de cálculo, excetuada a
parcela do acréscimo sobre a qual incidiu qualquer das
alíquotas previstas no inciso I, 20% (vinte por cento).
Art. 10. Em caso de grupo de empresas, os cálculos serão elaborados a partir do somatório dos indicadores de todas as empresas do grupo, inclusive as
que apresentarem PABC e PANE negativos.
§ 1º No caso de grupo de empresas, a redução
prevista no ad. 90 será promovida em cada empresa do
grupo que tenha resultado positivo proporcionalmente a sua participação no PABC ou PANE, dos dois, o
menor, calculados entre essas empresas.
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§ 2º Consideram-se grupos de empresas, para
efeitos desta Lei aqueles a que se referem os §§ 5º e 7º
do art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991.
Art. 11. Em caso de fusão, incorporação ou aquisição de empresa por outra, os cálculos serão elaborados a partir do somatório dos indicadores veriﬁcados
em todas as empresas originárias, inclusive as que
apresentarem PABC e PANE negativos.
Art. 12. Não se aplicam as normas desta lei, às
empresas:
I – que tenham por objeto social a locação de
mão-de-obra e que prestam serviços a órgãos e entidades da administração direta ou indireta;
II – que, a qualquer momento, promova absorção
de mão-de-obra de outra empresa, a qualquer título,
sem se submeter ao disposto no art. 11.
Art. 13. Em até 30 dias após a publicação desta
lei, o Ministério do Trabalho e as Empresas remeterão ao Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, em
meio magnético, os dados consolidados por empresa,
constantes da Relação Anual de Informações Sociais
– RAIS, relativas a cada empresa, referentes ao exercício de 2003.
Art. 14. Em até 45 dias após a publicação desta
lei, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS regulamentará os procedimentos destinados ao cumprimento desta lei.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por objetivo reduzir a
Carga Tributária, em razão de:
1 – aumento de salários;
2 – criação de novos empregos;
3 – aumento da arrecadação.
Exemplo:
Uma empresa apresentava os seguintes números, em 2003:
– remuneração média anual de R$24.000,00
(IRM);
– pagou o total em 2003, de remunerações, de
R$2.400.000,00 (RBT);
– para os seus 100 empregados (NBE).
Dos dados acima deduz-se que:
– o IRM-Mensal para 2004 é de R$2.000,00 (IRM
de R$24.000,00/12);
– a BCMC é de R$200.000,00 (NBE de 100 empregados X IRM-Mensal de R$2.000,00).
Da folha de pagamento de certo mês de 2004
obtiveram-se os seguintes dados:
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– Total das Remunerações que compõem a
Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias:
R$250.000,00;
– Número de empregados mantidos até o ﬁnal
do mês: 116.
Com base nos dados acima é possível calcularse, para aquele mês:
– o Acréscimo na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária – ABCCP, que será de R$50.000,00
(R$250.000,00 menos R$200.000,00);
– o Percentual do Acréscimo na Base de Cálculo
– PABC, que será de 25% (R$50.000,00 / R$200.000,00
x 100); e
– o Percentual do Acréscimo no Número de Empregados – PANE, que será de 16% (116 empregados
/ 100 empregados X 100) – 100 corresponderá número
de empregados veriﬁcado no último dia do mês, dividido pelo Número Base de Empregados – NBE, multiplicado por 100.
Aplicando-se a tabela, tem-se que, entre os dois
indicadores, o menor é o PANE, de 16%, que vai prevalecer no cálculo da contribuição previdenciária.
Tal contribuição será calculada da seguinte forma, em conformidade com o art. 9º:
– sobre o Acréscimo na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária – ABCCP, de R$50.000,00,
corresponderá a uma alíquota de 5%, que resultará
em um montante de R$2.500,00;
– sobre o valor total da base de cálculo menos o
Acréscimo na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária – ABCCP, (R$250.000,00 – R$50.000,00)
os mesmos 20% da legislação anterior, que resultará
em R$40.000,00.
Análise dos efeitos:
Por esse exemplo pode-se observar que, em razão deste projeto de lei, a empresa hipotética pagará
de contribuição previdenciária, no mês em apreço, o
total de R$42.500,00, que correspondem a exatos 17%
sobre a base de cálculo total de R$250.000,00.
Isto signiﬁca uma redução real na carga tributária da empresa.
Tal fato pode constituir, ao mesmo tempo, um
forte estímulo à elevação no nível de emprego, com
signiﬁcativo acréscimo na receita do INSS.
Em cada empresa em que a situação hipotética
se repetisse, além da redução na carga tributária, tersi-ia uma elevação real na receita previdenciária da
ordem de 6,25%.
Em resumo, o projeto acima é uma evidência
concreta de que é possível reduzir carga tributária e,
ao mesmo tempo, elevar o nível de emprego e a receita pública.
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Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Marcos Guerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento Texto Atualizado
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
I – 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
prestem serviços;
II – para o ﬁnanciamento da complementação
das prestações por acidente do trabalho, dos seguintes
percentuais, incidentes sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, ﬁnanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo
e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5%
(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base
de cálculo deﬁnida no inciso I deste artigo.
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 8º do art. 28.
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§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a
que se refere o inciso II deste artigo, a ﬁm de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da
lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social,
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem
de empregados portadores de deﬁciência física, sensorial e/ou mental, com desvio do padrão médio.
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento e do lucro, destinadas
à Seguridade Social, além do disposto no art. 22 são
calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
I – 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta,
estabelecida segundo o disposto no § 1º do art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a
redação dada pelo art. 22, do Decreto-Lei nº 2.397, de
21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores;
II – 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do
período-base antes da provisão para o Imposto de
Renda, ajustado na forma do art. 20 da Lei nº 8.034,
de 12 de abril de 1990.
§ 1º No caso das instituições citadas no § 1º do
art. 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no
inciso II é de 15% (quinze por cento).
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
pessoas de que trata o art. 25.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, cabendo a última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2004
Acrescenta dispositivos às Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para facultar
às pequenas e médias empresas a opção
pelos regimes anteriores do Programa de
Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e
da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS).
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8°-A:
“Art. 8º-A. As pessoas jurídicas classiﬁcadas como pequena e média empresa, assim consideradas aquelas que no exercício
civil imediatamente anterior, auferiram receita
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operacional bruta anual ou anualizada inferior
ou igual a R$60 milhões (sessenta milhões de
reais), poderão optar pelo regime do PIS/Pasep vigente anteriormente a esta lei, ainda que
tributadas pelo imposto de renda com base
no lucro real.”
Art. 2º A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A. As pessoas jurídicas classiﬁcadas como pequena e média empresa, assim consideradas aquelas que no exercício
civil imediatamente anterior, auferiram receita
operacional bruta anual ou anualizada inferior
ou igual a R$60 milhões (sessenta milhões de
reais), poderão optar pelo regime da Coﬁns
vigente anteriormente a esta lei, ainda que
tributadas pelo imposto de renda com base
no lucro real.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto de lei ora apresentado visa a garantir
a sobrevivência e a competitividade das pequenas e
médias empresas no País, por meio de alteração às
Leis do PIS/Pasep e da Coﬁns. Ele cria a possibilidade de opção dessas empresas entre permanecer nos
regimes cumulativos anteriores ou alterá-los para os
instituídos a partir das Medidas Provisórias nos 66, de
29 de agosto de 2002, e 135, de 30 de outubro de
2003, sem que, para isso, tenham de migrar para o
regime de tributação com base no lucro presumido
para efeitos de imposto de renda.
Como já é do conhecimento geral, a introdução
do regime não-cumulativo para o PIS/Coﬁns, a par dos
benefícios alardeados pelo Governo quanto aos efeitos sobre as exportações e à melhoria da qualidade
do tributo, trouxe consigo injustiças e uma substancial
elevação da carga tributária.
Entre 1991 e 2003, a carga de tributos subiu de
maneira quase ininterrupta, saltando de 24,4% para
35,7% do PIB – um aumento de impressionantes 11
pontos percentuais. Trata-se de uma escalada de proporção raras vezes vista na experiência internacional.
Neste ano de 2004, estima-se que ocorrerá novo aumento expressivo, da ordem de dois pontos percentuais
do PIB, principalmente por conta dos novos regimes
instituídos do PIS e da Coﬁns. Tudo isso em detrimento, principalmente, do setor produtivo.
Sobressai nesse setor a importância das pequenas e médias empresas, hoje as maiores geradores de
empregos formais do País. Para alguns segmentos en-
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quadrados nessa classiﬁcação, mormente aqueles cujo
peso dos custos com recursos humanos e marketing é
preponderante, a mudança de sistemática na cobrança
dos referidos tributos, incidentes sobre o faturamento,
representou um golpe de grandes proporções, lhes afetou a competitividade e, o que é pior, em alguns casos,
a própria possibilidade de sobrevivência.
Com a adoção obrigatória do regime da nãocumulatividade por todas as empresas não excepcionadas na nova legislação, a única forma possível de
fugir ao aumento de uma carga tributária ainda mais
sufocante foi a mudança do regime de tributação sobre
o lucro presumido relativamente ao imposto de renda.
Entretanto isso somente é permitido para aquelas não
alcançadas pelo limite superior de faturamento estabelecido pela legislação pertinente.
Além disso, a opção pelo regime do lucro presumido traz vários inconvenientes e prejuízos às empresas que, entre outras coisas, deixam de fazer jus
a benefícios como, por exemplo, os concedidos no
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas como Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da
Sudam e da Sudene.
O forte aumento das alíquotas da Coﬁns e do
PIS gerou, também, grandes pressões sobre os preços, e vem sendo considerado como fator que está
diﬁcultando o cumprimento das metas de inﬂação e,
portanto, inibindo a necessária redução da taxa de
juros básica.
A insistência no aumento de impostos se mostra contraproducente e intolerável. Os consumidores
e o setor produtivo – em particular as empresas que,
simplesmente por cumprir a legislação, se colocam em
posição de grave desvantagem ante aquelas que iludem o ﬁsco têm diﬁculdades para arcar com tamanho
ônus. Não é coincidência o fato de, concomitantemente
a esse processo violento de aumento da carga ﬁscal, a
economia brasileira apresentar tão baixo dinamismo.
Em vez de provocar perda de arrecadação – argumento sempre utilizado contra projetos de lei dessa
natureza – a aprovação do presente PLS representa
uma grande oportunidade para correção desse desvirtuamento, favorecendo a recuperação e o crescimento
da rentabilidade das pequenas e médias empresas,
com o conseqüente aumento de arrecadação tributária daí decorrente.
Ante o exposto, esperamos contar com o apoio
dos ilustres Pares à aprovação desta proposição legislativa que, se convertida em lei, contribuirá sobremaneira
para fomentar o crescimento econômico, fazendo com
que a instituição da não-cumulatividade possa voltar a
ser encarada como um aperfeiçoamento do Sistema
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Tributário Nacional, e não como pretexto para mais um
aumento da carga tributária.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Marcos Guerra.
LEI Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002
Mensagem de veto
Dispõe sobre a não-cumulatividade
na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), nos casos que especiﬁca; sobre
o pagamento e o parcelamento de débitos
tributários federais, a compensação de créditos ﬁscais, a declaração de inaptidão de
inscrição de pessoas jurídicas, a legislação
aduaneira, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Cobrança Não-Cumulativa do PIS e do Pasep
Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como
fato gerador o faturamento mensal, assim entendido
o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classiﬁcação contábil.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total
das receitas compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2º A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme deﬁnido no caput.
§ 3º Não integram a base de cálculo a que se
refere este artigo, as receitas:
I – decorrentes de saídas isentas da contribuição
ou sujeitas à alíquota zero;
II – Vetado
III – auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
IV – de venda dos produtos de que tratam as Leis
nº 9.990, de 21 de 2000, nº 10.147 de 21 de dezembro de 2001, e nº 10.485, de 3 de julho de 2002, ou
quaisquer outras submetidas à incidência monofásica
da contribuição; (Vide Lei nº 10.865, de 2004)
V – referentes a:
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a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita.
LEI Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003
Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras Mensagem de veto providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Cobrança Não-Cumulativa da Coﬁns
Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, com a incidência nãocumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classiﬁcação contábil.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total
das receitas compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor
do faturamento, conforme deﬁnido no caput.
§ 3º Não integram a base de cálculo a que se
refere este artigo as receitas:
I – isentas ou não alcançadas pela incidência da
contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);
II – não-operacionais, decorrentes da venda de
ativo permanente;
III – auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
IV – de venda dos produtos de que tratam as Leis
nºs 9.990, de 21 de julho de 2000 10.147 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560,
de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição; (Vide
Lei nº 10.865, de 2004)
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
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b) reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham
sido computados como receita.
Art. 2º Para determinação do valor da Coﬁns aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme
o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo à receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos lidos serão publicados e despachados
às comissões competentes.
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:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2003 (nº
882/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Sônia Ivar para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade do Gama, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 635, de 2003 (nº
2.805/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Miraima,
Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2003 (nº
2.835/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Televisão de
Sergipe S/A para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 696, de 2003 (nº
2.636/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Antônia Izelda Cunha
Braga a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de 2003 (nº
2.485/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Cidadã de
Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e
Comunicação Social de Cananéia a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cananéia,
Estado de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 782, de 2003 (nº
2.507/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Rio Negro – Acori a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 791, de 2003
(nº 36/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Educar-Sul
Brasil para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 807, de 2003 (nº
2.547/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Difusora Matogrossense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 830, de 2003 (nº
2.618/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio
Estrada da Saudade (FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 837, de 2003
(nº 30/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Prisma Engenharia em
Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 848, de 2003 (nº
2.129/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Assistência Social – Casa da Bênção a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, Distrito
Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 852, de 2003 (nº
2.364/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Tapera
Falando Mais Alto a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José da Tapera, Estado de Alagoas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 888, de 2003 (nº
3.103/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoeira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Carmo
da Cachoeira, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 890, de 2003 (nº
2.781/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural
Amigos de São Luiz Gonzaga a executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 900, de 2003 (nº
2.655/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Tropical FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Treze Tílias, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 901, de 2003 (nº
100/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Real Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 913, de 2003 (nº
1.853/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 914, de 2003 (nº
3.068/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à S. M. Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mantena, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 923, de 2003 (nº
2.433/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Gonçalves a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gonçalves, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 925, de 2003 (nº
2.622/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Fucap – Fundação Cultural Amigos
de Prados a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prados, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 926, de 2003 (nº
2.744/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Televisão Cidade
Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 927, de 2003 (nº
2.745/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Margareth Suassuna
Laureano – FUNAMSL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riacho dos Cavalos,
Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 930, de 2003 (nº
2.753/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Pedralvense de Radiodifusão a executar serviço de radiodi-

JULHO21011
2004

Quarta-feira 7

fusão comunitária na cidade de Pedralva, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 931, de 2003 (nº
2.755/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
Cultural de Paracatu – MG, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 936, de 2003 (nº
2.760/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Comunicação Social de Barra de São Francisco a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barra de São
Francisco, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 937, de 2003 (nº
2.761/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e Cultural
Comunitária de Monte Santo de Minas – MG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 947, de 2003 (nº
2.776/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa Famílias Unidas para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Guanambi, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo n° 951, de 2003 (n°
2.099/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio FM Vitória de
Gandu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Gandu,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2004 (nº
143/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Centro de
Tradições Nordestinas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bertioga, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2004 (nº
2.897/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Rádio AM Atalaia Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Sete Quedas, Estado de Mato
Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2004 (nº
3.123/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Alpha Comunicações
de Macatuba S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Macatuba, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2004 (nº
2.338/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Co-
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municação do Alto São Francisco – Socialto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Piumhi, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2004 (nº
2.605/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Cachoeira Alta Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Piedade
dos Gerais, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2004 (nº
2.668/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Fundação Dom Avelar
Brandão Vilela para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na cidade de Teresina, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2004 (nº
2.677/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Teóﬁlo Otoni Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2004 (nº
2.687/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio São Bento
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Bento do Sul, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 2004 (nº
2.788/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Mário Moacyr Porto
para o Desenvolvimento Comunitário de Cruz do Espírito Santo – FMMP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz do Espírito Santo,
Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2004 (nº
2.791/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária “Nova Pequeri” a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pequeri, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2004 (nº
2.793/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Pró-Cidadania Avareense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Avaré, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2004 (nº
2.794/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Rádio Comunitária Roncador de
Nova Xavantina – RCR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Xavantina, Estado
de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2004 (nº
2.815/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Zumbi dos
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Palmares a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2004 (nº
1.328/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Comunidade Terceiro Milênio a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Patos, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2004 (nº
2.101/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação dos Moradores do
Bairro do Pombalzinho – Asmop a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Coremas,
Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2004 (nº
2.255/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Cajazeiras FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2004 (nº
2.670/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da FM Corumbá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2004 (nº
102/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Ubaense de
Educação e Cultura para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2004 (nº
3.109/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Martinho Campos para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Martinho Campos, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2004 (nº
440/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação de Comunicação Educativa e Cultural Nossa Senhora da Conceição para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Abaetetuba,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 2004 (nº
2.371/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Regional Integrada – FuRI para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 2004 (nº
2.675/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio
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Ponta Porã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Ponta Porã, Estado Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2004 (nº
2.739/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rede Guaicurus de
Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fátima
do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2004 (nº
2.262/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural
de Lagoa da Prata – Aclap a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2004 (nº
2.537/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Alto da Serra
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2004 (nº
2.499/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Glória Radiodifusão Cultural e Educacional – Grace a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Glória de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2004 (nº
2.500/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Sociedade Comunitária de Radiodifusão de Canápolis – Rádio Triângulo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canápolis, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2004 (nº
2.512/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação das Entidades da
Pró Rádio “Cidade” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Camapuã, Estado de Mato
Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2004 (nº
2.561/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Tubaronense de Difusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tubarão, Estado de Santa
Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2004 (nº
2.586/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Querência de
Santo Augusto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2004 (nº
2.587/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Entre Rios FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Entre Rios, Estado
da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2004 (nº
2.600/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural,
Ecológica e Educativa Quatro Bicas a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itapecerica,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de 2004 (nº
2.644/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Revanche FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Valinhos, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2004 (nº
2.697/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Continental Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Palotina, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de 2004 (nº
2.463/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2004 (nº
2.720/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM
Apoio Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2004 (nº
2.740/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Sociedade Pitangui
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2004 (nº
2.767/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Iporã
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Iporã, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2004 (nº
2.823/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Sociedade Barrabugrense de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2004 (nº
1.591/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento Comuni-
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tário Com Rádio Local Alternativa FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sumé,
Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2004
(nº 67/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM
Corumbá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Pires
do Rio, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 2004 (nº
180/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Novo Milênio
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guarapari, Estado do
Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2004 (nº
2.929/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2004 (nº
2.941/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação de Moradores de Umbuzeiro – Amu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2004 (nº
2.948/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora
da Assunção a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de 2004 (nº
2.985/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Fundação Pedro Soares Nutto para
o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – Funpsn a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caaporã, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de 2004 (nº
3.037/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e Cultura de Anaurilândia – MS a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2004 (nº
3.095/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Proware 2000 Telecomunicação Som e Imagem Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Serra Negra, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de 2004 (nº
3.097/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à L. M. Rádio e Televisão

61

Julho de 2004

Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Catanduva, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2004 (nº
3.100/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Nascente Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Bertioga, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2004 (nº
3.107/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Águas de Lindóia,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2004 (nº
21/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Jornal de Sousa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Sousa, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2004 (nº
362/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Saicp – Sociedade de Assistência
ao Idoso e Comunidades de Porteiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteiras, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 2004 (nº
268/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Jardim
de São José a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2004 (nº
2.714/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária
de Juripiranga – ARCJ a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juripiranga, Estado
do Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de 2004 (nº
2.803/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Jornalista Rivanildo
Oliveira Mangueira – FJROM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santana de
Mangueira, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2004 (nº
2.818/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro – ARCM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mogeiro, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 2004 (nº
626/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Fundação Guilherme Müller
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para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Barueri, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de 2004 (nº
905/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rede Brasileira de Rádio
e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 456, de 2004 (nº
919/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Stúdio FM
Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de 2004 (nº
3.155/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação João XXIII
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Votorantim, Estado
de São Paulo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Na sessão de ontem foi lido o Recurso nº 11, de
2004, no sentido de que o Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2003, de autoria do Senador Eduardo
Azeredo, “que permite a utilização dos recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
pagamento de parcelas de anuidade escolar do trabalhador ou de seus ﬁlhos dependentes, de até vinte e
quatro anos de idade”, que tramita em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2003, fosse
submetido ao Plenário.
Entretanto, antes de sua publicação, Senadores
apuseram sua assinatura em apoiamento, inviabilizando, desta forma, o mencionado recurso.
Nesses termos, o Projeto de Lei do Senado nº
287, de 2003, vai à revisão da Câmara dos Deputados,
e o Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2003, vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se
no próximo dia 7, quarta-feira, às dezenove horas, no
plenário do Senado Federal, destinada à apreciação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 9, de
2004, que “abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de R$210.000.000,00
(duzentos e dez milhões de reais), para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”;
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e do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 10,
de 2004, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor
total de R$13.300.000,00 (treze milhões e trezentos
mil reais), para os ﬁns que especiﬁca”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 40, DE 2004
Altera o art. 57 da Constituição Federal, para permitir alteração do período de
recesso parlamentar de julho nos anos de
eleição.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Inclui-se o § 8º no art. 57 da Constituição
Federal com a seguinte redação:
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de
junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
....................................................................................
§ 8º O recesso parlamentar de julho poderá, em
ano de eleição, por deliberação do Congresso Nacional, em sessão conjunta, ser alterado para o segundo
semestre, em agosto ou setembro.
Justiﬁcação
Os anos eleitorais representam um grande desaﬁo para os parlamentares.
As tarefas legislativas, especialmente a votação
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao ﬁnal do primeiro
semestre, constituem a expressão direta do exercício
do mandato que lhes foi conferido pelo povo.
Por outro lado, a disputa eleitoral torna imperativa a presença de cada um deles junto aos respectivos
eleitores, desempenhando o duplo papel de formador
de opinião e de líder político, nos meses de agosto e,
principalmente, setembro, que antecedem a votação.
É necessário participar de comícios, reuniões e outros
eventos públicos, reforçando o apoio aos candidatos
que comungam dos mesmos ideais e divulgando as
metas e os princípios do partido.
O recesso parlamentar do mês de julho é um
intervalo necessário, uma suspensão das atividades
legislativas, por si mesmas excessivamente dinâmicas.
Essa pausa favorece um contato mais demorado com
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as bases, permitindo atender grupos comunitários,
acolher reivindicações e esclarecer os correligionários,
para planejar suas atividades para o restante do ano.
Várias têm sido as tentativas de conciliar essas
atividades, sempre distantes no tempo e no espaço,
sem resultados satisfatórios.
Assim sendo, aproximar esses dois eventos – o
recesso e a campanha eleitoral – fazendo com que
ocorram em agosto ou setembro, constituirá uma economia não só de esforços, mas também de recursos
públicos, razão pela qual, propomos que essa decisão
passe a ser da competência do Congresso Nacional,
em sessão conjunta.
Com esse objetivo, conto com a participação e o
empenho dos meus nobres Pares.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Marcos Guerra – Paulo Paim – Garibaldi Alves Filho
– Álvaro Dias – Paulo Elifas – Teotônio Vilela Filho
– Leonel Pavan – José Jorge – Mão Santa – Jefferson Peres – Heráclito Fortes – Edison Lobão – Heloísa Helena – Mozarildo Cavalcanti – Lúcia Vânia
– Sibá Machado – Ramez Tebet – Ney Suassuna
– Eduardo Suplicy – João Capiberibe – Gilberto
Mestrinho – Jonas Pinheiro – Cristovam Buarque
– Sérgio Guerra – Roberto Saturnino – Arthur Virgílio – Romero Jucá.
SEÇÃO VI
Das Reuniões
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. (EC nº
19/98 e EC nº 32/2001)
§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I – inaugurar a sessão legislativa;
II – elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de lº de fevereiro, no primeiro
ano da legislatura, para a posse de seus membros e
eleição das respectivas Mesas, para mandato de dois

63

Julho de 2004

anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subseqüente.
§ 5° A Mesa do Congresso Nacional será presidida
pelo Presidente do Senado Federal e os demais cargos
serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de
cargos equiva1entes na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.
§ 6° A convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á:
I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso
de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal, de pedido de autorização para a decretação
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do
Presidente e do Vice-Presidente da República;
II – pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de
ambas as Casas em caso de urgência ou interesse
público relevante.
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do §
8º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em
valor superior ao subsídio mensal.
§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na
data de convocação extraordinário do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta
da convocação.
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis.
SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
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§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição. (EC
n° 18/98 e EC n° 32/2001)
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se
no próximo dia 8 do corrente, quinta-feira, às quatorze
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei nº 3, de 2004, do
Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2005, e dá
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há oradores inscritos.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição pela
Liderança do PDT, mas que me seja concedida a palavra um pouco antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será assegurada a palavra ao Líder do PDT, Senador
Jefferson Péres, antes da Ordem do Dia.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Sérgio Zambiasi, V. Exª tem a palavra,
pela ordem.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. Pela
ordem.) – Solicito minha inscrição para uma comunicação de Liderança, pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será assegurada ao Senador Sérgio Zambiasi a inscrição como Líder antes da Ordem do Dia.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS)
– Aproveito, Sr. Presidente, para solicitar a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Heloísa Helena, V. Exª tem a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem.) – Querido Sérgio Zambiasi, não será
possível.
Sr. Presidente, quero me inscrever para uma comunicação inadiável, após a inscrição de V. Exª e antes
da inscrição do Senador Maguito Vilela.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, quero também requerer a
minha inscrição para uma comunicação inadiável no
momento oportuno.
Fui o terceiro. Portanto, eu gostaria de ﬁgurar em
terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Fica assim assegurada a palavra, para uma comunicação inadiável, na prorrogação, ao Senador Paulo
Paim, ao Senador Maguito Vilela, à Senadora Heloísa
Helena e, na suplência, ao Senador Romeu Tuma.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pois não.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Eu gostaria de me inscrever para falar pela Minoria,
após a Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Pavan, V. Exª, com certeza, será inscrito. Só
esperamos que chegue a comunicação, para que V. Exª
possa ﬁcar inscrito pela Liderança do PSDB.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. Presidente, desejo falar antes da Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Sérgio Guerra, pela Minoria, antes da Ordem
do Dia, logo após o Senador Duciomar Costa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Zambiasi, pela Liderança do PTB, conforme deliberação aqui.
S. Exª dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Liderança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para registrar a minha inconformidade com a votação
da chamada PEC dos Vereadores, realizada na semana passada, e o seu resultado. Não quero com isso
justiﬁcar minha ausência, pois na noite da votação – o
que é raro nesta Casa, votação noturna – retornava
de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde participei, como representante desta Casa e como membro
titular da Comissão do Mercosul do primeiro encontro
interparlamentar entre o Parlamento Andino e a Comissão Conjunta do Mercosul.
Na minha opinião, não aprovar a proposta da Câmara constituiu-se num erro histórico. Aﬁnal, o que se
estava buscando? Economia orçamentária ou apenas
economia no número de Vereadores?
Bem, se a questão era economia de dinheiro público, do jeito que ﬁcou, isso não vai acontecer. Ficou
apenas na economia no número de vereadores. Com
isso, lamentavelmente, quem perde e a representatividade popular.
Como resultado, na medida em que foram as
cidades de médio as que mais perderam vereadores,
teremos um considerável encarecimento nos custos já
desta campanha eleitoral que está começando e uma
elitização dos gabinetes.
E por que isso? Simplesmente porque a resolução da Justiça não alterou o repasse de verbas para
as Câmaras. Segundo a Constituição, o total das despesas, incluídos os salários de Vereadores, não pode
ultrapassar os seguintes percentuais do somatório da
receita tributária do Município, das transferências da
União e dos Estados efetivamente realizados no exercício anterior em cada Município: até 100 mil habitantes,
8%; de 100 mil a 300 mil habitantes, 7%; de 300 mil a
500 mil habitantes, 6%; e, acima de 500 mil, 5%.
Então, o que acontecerá com a rejeição do projeto da Câmara, que, vale dizer, foi construído, democraticamente, com ampla participação, é que a economia será zero e os maiores prejudicados serão os
cidadãos, porque perdem representatividade. Portanto,
como muito bem comenta, em coluna, no jornal Folha
de S.Paulo de hoje, o Dr. José Paulo Cavalcanti Filho,
Presidente do Conselho de Comunicação Social do
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Congresso Nacional, essa redução de Vereadores não
vai signiﬁcar coisa nenhuma. É, portanto, urgente que
o Senado retome o exame da PEC da Câmara.
Enquanto isso não acontece, associo-me aos movimentos que tentam, na Justiça, reverter a situação.
Não é justo que Municípios com 100 mil habitantes
tenham apenas uma cadeira a mais do que localidades com população inferior a 5 mil. Como muito bem
comentou um Vereador da cidade de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, os novos eleitos
terão gabinetes com estrutura idêntica à dos gabinetes
dos deputados estaduais.
Como exemplo, cito reportagem do Jornal Zero
Hora, do dia 1º de julho, que diz que no Município de
Camaquã, onde a redução foi de 21 para 10 vereadores, a presidência da Câmara já trata de readequar o
número de servidores. Hoje, cada uma das nove bancadas dispõe de apenas um assessor. Com a redução,
a Presidente Hilda Holz anunciou que pretende disponibilizar assessoria exclusiva para cada vereador. Ou,
como reagiu alegremente o antigo vereador recifense
depois da derrota da PEC da Câmara aqui no Senado:
“Vai ser uma farra”.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reitero minha inconformidade com a votação
da PEC dos Vereadores, pois entendo que a proposta elaborada na Câmara preservaria a simetria entre
os municípios e a melhor representatividade popular,
promovendo a verdadeira economia orçamentária para
os municípios, a redução do dinheiro público destinado
às Câmaras, além do conseqüente equilíbrio entre as
diversas faixas de população para determinar o número
de vereadores em cada Casa Legislativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador João Ribeiro, que disporá da palavra por vinte
minutos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho insistido – e
continuarei a insistir enquanto estiver no exercício do
mandato que o povo do Tocantins me conferiu – em
chamar a atenção de meus Pares para um fato altamente relevante que vem se repetindo há vários anos
e que muitos brasileiros teimam em desconhecer.
Trata-se do formidável desempenho da nossa
agropecuária e da nossa agroindústria, as quais vêm
projetando fortemente o nosso País no cenário do comércio internacional, a ponto de sermos considerados
por analistas econômicos estrangeiros a mais nova superpotência no setor. Para nós, que acompanhamos de
perto o trabalho do homem do campo, que atestamos
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o seu espírito empreendedor e que testemunhamos
o grande salto tecnológico da agropecuária nacional,
baseado num insubstituível trabalho técnico realizado
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
Embrapa, isso não chega a ser uma novidade.
Na verdade, esse setor há muitos anos vem crescendo em índices superiores aos do crescimento global da economia brasileira. Em que pesem os riscos
naturais da atividade rural e o freqüente descaso dos
nossos governantes para com as potencialidades econômicas que guardam as atividades do setor, para os
analistas internacionais não passam despercebidas
as supersafras dos grãos que produzimos, fazendo
um novo recorde anualmente. E esses recordes só
encontram explicações na expansão da área de plantio, na tenacidade do produtor rural e no aumento da
produtividade.
E sobre esse último ponto é preciso abrir um
parêntese para destacar aqui a atuação da Embrapa,
como já citei anteriormente. Temos que fazer justiça à
atuação desse exemplo de organização pública. Lembramos que o cerrado brasileiro, quando começou a
ser ocupado, era considerada região sem maiores
perspectivas para a produção rural. Ali colonos, ao
desmatarem o cerrado, encontravam um solo fraco e
ácido e condições bastante adversas para o trabalho
agrícola. Mas a insistência de alguns poucos agricultores, que perseveraram e que contaram com o apoio
da Embrapa, acabou por transformar o cerrado nessa imensa fronteira agrícola em que hoje se constitui,
com suas plantações de soja e milho se estendendo
por todo o Centro-Oeste.
Mas voltando ao ponto central do meu pronunciamento, quero lembrar que, no ano passado, enquanto a economia nacional se restabelecia dos embates
eleitorais, os agricultores brasileiros colhiam mais uma
supersafra e subvertiam os dados econômicos.
A produção de grãos, por exemplo, ao marcar 123
milhões de toneladas, registra um aumento que chega
a ser mais do que o dobro da safra de uma década
atrás. Enquanto o desemprego alcançou 8% do ano
passado, a oferta de emprego no setor agrícola cresceu entre 6,5% e 10% nos Estados do Mato Grosso,
Goiás e no meu Tocantins.
O Brasil já é um dos maiores produtores de café
e açúcar, mas os nossos agricultores e empreendedores do agronegócio têm-se esforçado para melhorar nossa posição nesse quesito, produzindo em larga
escala novos cultivos e deixando a concorrência para
trás na área de bens agrícolas industrializados, como
suco de laranja, álcool, tabaco e couros.
Uma prova da força desse setor do Brasil está no
fato de que. há dois anos, ultrapassamos os Estados
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Unidos como o maior exportador de grãos, óleo e farelo de soja e, há pouco tempo, deixamos para trás a
Austrália, ex-maior exportadora de carne mundial.
Ao me referir ao potencial da pecuária brasileira,
saliento que o nosso gado é alimentado apenas com
capim e farelo de soja, jamais com ração de compostos animais – o que representa uma considerável
vantagem competitiva nos tempos atuais de doenças
epidêmicas oriundas da alimentação do gado estrangeiro e que resultam, portanto, na perda de mercado
para outros países produtores.
Outro destaque ﬁca com o agronegócio, que representa ¼ do nosso Produto Interno Bruto, empregando
cerca de 20 milhões de pessoas. Esses dados explicam a posição brasileira de 4º lugar entre os maiores
exportadores agrícolas de todo o mundo.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
João Ribeiro, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Pois não,
Senador Ney Suassuna, com todo o prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Um grupo de
Senadores está vindo agora do almoço com o Ministro
da Agricultura. S. Exª mostrava que acabamos de fechar mais um negócio de quatro bilhões de dólares no
agronegócio; e que o superávit foi de trinta bilhões de
dólares no agronegócio. Temos 60 milhões de hectares
cultivados e há oportunidade de crescermos mais 90
milhões de hectares. Deus abençoou o Brasil com uma
riqueza ímpar, uma riqueza incrível. O nosso rebanho,
seja ele rebanho de ovinos, bovinos ou suínos também
é nossa riqueza. É uma pena que a riqueza que V. Exª
está decantando – e todos nós concordamos com V.
Exª e sabemos que suas informações são verdadeiras
– não conte com recursos para a proteção animal. Hoje
mesmo, um porco que adoeceu com febre no Ceará
com certeza vai criar problemas sérios para a nossa
exportação. Um único porco! Alie-se a isso, com toda a
certeza, a febre aftosa. Quando não se vacina o gado,
todo o País é prejudicado, infelizmente. De resto, V. Exª
tem razão. Tocantins está de parabéns, porque está à
frente. É um ﬂorão de tropa, seja na agricultura, seja
na pecuária. Parabéns, Senador.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Obrigado,
Senador Ney Suassuna. Incorporo ao meu pronunciamento o aparte de V. Exª que, com certeza, enriquece
muito o meu discurso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁz questão de citar alguns dados facilmente encontrados em
publicações nacionais e que não têm passado despercebidos ao exame atento de jornalistas, economistas,
empresários e governantes estrangeiros que enxergam
a pujança da agropecuária brasileira tantas vezes ignorada entre nós.
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Aliás, é de se perguntar em que posição poderia
estar nosso País na escala mundial de produção e exportação agrícolas não fosse o velho protecionismo das
nações desenvolvidas, praticado na forma de barreiras
tarifárias e sanitárias, burocráticas e, principalmente,
pesados subsídios os quais muitas vezes caracterizam
o condenado dumping.
É de se perguntar ainda que patamar alcançaria
nossa produção agropecuária se o homem do campo
tivesse das autoridades governamentais uma contrapartida à altura da sua capacidade de trabalho, dada
a precariedade dos meios colocados à disposição do
agricultor, no que respeita a crédito e seguro agrícola,
garantia de preços mínimos, investimentos em pesquisa
e extensão tecnológica, entre outros, chega a ser surpreendente o desempenho desse setor produtivo. Por
tudo isso, o homem do campo, no Brasil, deveria ser
permanentemente reverenciado, e não perseguido.
E, por falar em reverência, aproveito o ensejo
para homenagear, desta privilegiada tribuna, os empresários desse setor que atuam no meu Estado de
Tocantins.
Lembro, mais uma vez, que, desde sua criação,
Tocantins vem apresentando notáveis índices de desenvolvimento e de crescimento econômico. Seu setor
produtivo, tradicionalmente baseado no comércio, na
agricultura e principalmente na pecuária, diversiﬁca-se
agora com a instalação de grandes agroindústrias. A
agropecuária continua se destacando com rebanho de
7 milhões de cabeças de gado bovino e uma cultura
de soja, que, em apenas quatro anos, saltou de 20 mil
toneladas para 263 mil toneladas no último ano.
Diversos fatores têm contribuído para esse sucesso, a começar pela presença de 60% de solos agricultáveis em seu território, recursos hídricos abundantes
e condições climáticas favoráveis. Entretanto, esses
fatores não seriam suﬁcientes, não fosse o espírito
empreendedor do homem do campo, da classe empresarial e dirigente dos trabalhadores em geral. Assim
se explica, por exemplo, que o Prodecer III, Senador
Eduardo Siqueira Campos, que V.Exª conhece tão bem,
em Pedro Afonso, tenha sido responsável, em 2002,
por nada menos do 40% da área plantada.
No Tocantins, ocorre em rara felicidade a soma de
fatores climáticos com a ação humana. Agora mesmo,
a Universidade do Tocantins – Unitins, foi autorizada
pelo Governo do Estado a atuar como organização estadual de pesquisa, participando de projetos na área
de agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentado. A propósito, não custa lembrar que a Unitins
é a única entidade de ensino superior que integra o
Conselho Nacional dos Sistemas de Pesquisa Agropecuária desde 1992.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retornando
ao tema central o Produto Interno Bruto Agropecuário cresceu 6,5%, em 2002, (8,8%, no ano passado)
quando alcançou expressiva marca de R$503 bilhões.
Esse setor demonstrou sua grande força também na
área de exportação com montante de 30 bilhões e 600
milhões de dólares no ano passado, contra apenas 4
bilhões e 800 milhões de dólares de importações. Vêse aí o quanto tem contribuído o setor agropecuário
para equilibrar o nosso balanço de pagamento.
Ao parabenizar o meu Estado do Tocantins e o
conjunto dos agricultores brasileiros pela contribuição
que vêm dando ao nosso desenvolvimento econômico,
à estabilidade de preços e à geração de empregos,
quero fazer um apelo aos nossos governantes para que
acreditem na força da agricultura e apóiem, de forma
mais decidida, a atividade do homem do campo.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
João Ribeiro, permite V.Exª um aparte?
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Pois não,
Senador Maguito Vilela, com todo prazer.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Quero parabenizar V.Exª por esse profundo e perfeito pronunciamento que faz dessa tribuna. A agricultura tem sido
a âncora verde deste País. Aliás, a grande vocação
do Brasil sempre foi a agropastoril. E a agricultura e
a pecuária têm sido o sustentáculo desta Nação há
muitos anos. Hoje, o Brasil é o segundo maior exportador de frango do mundo, é o maior exportador de
carne bovina, é um dos maiores exportadores de soja.
O Brasil tem evoluído, sistematicamente, na área da
agricultura. E V.Exª bem lembra que a Embrapa tem
tido um papel decisivo para as pesquisas e tem colaborado, de forma muito elevada, para que a produção
e a produtividade, cresçam em níveis alentadores em
nosso País. O Ministério da Agricultura tem tido uma
ação extraordinária. O Ministro Roberto Rodrigues é,
sem dúvida nenhuma, um grande Ministro que conhece tudo de agricultura e de pecuária. S. Exª tem feito
um grande trabalho, de forma que o que V.Exª pede é
que se valorize mais o homem do campo. E isso é necessário. O homem do campo ainda enfrenta inúmeras
diﬁculdades para produzir. É lógico – temos que reconhecer – que o Presidente Lula destacou verbas bem
signiﬁcativas para a agricultura familiar, mas é preciso
valorizar ainda mais o homem do campo. O calcário é
caro, o frete é caro, os insumos sobem acima do normal, e isso não está sendo ﬁltrado, não está sendo
peneirado. Quero congratular-me com V. Exª, porque
é assim que vamos, realmente, abrindo novos caminhos para melhorar o trabalho e a vida daqueles que
ﬁcam no dia-a-dia no campo produzindo para este País
e para o mundo. Quero parabenizá-lo pelo Tocantins,
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de grandes produtores, grandes agricultores. Aliás,
muitos goianos também estão lá, jataienses, a família
Garcia, todos ajudando a fazer a riqueza da agricultura
e da pecuária do Tocantins. Ao mesmo tempo, quero
cumprimentar o Estado pela representatividade aqui
neste Senado Federal. V. Exª, Senador João Ribeiro,
o Senador Leomar Quintanilha e o Senador Eduardo
Siqueira Campos têm sabido defender de corpo e alma
o Estado do Tocantins e sua gente. Muito obrigado.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sou eu
que agradeço a V. Exª. Peço também a incorporação
ao meu pronunciamento do aparte que, com certeza,
enriquece muito esse meu discurso.
Sr. Presidente, o Brasil detém alta tecnologia
do setor agropecuário, possui condições climáticas
altamente favoráveis às atividades do setor agrícola
e tem uma enorme extensão de terras agricultáveis,
sem paralelo no planeta, a ser explorada.
Nossos agricultores não se cansam de aﬁrmar
que o único fator que pode retardar a aﬁrmação do
País como superpotência agrícola é o protecionismo
–barreira de tarifas, burocracia, restrições sanitárias e
subsídios – imposto pelos Estados Unidos e Europa.
Quanto a esse aspecto ﬁcam com a palavra nossos
homens do Itamaraty, que precisam receber apoio
irrestrito do Palácio do Planalto para que defendam
nossos interesses nos fóruns internacionais que tratam do assunto.
O Brasil pode tudo o que quiser nesse campo,
pois condições não lhe faltam. Precisa sim é ter muita
vontade de ocupar o lugar insuperável de superpotência
agrícola que lhe cabe por competência e direito.
Para isso, basta que todos nós nos voltemos a um
projeto nacional que leve o nosso País a assumir de
uma vez por todas a condição de celeiro do planeta.
Sr. Presidente, antes de encerrar, vou conceder
um aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Senador João Ribeiro, tendo em vista os apartes de
senadores de outros Estados, como o Senador Ney
Suassuna e o Senador Maguito Vilela, que expressam
a importância do pronunciamento de homenagem que
V. Exª faz ao Tocantins, quero apenas aduzir, tendo V.
Exª mencionado os nossos produtores do Prodecer
III, que conseguimos, há cerca de quatro anos, captar
no Japão os recursos para investimento de plantio de
soja no cerrado, que é o lugar mais apropriado para
essa cultura no mundo inteiro. Conseguimos captar
juros externos, que ingressaram com a taxa de 2,2%.
Apesar das normas e dos juros internos que pagam
os nossos produtores do Prodecer, eles contrariam
toda a lei que se possa chamar de razoável e tornam
não só produtiva, mas também viável aquela região.
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Ainda com esse juro, sem falar na carga tributária, nas
diﬁculdades de escoamento da produção, tudo isso
que V. Exª conhece tão bem. V. Exª faz um retrato do
Brasil que dá certo e do Tocantins que dá certo. Isso
tudo nos une no orgulho que temos de representar
a nossa bancada. Eu não o aparteei antes para não
tomar o seu tempo, devido à importância das idéias
que V. Exª trazia a esta tribuna, mas não poderia deixar de fazê-lo na parte ﬁnal do seu pronunciamento
para lhe transmitir os parabéns, em nome do povo do
nosso Estado.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Obrigado,
Senador Eduardo Siqueira Campos. V. Exª não toma
o meu tempo, pelo contrário, enriquece a minha fala,
porque, como todos sabem, V. Exª é um brilhante Senador, que já cumpriu cinco anos de mandato, além de
outros que já teve, tem muita experiência e conhece
muito bem este tema que estou aqui abordando.
Sr. Presidente, se a agricultura é responsável pelo
superávit, pela nossa balança comercial, por que não
apoiá-la mais? E por que os agropecuaristas, sobretudo, têm sofrido tanto com tantas perseguições? Por
que tem sido tão agredido e tão humilhado o homem
do campo? Esse homem não merece ser penalizado,
Senador Paulo Paim, Senador Eduardo Siqueira Campos, Senador Antonio Carlos Magalhães; pelo contrário,
deve ser homenageado pelo Governo com mais apoio
tecnológico, com mais recursos. E, sobretudo, Senadora Lúcia Vânia, que as visitas em que são recebidos
os homens do campo pelo Ministério do Trabalho, pela
Polícia Federal, órgãos do Governo, sejam feitas de
forma a instruí-los.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – E não de
levá-los muitas vezes algemados, presos de forma
humilhante.
Então, chamo a atenção do Governo para isso,
pois é importante que apóie cada vez mais a nossa
agricultura e a nossa pecuária, porque só elas podem
salvar este País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos de imediato a palavra ao nobre Senador
Marcos Guerra e, em seguida, ao Senador Antonio
Carlos Magalhães.
O Senador Marcos Guerra dispõe da palavra por
vinte minutos.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tendo cumprido
mais da metade do período de substituição do Senador Gerson Camata, gostaria de trazer à consideração
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de V. Exªs. um assunto já debatido várias vezes neste
Plenário, mas que ainda não obteve solução.
Trata-se, agora, não de tema relativo à média,
pequena ou microempresa, ou à necessidade de geração de empregos, mas que, mesmo assim, enfoca
um aspecto originário mais uma vez do furor arrecadatório que sufoca a população brasileira. Como várias
outras cobranças públicas, também essa é paga pelo
povo entre protestos e restrições, porque não produz
o menor retorno.
Não é um problema que aﬂija o povo brasileiro
como um todo, mas, como o Brasil dispõe de mais de
sete mil quilômetros de belíssimas praias, todos os Estados litorâneos têm parte de seus habitantes atingidos
por esse fardo, criado no tempo do Império e, desde
aquela época, denominado Taxa de Marinha.
A imprensa capixaba tem-se referido a esse tarifaço que agride a estabilidade monetária como sendo,
em diversos casos, uma abstração ﬁscal, já que a realidade física, atualmente, em muito difere do cotidiano do século XIX. Um exemplo é o do bairro Maruípe,
em Vitória, onde residem camadas populacionais de
baixa renda, que contam com o atendimento de microempresas comerciais e de serviços, muitas delas
informais.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, nessa comunidade humilde, situada a longa distância do mar, o
aumento da Taxa de Marinha chega a 96,19%; um
verdadeiro “delírio geográﬁco”. Conforme a deﬁnição
estabelecida em 1831, os terrenos de marinha correspondem à faixa de 33 metros, a contar da linha da
preamar média.
O jornal A Gazeta, de Vitória, traz, na edição
de 5 de junho deste ano, uma explicação bastante didática quanto a esse excesso tributário, imutável há
173 anos:
Com base nessa ﬁcção, os terrenos da
União são identiﬁcados a partir da média das
marés altas, tomando como referência o estado
de situação da costa brasileira naquele ano.
Evidentemente, com o passar dos séculos,
essa conﬁguração mudou. Em muitas áreas,
completamente.
Esse despropósito atinge também as áreas nobres da capital, porém o impacto será menor que o
previsto no início deste ano: a ameaça era de 141%,
e a média será de quase 90%.
A atualização dos valores dessa taxa despertou
uma grande polêmica no meu Estado, desde o início
do ano, quando a Secretaria de Patrimônio da União
– SPU – começou a proceder às avaliações, porque
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a taxa é cobrada, de forma percentual, sobre o valor
do terreno.
A justiﬁcativa, Srªs e Srs. Senadores, é que, como
nos últimos três anos nenhum reajuste foi feito, a SPU
usaria como referência o valor do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU. Entretanto, segundo aquela
Secretaria, os aumentos ainda não eliminarão a defasagem existente.
Não se pode negar, porém, Sr. Presidente, que a
população não suporta mais tanta cobrança de impostos e taxas. Além disso, os tributaristas consideram que
a manutenção da taxa de marinha, além de provocar
atritos dos contribuintes com o Fisco, não chega a ser
de grande relevância para os cofres da União.
No meu Estado, por exemplo, a arrecadação
dessa taxa, em 2003, foi de R$12 milhões. Até o ﬁnal de julho, 45 mil capixabas deverão cumprir essa
obrigação, que desperta revolta e agride o equilíbrio
econômico das famílias atingidas, principalmente as
de baixa renda.
Existe ainda, nobres Senadores, a situação delicada dos que se encontram inadimplentes. Daqueles cinco
mil contribuintes, muitos não conseguiram regularizar
seus débitos correspondentes ao período entre 1999 e
2001 até o dia 21 de maio. Essas pessoas tiveram os
nomes inscritos no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal – Cadin.
Sem nenhum desconto, os meus conterrâneos
que não pudessem saldar seus débitos à vista poderiam optar pelo parcelamento em até 60 vezes. Porém,
nesse caso, teriam de arcar com a cobrança de juros
de 16% ao ano, referente à taxa Selic. Para muitos
capixabas é totalmente impossível atender a essas
exigências.
A classe média será, como geralmente acontece,
a mais atingida, Srªs e Srs. Senadores. Parte dos residentes nas áreas mais pobres estará isenta, porque
alguns terrenos que pertencem à União estão sendo
doados à Prefeitura de Vitória, que, após regularizá-los,
passará as escrituras aos moradores. Esses felizardos
serão, enﬁm, libertados de sua relação de vassalagem
com o Governo Federal.
O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Senador Marcos Guerra, assim que possível, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Concedo um aparte, de imediato, a V. Exª.
O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Senador Marcos Guerra, nesta oportunidade, quero me somar ao
pronunciamento de V. Exª. Essa é uma matéria que
me preocupa enormemente. Como já foi dito, tramita
nesta Casa uma proposta de emenda à Constituição
de autoria do atual Governador do Espírito Santo – Es-
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tado de V. Exª –, o meu companheiro e amigo Paulo
Hartung, que, quando Senador, a apresentou. Tive
oportunidade, ainda no ano passado, de apresentar
uma emenda àquela proposta para ampliar seu benefício e seu alcance, por entender que se trata de uma
excrescência no Direito positivo brasileiro, uma ﬁgura
jurídica que vem da Europa, sobretudo de Portugal,
onde não se aplica mais. O nosso Brasil, no entanto,
insiste em aplicá-la, como mais uma forma de sangria
da população brasileira, em especial da que reside à
beira-mar, ou seja, em basicamente toda a costa leste
brasileira, que tem os seus imóveis acrescidos de mais
tributos. Além do IPTU, soma-se, anualmente, a ele, o
foro e, por ocasião da alienação, sobretudo por venda,
acresce-se ainda o laudêmio – salvo engano, de 5%
–, além do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis), tudo isso por conta de um anacronismo no
Direito brasileiro. Essa faixa de marinha, referente a um
preamar de 1820 aproximadamente, ainda vem a se
constituir em domínio pleno da União pelo instituto da
enﬁteuse – quando, na verdade, isso não mais existe
–, encarecendo os imóveis anualmente, aumentando
os gastos do cidadão brasileiro exatamente em um
período em que ele paga uma enormidade de tributos,
pois coincide com a volta dos ﬁlhos à escola, com o
IPVA dos automóveis, com o IPTU e com tantos outros
tributos. Essa PEC tramita pelo Senado a passos mais
do que lentos, inclusive com a mudança, repetidas vezes, de relator – já esteve com o Senador Demóstenes
Torres e me parece que atualmente se encontra com
o Senador Jefferson Péres. É preciso que esta Casa e
a Mesa tomem uma decisão, o mais rapidamente possível, para inserir essa PEC na Ordem do Dia, a ﬁm
de ser deliberada, para ver se o Governo pode fazer
alguma “gracinha” para o povo brasileiro, pelo menos
em relação a um tributo, a uma questão caduca, antiga,
velhaca, que é essa dos terrenos de marinha. Quero
me somar, portanto, a V. Exª, e lembrar que essa proposta de emenda à Constituição é de autoria de um
conterrâneo de V. Exª, uma grande liderança política,
um amigo meu pessoal, o Governador Paulo Hartung,
e que estou tentando colaborar com a emenda por mim
apresentada. Obrigado, Senador Marcos Guerra.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PMDB – AP) – Senador
Marcos Guerra, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Papaléo Paes (PMDB – AP) – Senador
Marcos Guerra, agradeço a sua atenção e lhe digo que
o assunto que V. Exª traz ao plenário hoje é de extrema importância não apenas para o seu Estado, mas
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para todo o País. Coincidentemente, na sexta-feira, em
um atendimento médico que faço em meu Estado aos
capuchinhos, recebi alguns pacientes com um documento de cobrança dessa famosa taxa de terrenos de
marinha. Trata-se de um verdadeiro absurdo, porque a
maioria das pessoas que mora nessa faixa, a maioria
das pessoas que é taxada, tem baixo poder aquisitivo e
paga o seu IPTU religiosamente em dia. Três pessoas
que atendi tinham inclusive título de domínio dado pela
Prefeitura de Macapá, registrado em cartório e tudo
o mais. Para V. Exª ter uma idéia, tive informação de
que pessoas, ameaçadas que ﬁcam, estão vendendo
os seus imóveis para tentar saldar essas dívidas, em
torno de R$12 mil a R$15 mil, o que é muito para quem
recebe um baixo salário. Portanto, acredito que essa
PEC, como bem referiu o Senador Almeida Lima, deveria ser agilizada, exatamente porque o prejuízo para
a população é muito grande. Isso não faz mais sentido.
Já está ultrapassado esse tipo de cobrança. As pessoas estão sendo bitributadas. No caso, seria um IPTU
mais elitizado, porque essa taxa diária de marinha é
muito mais cara que o IPTU. Por isso, quero fazer meu
registro de protesto pela estagnação dessa PEC, que,
embora muito importante, não está tramitando como
deveria. Parabenizo V. Exª por trazer aqui um tema extremamente importante, de grande interesse nacional.
Espero que aqueles que nos estão escutando e que
têm participação direta na solução desse assunto possam atender ao apelo de V. Exª.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES) – Muito obrigado, Senador Papaléo Paes. O aparte de V.
Exª, assim como o do Senador Almeida Lima, realmente mostra a gravidade do problema, não só para
o Estado do Espírito Santo, mas para onde quer que
existam praias.
Infelizmente, ações como essa colocam o Governo Federal como o maior agente mobiliário do País, e
acredito que esta não seja sua função.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Espírito
Santo, 45 mil brasileiros são obrigados a pagar a taxa
de ocupação de terrenos da marinha. Em todo o País,
esse número engrossa a ﬁleira dos milhares de contribuintes que são espoliados pelo Fisco; inclusive, vêm
recebendo aumentos, que muitas vezes são superiores
à correção dos seus rendimentos. Já é tempo de se
colocar um ponto ﬁnal nessa cobrança abusiva, que
não oferece nenhum retorno para a população.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, encaminho à Mesa e peço que seja
dado como lido discurso em que me reﬁro ao impasse
no Mercosul que tem gerado enorme prejuízo para o
parque industrial de Manaus com a sobretaxação de
eletroeletrônicos, principalmente de televisores. Ou
seja, insto as autoridades brasileiras a cuidarem com
seriedade dessa questão do Mercosul pelas razões
nacionais e porque o prejuízo para o meu Estado é
muito grande. O meu Estado produz oito milhões de
televisores por ano, e grande parte disso destina-se
ao Mercosul. Portanto, o impasse diplomático afeta o
consumidor do centro-sul e, principalmente, a economia do meu Estado.
Encaminho a V. Exª o meu discurso, ao mesmo
tempo em que solicito minha inscrição como Líder
do PSDB, após a fala do Antonio Carlos Magalhães,
para tecer comentário sobre a chamada Parceria Público-Privada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, de ontem para hoje, a Argentina impôs diﬁculdades e, mais do que isso, taxou produtos
brasileiros que são importados pelo país vizinho, incluindo os da Zona Franca de Manaus.
Não se sabe ainda exatamente o pensamento
que passa pela cabeça do Ministro da Economia argentino, Roberto Lavagna.
E, em cima dessa decisão, consideradas inoportunas e sem sentido, o Governo de lá já fez declarações
esta manhã, aﬁrmando que “a Argentina não crê em
represália de Lula por barreiras a eletrodomésticos”.
Continuo lendo o noticiário online de hoje e leio,
admirado, na Folha Online: “Até o momento, nenhum
representante do Governo brasileiro comentou a decisão do país vizinho”.
Desde logo, e inclusive como Senador pelo Amazonas, expresso aqui minha estranheza contra essa
intempestiva atitude do Governo argentino. O Ministro
Lavagna instituiu, além de outras barreiras, um imposto de 21% para a importação de televisores da Zona
Franca de Manaus e informou que essa taxa valerá
por 200 dias.
Deixo aqui – principalmente – uma recomendação ao Presidente Lula, que, depois de amanhã, vai
se encontrar com o Presidente Nestor Kirchner, na
reunião dos Chefes de Estado dos Países que com-
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põem o Mercosul: o gesto argentino não corresponde
à postura brasileira para com o país vizinho.
Os próprios diplomatas brasileiros, que participavam da reunião de cúpula do Mercosul, em Puerto
Iguazu, foram tomados de surpresa e indignação. A
reunião destina-se a acelerar o processo de integração
do bloco. Alguns quilômetros além, em Buenos Aires,
o Ministro Lavagna entornava o caldo, anunciando as
medidas antiBrasil.
O noticiário de hoje lembra que “a barreira anunciada ontem é a segunda medida comercial do principal parceiro comercial e político do Brasil adotada
em menos de duas semanas. Há cerca de dez dias,
as autoridades sanitárias argentinas suspenderam as
importações de carne, devido a um foco de febre aftosa
no Pará. Na última sexta-feira, voltaram atrás.”
Não é meu desejo acirrar as divergências que acabo de relatar. Acho, contudo, que os dois países, Brasil
e Argentina, são parceiros entre si muito importantes.
E medidas como essa das barreiras que acabam de
ser impostas pelos nossos vizinhos são estranhas ao
normal relacionamento brasileiro-argentino.
O Governo brasileiro tem o dever de agir com a
velocidade que o assunto requer. E é o que espero.
O encontro de quinta-feira entre Lula e Kirchner deve
ter como item prioritário a busca de uma solução para
esses desencontros.
Estou anexando a este pronunciamento o noticiário que, a respeito, foi publicado ontem e hoje pela
imprensa.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, incisoI
e § 2º do Regimento Interno.)
Barreira Argentina pode fechar fábricas
e gerar demissões no Brasil
Fabiana Futema
da Folha Online
O presidente da Eletros (Associação dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos), Paulo Saab, disse
que a decisão da Argentina de restringir a importação
de eletrodomésticos pode gerar fechamento de fábricas e demissão de trabalhadores no Brasil. Segundo
ele, a Argentina é um dos principais mercados para os
eletrodomésticos fabricados internamente.
“Temos de defender nossa produção local. A decisão da Argentina é arbitrária e pode provocar o fechamento de fábricas e a demissão de trabalhadores
no Brasil”, disse Saab.
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Ontem o ministro argentino da Economia, Roberto
Lavagna, decidiu pela retirada da licença prévia para
a importação de geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupa. O principal fornecedor desses produtos são
empresas brasileiras, que, agora, terão de enfrentar
maior burocracia para exportá-los.
Lavagna também instituiu um imposto de 21%
para a importação de televisores da Zona Franca de
Manaus. A taxa valerá por um período de 200 dias.
Negociação frustrada
Saab disse que as associações de fabricantes de
eletrodomésticos da Argentina romperam “subitamente”
as negociações sobre a venda de produtos brasileiros
para o país vizinho.
“Estávamos negociando o assunto há seis meses. Tínhamos até fechado um acordo para a venda
de fogões. Fomos surpreendidos pelos argentinos, que
romperam unilateralmente as negociações quando
souberam que o ministro deles [Lavagna] iria anunciar
medidas duras em relação ao Brasil”, aﬁrmou ele.
Segundo Saab, o governo brasileiro já foi informado ontem sobre os detalhes da negociação entre
os fabricantes de eletrodomésticos dos dois países.
“Coincidentemente, tivemos uma reunião ontem com o
[Luiz Fernando] Furlan [ministro do Desenvolvimento]
na mesma hora em que o Lavagna estava anunciando
o pacote argentino.”
Saab disse que o governo brasileiro deverá incluir
em sua missão à Argentina a negociação de medidas
para derrubar as restrições criadas pelo outro país à
exportação de eletrodomésticos.
“A Argentina não tem motivo para querer proteger
sua indústria local. A indústria deles perdeu capacidade
de produção nos últimos anos e eles são dependentes
de nossos produtos”, aﬁrmou ele.
Argentina descarta represália de Lula
por barreiras a eletrodoméstico
da Folha Online
O governo argentino não acredita que haverá
uma represália do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
às barreiras impostas pelo país vizinho à exportação
de fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa e televisores brasileiros.
“Creio que haverá uma reação imediata da imprensa brasileira. No entanto, estou seguro de que
não haverá represálias do governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva”, disse o embaixador argentino em
Brasília, Juan Pablo Lohlé, ao jornal Clarín.
“O Brasil compreende bem que a Argentina não
pode gastar sua reativação [econômica] exclusivamente
com a importação de produtos brasileiros. Sabem que
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necessitamos produzir mais e gerar mais empregos”,
completou o diplomata.
Ontem o ministro argentino da Economia, Roberto
Lavagna, decidiu pela retirada da licença prévia para
a importação de geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupa. O principal fornecedor desses produtos são
empresas brasileiras, que, agora, terão de enfrentar
maior burocracia para exportá-los.
Lavagna também instituiu um imposto de 21%
para a importação de televisores da Zona Franca de
Manaus. A taxa valerá por um período de 200 dias.
A justiﬁcativa para as barreiras foi o crescimento de mais de 100% veriﬁcado na importação desses
produtos no primeiro semestre.
Até o momento, nenhum representante do governo brasileiro comentou a decisão do país vizinho.
Aviso prévio
Segundo o Clarín, o embaixador argentino aﬁrmou que seu governo avisou o Palácio do Planalto que
tomaria a medida antes de seu anúncio.
Ele disse que a Argentina só decidiu pelas barreiras aos eletrodomésticos brasileiros porque os fabricantes dos dois países não conseguiram chegar a
um acordo.
Anticlímax
O anúncio argentino gerou um anticlímax em pleno início da cúpula do Mercosul. Enquanto os negociadores da Argentina e do Brasil se reuniam em Puerto
Iguazú para avançar no processo de integração do
bloco, o ministro da Economia Roberto Lavagna anunciava, em Buenos Aires, as restrições às importações
brasileiras de linha branca.
‘Deselegante’ foi o comentário de um dos diplomatas brasileiros, assim que soube da notícia. Segundo ele, o anﬁtrião da cúpula escolheu o pior momento
político para impor a barreira ao comércio. Na quintafeira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará com o seu colega Néstor Kirchner e os chefes de
Estado do Mercosul e membros associados.
A barreira anunciada ontem é a segunda medida
comercial do principal parceiro comercial e político do
Brasil adotada em menos de duas semanas. Há cerca de dez dias, as autoridades sanitárias argentinas
suspenderam as importações brasileiras de carne,
devido a um foco de febre aftosa no Pará. Na última
sexta, voltaram atrás.
No caso dos eletrodomésticos, o governo brasileiro já esperava algum tipo de medida da Argentina,
pelo fato de não ter ocorrido acordo no setor privado.
As barreiras eram um pedido da UIA (União Industrial

JULHO 2004
21026

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Argentina), que está preocupada com o crescente déﬁcit comercial com o Brasil.
Argentina quer reduzir importação também
de carros e grãos brasileiros
da Folha Online
Além de impor barreiras aos eletrodomésticos
brasileiros, o governo argentino também estuda formas
de reduzir a importação de carros e de grãos agrícolas
de seu principal sócio no Mercosul.
Ontem o ministro argentino da Economia, Roberto
Lavagna, decidiu pela retirada da licença prévia para
a importação de geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupa. O principal fornecedor desses produtos são
empresas brasileiras, que, agora, terão de enfrentar
maior burocracia para exportá-los.
Lavagna também instituiu um imposto de 21%
para a importação de televisores da Zona Franca de
Manaus. A taxa valerá por um período de 200 dias.
Segundo o jornal La Nación, o Ministério da
Economia da Argentina deverá divulgar hoje medidas
semelhantes para a importação de grãos agrícolas, o
que também poderia prejudicar o Brasil.
Além disso, durante o anúncio das novas barreiras
contra eletrodomésticos ontem, Lavagna manifestou
preocupação com a entrada de carros brasileiros no
mercado argentino. O país estima que 60% dos veículos novos que circulam internamente tenham sido
fabricados no Brasil.
O ministro, entretanto, não levantou ainda a possibilidade de levantar barreiras contra os carros brasileiros. Ele apenas fez um apelo às montadoras argentinas que passem a fabricar no país veículos populares
como os que são feitos no Brasil. Segundo o ministro,
hoje a Argentina produz praticamente apenas carros
de luxo.
O secretário da Indústria da Argentina, Alberto
Dumont, esteve reunido no último ﬁnal de semana
com diretores da Renault em Paris para negociar a
produção de modelos mais baratos e econômicos no
país vizinho.
Amanhã começa a reunião de cúpula do Mercosul, em Puerto Iguazú (Argentina). As disputas comerciais entre Brasil e Argentina poderão azedar o
encontro dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e
Néstor Kirchner.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido na
forma regimental.
De imediato, por cessão do Senador Paulo Elifas, passamos a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, por até vinte minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa brasileira e os meios políticos nacionais não
falam de outro assunto senão do escândalo da liberação de verbas em todo o País. Faço política há quase
meio século e nunca vi coisa igual. Jamais ocorreu,
neste País, o que está ocorrendo no Governo do Presidente Lula.
Todos sabem que o Congresso tem tido a maior
boa vontade com o Governo. Quem confessa isso é
o próprio Líder, o nosso velho companheiro Senador
Aloizio Mercadante, que, em entrevista ao jornal O
Estado de S. Paulo, diz bem o quanto o Senado tem
colaborado. Dá uma excelente entrevista, que comentarei logo mais.
Vejam a coincidência ou a inteligência do diagramador de O Globo. Aqui está a primeira página do
jornal de hoje: “Aracaju, Sobral e São Paulo recebem
mais verba federal que o Rio”. Há muito mais cidades
além dessas, como mostrarei no correr do meu discurso. Vejam a coincidência ou a inteligência do paginador.
Acima está escrito: “’Queria ter feito muito mais do que
ﬁz’, diz Lula”. Essa é uma aﬁrmação de Lula, que diz
isso, evidentemente, em outra posição. Diz que queria ter feito mais do que fez no Governo. Realmente,
aí é sincero, porque podia ter feito mais e fez menos,
sobretudo no que diz respeito a suas promessas. Mas
quem vê as notícias entende que Aracaju, Sobral e
São Paulo recebem mais verbas do que o Rio e que
Lula queria muito mais.
Ora, Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência, que não tinha e nem tem o direito de fazer
isso com o Brasil. Vossa Excelência não está ferindo
os Parlamentares ou os Municípios que S. Exªs representam; Vossa Excelência está ferindo a unidade
nacional, que não pode ser discriminada. Como pode
haver unidade nacional se há privilégios? Pode haver
por uma situação ou outra, mas não como se faz agora no Governo.
Em outra manchete de hoje, diz-se: “Governo
reserva mais dinheiro para os petistas”. Não vejo nenhum petista aqui, e são quatorze. Eu queria que eles
me explicassem o porquê dessas reservas.
Mas me dirijo ao Presidente Lula, para dizer que
Sua Excelência tem a responsabilidade de dirigir um
País, não um Partido. Não é mais Presidente de sindicato, mas da Nação. Não se dirige a Nação como
se dirigia um sindicato. É por isso que Sua Excelência
não dá o devido valor ao Congresso Nacional. Se era
acostumado a dirigir sindicatos, por que daria satisfação a Parlamentares do País? Não. Sua Excelência
não nos dá satisfação.
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Dirijo-me também ao novo Ministro de Coordenação, o afável Aldo Rebelo. É muito afável, muito
agradável, mas participou de tudo isso, como mostrarei a V. Exªs.
Mas o que mais faz pena é atingir-se a credibilidade daquele que está sustentando o Governo com o
seu prestígio: o Ministro Antonio Palocci. Gosto pessoalmente do Ministro Antonio Palocci, e ninguém
ignora isso. Também gosto –e faço questão de dizer,
embora saiba que muitos colegas não concordam – do
Ministro José Dirceu. Mas nenhum dos dois está fora
desse assunto.
O Ministro Palocci tem uma credibilidade internacional muito grande, e também credibilidade interna, mas esse dinheiro sai de onde? Quem controla o
Tesouro Nacional? Não se tem dinheiro para pagar o
salário mínimo, mas se tem para fazer uma verdadeira
farra coletiva com os Deputados do Governo e seus
aliados. Muitas das verbas empenhadas realmente
ainda estão para sair, outras já saíram. Mas isso, evidentemente, não pode continuar.
Vou demonstrar a V. Exªs coisas inacreditáveis.
Aqueles que aqui estão, em sua quase totalidade
– eu diria na totalidade por acaso, mas na totalidade
–, votaram pelo melhor salário mínimo, que não era
melhor coisa alguma. Hoje, até acho que meu Partido
fez muito mal em votar R$275,00, porque esse não é
um salário digno ainda para o trabalhador brasileiro. A
minha tese e do Senador Paulo Paim, de pelo menos
US$100.00, é a que tem que prevalecer o mais rápido
possível. Votamos R$275,00 para dar uma demonstração de que não queríamos confronto, queríamos encontrar um denominador comum. Esse foi o interesse
do PSDB e do PFL.
Nenhum dos senhores que estão presentes, nem
dos que estão na Câmara dos Deputados e votaram o
salário de R$275,00 receberam qualquer verba. Estou
com isso aqui na mão e desaﬁo o Governo a provar
que alguém teve verba empenhada. Está aqui, tirado
do Café.
Castigar quem teve a coragem de votar mais
R$15,00 para o trabalhador brasileiro, evidentemente,
Sr. Presidente, não é correto, e não posso aceitar. Por
isso mesmo, ainda tenho muito o que dizer.
Não quero deixar de conceder o aparte ao Senador Sérgio Cabral, meu colega e amigo, que pediu,
e aos Senadores Arthur Virgílio e José Agripino. Depois, quero prosseguir, porque há muito assunto sobre
essa matéria.
O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, agradeço a V. Exª e acho
que V. Exª tem a obrigação cívica perante este Governo não só de vir a esta tribuna após os dezoito meses
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de avaliação deste Governo, mas diariamente. V. Exª
tem essa obrigação cívica para com o País, nos seus
50 anos de vida pública: transmitir a experiência e a
visão de um homem que atravessou tantas décadas
na vida pública brasileira. Estou chocado com essas
informações que o jornal O Globo traz hoje com relação à diferenciação, à discriminação, sobretudo referente à minha cidade do Rio de Janeiro, onde o Presidente Lula teve a maior votação no segundo turno
das eleições. Fico realmente chocado com a falta de
zelo, de atenção, além da discriminação – que V. Exª,
ao ﬁnal desse trecho do seu discurso, aborda – contra os Parlamentares que votaram favoravelmente aos
R$275,00, da discriminação contra o povo do Rio de
Janeiro. Temos sentido isso muito, Senador Antonio
Carlos, quando constatamos a situação dos hospitais
públicos, das estradas, do transporte. O Rio de Janeiro
carece da mínima atenção do Governo Federal. Portanto, ratiﬁcando o que a Governadora Rosinha disse e o que temos dito diariamente: há discriminação
contra o Estado do Rio de Janeiro, sim. Está provado
hoje. Sobral, no Ceará do Ministro Ciro Gomes, recebeu mais dinheiro que o Rio de Janeiro. Francamente!
Obrigado, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem inteira razão. Imagine se V. Exª
tivesse assistido, como eu assisti ontem, na Globo
News, a uma entrevista com um Ministro que eu não
conhecia – cara simpática, parece jovem, não sei se
é – Luiz Dulci. Nunca vi homem de maior coragem e,
ao mesmo tempo, de maior desfaçatez. Esse rapaz, ou
esse senhor que tem cara de menino, mas que pode
ser velho – pelo maneira como fala, parece que tem
grande experiência –, disse que o PT foi prejudicado
com as verbas. É inacreditável! Disse isso aos jornalistas Franklin Martins e Monforte. Assisti estarrecido
e vi que perigo estamos correndo com essa equipe.
Ou o Presidente Lula modiﬁca o seu staff, ou modiﬁca as pessoas sobre quem tem inﬂuência, como esse
Luiz Dulci, como Gushiken, como Mantega e outros
bichos, ou, evidentemente, este País não vai realmente andar.
Quero que ande, queremos que ande, queremos
que ande certo. Não queremos o desastre, não queremos vencer como eles venceram, dizendo que tinham
que desgraçar o País para que pudessem chegar ao
poder. Não queremos. Queremos chegar ao poder da
maneira correta, inclusive ajudando este Governo; mas,
por mais que se queira ajudar este Governo, se torna
difícil, porque ele não deixa.
Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Antonio Carlos, V. Exª, de maneira crua, se refere ao
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que tenho chamado de “a nova corrupção”. Tem esta
óbvia: surrupiar dinheiro do povo, tirar dinheiro do Erário
e enﬁá-lo no bolso de alguém. Essa é a velha. A nova
é manipular o orçamento ao sabor de um grupo que
venceu as eleições, desrespeitando a geograﬁa eleitoral
estabelecida por esse mesmo povo. O povo quer, no
Rio de Janeiro, um Prefeito do PFL, o Sr. César Maia,
mas pretende no Estado não sei qual o Sr. Fulano de
tal, que pode pertencer ao meu Partido. O abuso no
dispor de recursos que deveriam ser automaticamente
destinados, de acordo com as necessidades e com os
projetos, revela duas coisas: primeiro, que o Governo
não tem orientação estratégica em relação ao País; segundo, ﬁca provado que o Governo confunde para valer
– e a revista Veja mostra sobejamente o espetáculo do
aparelhamento do Estado – a sua vitória eleitoral com
o direito de dispor, de maneira arbitrária, de maneira
absolutamente autoritária, injusta, de recursos que
pertencem à Nação como um todo. Dou um exemplo
bem claro. O Deputado fulano de tal entende que falta
saneamento básico na sua cidade, no seu Estado ou
no meu. Mas ele votou a favor do salário mínimo de
R$275,00. O Presidente, então, pune o povo daquela
cidade porque o Deputado ousou pedir R$15,00 a mais
para o salário mínimo, e premia, talvez com justeza, se
a cidade tal tiver um projeto à altura, ou às vezes com
exagero, o Deputado ou o Senador que se rebaixou
aos R$260,00. Isso para mim não é outra coisa a não
ser uma forma sutil, uma forma enrustida, uma forma
no armário, mas uma forma, a meu ver, cada dia mais
evidente de corrupção. Parabéns a V. Exª pelo discurso
oportuno, que recebe todo o endosso da Liderança e
da Bancada do PSDB!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª, que sempre oportunamente
participa dos debates e que, mais uma vez, com a sua
inteligência, traz subsídios às minhas palavras.
Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Antonio Carlos, o Presidente Lula ganhou a eleição com
61% dos votos. Mas Sua Excelência ganhou uma eleição para ser Presidente da República e não para ser
proprietário do Governo nem da Nação. O discurso de
V. Exª – daqui a pouco, vou falar sobre esse assunto
e sobre alguns outros correlatos – me enseja a fazer
uma observação muito rápida. V. Exª se lembra, como
eu me lembro, da fotograﬁa dos jardins do Palácio da
Alvorada, com a estrela do PT. Foi como a apropriação
de um patrimônio público por uma ideologia: o símbolo
do PT. V. Exª sabe, como eu, que os cargos de conﬁança
do Governo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto,
o quinto, o vigésimo escalão não são preenchidos por
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critério de competência, mas por critério de ﬁdelidade
partidária. Petista de carteirinha tem prioridade.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mesmo que seja analfabeto.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Isso. Competência não é prioridade. Agora, são as verbas. Então,
veja, são os símbolos, os cargos e as verbas, como se
Sua Excelência, o Presidente Lula, tivesse sido eleito
proprietário do País. Só há uma saída para isso, Senador Antonio Carlos, o projeto de lei que V. Exª está
fazendo tramitar nesta Casa, o orçamento impositivo.
Isso para a questão das verbas, porque, para a outra,
as pesquisas estão mostrando qual é o caminho. O
Governo não vai bem. O Governo está em queda e,
quanto mais atitude de propriedade tomar, maior será
a queda. A denúncia que V. Exª faz é oportuna. E, mais
que oportuno, o projeto de lei que institui o orçamento
impositivo haverá de ser aprovado para acabar deﬁnitivamente com aqueles que se julgam proprietários
do poder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Antonio Carlos Magalhães, faço um apelo
aos que vão lhe pedir aparte, que são inúmeros, para
que o sejam breves, para que V. Exª possa, inclusive,
estender o seu tempo.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, com ainda tenho matérias,
gostaria que V. Exª me autorizasse a dar esses dois
apartes e, depois, realmente me concedesse alguns
minutos a mais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Mesa será
tolerante com V. Exª e com a sua própria história de
Senador da República.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Bloco/PT – RS) – Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria de me inscrever também para aparteá-lo, Sr.
Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Nobre Senador
Antonio Carlos Magalhães, tomo um pouco do tempo
de V. Exª para dizer que ontem vi, pela televisão – e
imagino que toda a população brasileira –, reunido o
Governo Disneylândia – fantasia, ﬁcção e horror. Assisti
ao espetáculo “José Dirceu no País das Maravilhas”.
Mas preﬁro, já que o seu tempo é precioso, abordar
apenas – sobretudo porque o tema do discurso de V.
Exª é este – o que disse o Presidente Lula com tamanha desfaçatez. Perdoe-me o Presidente Lula, mas
não há como suportar tanta desfaçatez passivamente: “Acabei com a prática do é dando que se recebe”,
mas os números dizem diferente. Ontem, viu-se pela
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televisão que as palavras diziam algo e a expressão
facial, outra totalmente diferente. Não havia sinceridade no que era dito tanto pelo Presidente Lula quanto
pelo Ministro José Dirceu. É indigno o que se faz com
o dinheiro público. Essa distribuição eleitoreira do dinheiro público é deplorável e condenável sob todos os
aspectos. Trata-se de um estelionato administrativo, e
não podemos deixar de lembrar da CPI do Orçamento,
que levou alguns parlamentares à cassação e deveria
ter levado à cadeia. Agora, o que se faz é improbidade administrativa, e exigiríamos, sim, uma CPI para
investigar a aplicação dos recursos públicos pelo Governo Lula. V. Exª está de parabéns pela abordagem
que hoje faz da tribuna.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, na verdade, estou ansioso para ouvir o restante do pronunciamento de V. Exª,
porque é muito grave o que está relatando. No entanto, eu não poderia ﬁcar calado diante da gravidade
do fato. Infelizmente, a sua última frase é uma grande
verdade. Queremos ajudar este Governo. Em nome
do País, fazemos um esforço desinteressado para
ajudar o Governo, mas parece que não é possível,
não é viável. Infelizmente, a grande conclusão é que
esse pessoal não estava preparado, não tem preparo
psicológico para assumir o poder e não sabe como
usá-lo de maneira democrática e generosa. É essa a
preocupação que temos e só resta a reação. Ouvi falar
que, na Bahia, por exemplo, para um único município
foram liberados R$30 milhões. Este é o retrato do que
está acontecendo no resto do Brasil: a distribuição de
recursos está sendo feita de uma maneira completamente perdulária, fazendo com que se perca totalmente a crença no esforço ﬁscal. Faz-se um esforço ﬁscal
gigantesco e, de repente, se vê o próprio Governo,
que pede esse esforço, usando o dinheiro dessa maneira. Quero mais ouvir do que falar, mas não poderia
deixar de me congratular, de me solidarizar com as
palavras de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª, Senador Tasso Jereissati, enriquece o
meu discurso e diz um grande verdade. Não estavam
preparados, nem querem se preparar, porque, quando
não se tem preparo, mas há interesse em aprender,
aprende-se inclusive a governar. Mas não há esse interesse, e, sim, o de escamotear com números falsos
que não podem ser provados, e de iludir o povo com
falas sempre iguais e nunca verdadeiras.
Vou citar o caso do PT da Bahia, dados do Siaﬁ.
O PT administra somente sete Prefeituras na Bahia,
um quinto dos Municípios, ou melhor, 1% dos Municí-
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pios. Um por cento e meio, para ser ﬁel. São 417 municípios, o PT administra sete. Desses, seis receberam
26% de tudo o que o Governo empenhou para os Municípios baianos desde quinta-feira, primeiro de julho.
Entre os quinze Municípios, os que mais receberam
recursos são do PT, é claro. Apenas dois são do PFL,
que administra inclusive a cidade de Salvador. O Rio
de Janeiro, com seis milhões de habitantes, administrado pelo PFL, recebeu este ano R$2 milhões. Mas
o pequeno Município de Pintadas, dirigido pelo PT,
com 11 mil habitantes – não são eleitores –, recebeu
R$1,043 milhão. Pobre Rio, grande Pintadas!
Alagoinhas é a campeã de empenhos emitidos
nos últimos dias, porque, se contarmos os outros dias,
seria Vitória da Conquista, com R$ 30 milhões – pasmem –, sem falar o que Sr. Sólon faz no Ministério da
Saúde – mas são R$30 milhões. O mesmo aconteceu
com os Municípios do Senhor do Bonﬁm, Itabuna, Juazeiro e Mutuípe – sendo que a Petrobras fornece a
Itabuna asfalto para pavimentação. Vejam como estão
as coisas. Os Partidos aliados ao PT também foram beneﬁciados. Fiquemos atentos, porque isso é demais.
Queria dizer a V. Exªs, sem abusar do tempo, que
tudo o que ocorre na Bahia ocorre no Ceará, como
também no Paraná e em todos os Estados.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concluirei já, Sr. Presidente. Mas não poderia
concluir sem falar nos “vampiros”, porque esses recursos serão percebidos pelos “vampiros” de outros
lugares. De modo que quero chamar a atenção para
os “vampiros”. E não venham com a conversa ﬁada de
dizer que, no Governo passado, isso já existia. Não!
Isso não pega, porque, se já existia, o Ministro trouxe
as pessoas dele, de Pernambuco para acabar com o
que havia. E são esses que estão na cadeia ou na porta da cadeia; são os trazidos pelo Ministro Humberto
Costa. Ele, sim, é o responsável e não foi punido. Tem
sido agraciado; vai receber certamente a Medalha do
Mérito Nacional pelo Presidente Lula tais e tantos são
seus feitos nesse setor da corrupção.
Ora, Banestado, estamos vendo que o Relator
do PT é que não está deixando a Comissão andar.
Estamos vendo vários casos, inclusive a excelente
entrevista do Líder Aloizio Mercadante, que aqui está.
Dois terços da entrevista do Líder Aloizio Mercadante
merece nota 10, mas, depois, entrou nas diﬁculdades
de defender a Prefeitura de São Paulo e teve que responder sete perguntas para falar da responsabilidade
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ﬁscal, que está sendo realmente abandonada pela
Prefeitura de São Paulo.
Quero dizer aos Senhores, pedir ao Líder Mercadante, pedir aos Líderes do PT, a todos os brasileiros deste Governo: ajudem a Nação e não destruam
o País! Disso é que precisamos.
E não queria, Sr. Presidente, abusar mais do
tempo, mas ﬁcaria deselegante se eu não desse esse
aparte que o Senador Sérgio Guerra me solicitou há
algum tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Sérgio Guerra, apelo a V. Exª para que seja
breve, pois o tempo do orador já foi ultrapassado em
oito minutos.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador Antonio Carlos Magalhães, como representante do meu
Estado, sinto que a palavra de V. Exª estava nos faltando.
Era preciso que alguém, com a sua autoridade, exercesse de forma incisiva, como sempre, a capacidade
de indignação. O que se processa no Brasil, hoje, com
relação ao uso dos recursos públicos da União é um
sistema absolutamente caótico, precário, que contraria
todas as regras conhecidas, que não tem sustentação
lógica de um governo perdido e que favorece alguns
amigos. Não foi a Oposição que descobriu tudo que
está aparecendo. Não é invenção da Oposição tudo que
está sendo publicado nos jornais e que todo mundo lê.
Há um conjunto total e irresponsável de ação pública
de um Governo que não sabe administrar os recursos
públicos, que não considera a vontade do Congresso,
não respeita a decisão dos Deputados. São inúmeras
as situações em que emendas de Parlamentares pagam outras. Coisa que nunca se viu. É todo um sistema que desautoriza a decisão do Congresso. Não é
apenas um equívoco. Não são distorções como antes
havia, e havia muitas. É um processo completamente
deformado, cujo resultado é uma inconsistência total
em que as verbas não são proporcionais ao tamanho
dos Municípios. Não há critérios para nada, só a vontade de um Ministro, de um Partido ou seja de quem
for. Não é apenas a questão de o PT levar vantagem,
a questão é que o dinheiro público tem que ser potencializado em bons projetos, e ninguém sabe em que
projeto esse dinheiro está potencializado. Não há uma
só reﬂexão sobre o destino dos recursos. Apenas se
atendeu a esse Partido ou àquele, àquela ou a outra
campanha. Uma total e completa irresponsabilidade.
A palavra ﬁrme de V. Exª é uma demonstração extremamente sincera do quanto é grave a atual situação,
que precisa sofrer uma reação. Não podemos ﬁcar ca-
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lados diante do que está acontecendo, não por razões
eleitorais, mas por espírito público.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem absoluta razão. O nosso espírito público há de prevalecer. Quando o Governo ﬁzer coisas
certas, estaremos ao lado dele, mas, como na grande
maioria, só tem feito coisas erradas, estaremos combatendo e apelando para a imprensa brasileira que
continue vigilante, chamando atenção para os abusos,
para os erros e para os verdadeiros crimes que estão
sendo cometidos pelo Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra de imediato ao Senador Jefferson Péres, como Líder, por cinco minutos.
Em seguida, terão a palavra os Senadores Sérgio Guerra, Arthur Virgílio, José Agripino e Aloizio
Mercadante.
Infelizmente, comunico ao Plenário que as comunicações inadiáveis estão prejudicadas.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) –Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esse triste affair da manipulação das
emendas orçamentárias está se transformando num
escândalo nacional. Se a República não estivesse
tão pervertida e os nossos costumes políticos não se
encontrassem tão abastardados, teria que haver uma
reação enérgica dos meios de comunicação e do Congresso para pôr um cobro nesse escândalo.
Minha assessoria fez um levantamento das emendas empenhadas até o começo de junho – portanto,
está desatualizado. Para os Parlamentares da Oposição, Deputados e Senadores, a liberação não chega
a 4%, Senador Arthur Virgílio. A dos integrantes da
Bancada governista ultrapassa 40%.
Senador Arthur Virgílio, há um caso concreto
de conﬁssão de discriminação escandalosa. Eu e V.
Exª temos duas emendas no Ministério da Educação
para Universidade Federal do Amazonas. A servidora
da UFAM, Senador Paulo Paim, foi ao Ministério, e o
cidadão chamado Nelson Maculan Filho, Secretário
do Ensino Superior, diz que as emendas do Senador
Fulano de Tal, do PMDB, da Deputada X, do PCdoB, e
do Deputado Sicrano, do PL, seriam liberadas. As dos
Senadores Arthur Virgílio e Jefferson Péres não serão
liberadas. Diante de pessoas, Senador Arthur Virgílio,
isso é desfaçatez. Como é que o Congresso Nacional
pode suportar isso sem uma reação enérgica? Brasil
propriedade de um grupo político. O Orçamento da
União, aprovado pelo Congresso Nacional, usado para
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ﬁns político-partidários. E o princípio da impessoalidade da Constituição?
O Brasil virou republiqueta de quinta classe?
Dir-se-á: “Isso sempre foi assim, faz parte do jogo político”. Em primeiro lugar, se faz parte do jogo político,
está piorado. Levantei as minhas emendas dos quatro
anos ﬁnais do segundo mandato do Governo Fernando
Henrique Cardoso, quando eu já era Oposição. Foram
liberados, Senador Tasso Jereissati, cerca de 30% das
minhas emendas. E eu nunca pedi a Ministro nenhum.
Certamente, que os da base governista recebiam 60%,
70%. Não sei. Mas zero, como eu e o Senador Arthur
Virgílio este ano! Não empenharam emenda nenhuma
emenda minha nem de V. Exª, nem do Senador José
Jorge, nem de inúmeros outros Senadores. Isso faz
parte do jogo político? E se fez parte do jogo político
foi para isso que o PT foi para o poder? Para repetir
essas imoralidades? Foi para isso que votei no Sr.
Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, pensando
que essas práticas mudariam? Não me venham dizer
que é coincidência que os Senadores da Oposição
tenham apenas 4% de usas emendas liberadas, e
os da Situação tenham 40%. Não é. Pegaram alguns
Senadores para vitrine: a Senadora Heloisa Helena
foi contemplada com mais de 30% de liberação, creio
que para mostrar, Senadora, isenção. Só um ingênuo
acreditará nisto, que não há discriminação. Eu pergunto a todos os Senadores do PT, sem exceção: V. Exªs
concordam com isso? V. Exªs foram eleitos, contra o
Governo passado, para fazer o que condenavam; para
fazer a mesma coisa?
Não devemos ﬁcar no discurso. Isto é muito grave,
o Governo pensar que é dono do País e que vai usar
as verbas públicas para comprar votos de Parlamentares ou para retaliar adversários. Creio que se deva
ir ao Supremo Tribunal Federal, de alguma forma...
Não sei se uma comissão parlamentar de inquérito...
Porque isso é corrupção! Isso é corrupção lato sensu! Usar dinheiro público para coagir ou para retaliar
Parlamentares é corrupção, sim. Esta é uma República corrompida, portanto. E não podemos aceitar isso.
Consulto os Líderes do PSDB e do PFL, já que há um
fato determinado, se não devemos apurar isso aqui no
Congresso Nacional e reagir indignados. A última coisa
que podemos fazer é considerar isso um fato rotineiro
que vai continuar. Isso tem que terminar, isso tem que
ter um ﬁm, não vou rastejar perante Ministro algum
pedindo que me libere as emendas! Ninguém me faz
favor nenhum, nem quero favor, minhas emendas têm
que ser liberadas tanto quanto o são as da base governista. É um direito meu. O critério tem que ser objetivo.
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Os amazonenses de Municípios paupérrimos não podem pagar por isso. Uma emenda da área de saúde
para o Município de Pauini não é liberada porque o
Senador Jefferson Péres votou por um salário mínimo
maior. Em que País estamos? Isso é um fato comum?
Não tem nada de mais? Sempre foi assim? Isso tem
que acabar, ou então vamos fazer uma rebelião neste
Congresso, rebelião mesmo, não votando mais nada
aqui! Esta imoralidade tem que ter um ﬁm!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, como
Líder da Minoria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra com base no art. 14,
por ter sido citada pelo Senador Jefferson Péres.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra, também com base no art.
14, por ter sido citado pelo Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vou conceder a palavra a ambos pelo art. 14. Como
já chamei o Senador Sérgio Guerra, que já se encontra
na tribuna, pergunto se posso conceder a palavra a V.
Exª logo após a fala do Senador Sérgio Guerra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, falarei pelo art. 14 e em seguida como
Líder. Para mim, a ordem dos fatores não altera o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Peço licença ao orador, porque pelo art. 14 tem de
ser de imediato.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, S. Exª pode falar perfeitamente, eu falo
depois pelo art. 14, a Senadora fala, e eu falo em seguida como Líder.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, quanto a mim, também não há problema.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria também de falar com base
no art. 14, pois fui citado também no pronunciamento
do Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Só dois Senadores podem falar, segundo o Regimento, pelo art. 14. Infelizmente os dois Senadores já
se inscreveram.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Mas estou inscrito pela Liderança; falarei em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será chamado como Líder.
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Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra,
como Líder da Minoria, por cinco minutos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como
Líder da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho muito interesse em
ouvir o que o Governo tem a dizer. Mas, sem prejulgálo, nem antecipar a palavra de eminentes Senadores,
seria mais sensato não falar, seria mais certo não falar.
O Senado hoje desempenha um papel democrático relevante. É importante que se faça uma reação aqui.
O atual processo de utilização do recurso público
não está equivocado apenas porque favoreceu a um
ou a outro partido; porque patrulhou aqueles que não
votaram o salário mínimo que o Governo queria dar;
ele está substantivamente, substancialmente equivocado porque não considera a realidade de fato: para
onde deve ir o recurso público, quais são de fato as
prioridades, quais as regiões que mais precisam de investimento público. Por que não aprovar recursos para
programas que são efetivamente prioritários? Por que
dispersá-los numa divisão precária de amigos? É muito
grave isso. O Governo Fernando Henrique Cardoso teve
grandes erros. Mas eu queria falar, por exemplo, sobre
dois ministérios, por sinal ocupados integralmente por
Senadores tucanos: o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação jamais atuaram senão de forma estruturada e lógica no uso dos recursos públicos, como
atuaram de forma estruturada vários Senadores que
foram também ministros. O Senador Ramez Tebet foi
Ministro da Integração; fui até ele certa vez falar de
uma questão da minha região, e ele resolveu porque
julgou prioritário e consistente.
O que está havendo aí é um festival completo,
inconseqüente de uso do dinheiro público. Não tem
lógica nenhuma por trás disso, senão o autoritarismo
profundo, um descaso completo com a situação do
povo. Não adianta dizer que é a favor do povo, que
estão preocupados com os pobres, que vão fazer um
Brasil em ação se dividem o dinheiro com base em critérios que não podem ser publicamente sustentados.
Tem mais: estão rasgando os compromissos de convivência com o Congresso. No meu Estado, a Bancada
Federal aprovou emenda para dois Municípios da área
metropolitana. Fez uma carta, através dos seus coordenadores, ao Governo Federal, estipulando que os
recursos tinham que ir para Paulista e Jaboatão, dois
Municípios pobres da área metropolitana. O Governo
Federal usou os recursos aprovados no Congresso
para esses dois Municípios para liberá-los, de forma
indevida, para a Prefeitura do Recife, onde o PT disputa o honroso terceiro lugar – o candidato não tem
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mais voto porque decepcionou o povo; não vai ganhar
a eleição. E o Presidente Lula não pode mais ajudá-lo,
ao contrário, junto dele puxa-o mais ainda para baixo.
Essa é a realidade concreta. Estão fazendo um jogo
como nunca se fez no Brasil.
Temos que reagir, demonstrar a nossa indignação. O que estamos discutindo é a democracia, é a
convivência, são regras que não podem ser rasgadas,
desconsideradas a pretexto nenhum; nem pretexto se
consegue estruturar para um projeto desse tipo, que
não tem consistência, que não tem núcleo, que não tem
lógica. Se a lógica é atender aos amigos, se a lógica é
favorecer um partido, se a lógica é dar a quem chega
mais perto, a quem está mais perto, façam isso em
casa, mas não podem fazer isso com a Nação e com
o País. Essa ação do Governo de Lula é indefensável.
O Presidente vai ter extrema diﬁculdade de sair dessa,
apesar de ter no Governo homens públicos respeitáveis.
Mas o fato concreto é que a ação do Governo é deste
jeito: desagregadora, irresponsável e antipopular.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Baseado no art. 14 do Regimento Interno., para uma
explicação pessoal, concedo a palavra ao Senador
Arthur Virgílio.
Em seguida, ainda usando esse mesmo artigo,
falará a Senadora Heloísa Helena, com a última possibilidade.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Jefferson
Péres citou um exemplo envolvendo emenda minha,
envolvendo meu nome, portanto, e o dele em clara
discriminação por parte do Ministério da Educação
contra Parlamentares de Oposição. Senador Jefferson
Péres, V. Exª e eu teríamos tido nossas emendas – de
interesse não nosso, mas de interesse da Universidade
do Amazonas e, portanto, dos universitários do nosso
Estado – consideradas se tivéssemos votado aqui o
que o Governo quisesse, na hora em que o Governo
quisesse. Nós – V. Exª e eu – temos ajudado, e muito,
a governabilidade, mas não é isso que está em jogo;
está em jogo a nossa indocilidade diante do Governo
que aí está, que faz com que ele, autoritário e vesgo
como é, imagine que está nos punindo. Na verdade,
está punindo o universitário do meu Estado, o qual
aspira a ajudar a construir uma sociedade mais justa
neste País.
Imagino o que possam dizer os Líderes do Governo. Primeiro, ainda há pouco, V. Exª, Senador Jefferson Péres, disse que sempre foi assim. Não era
assim no passado recente. Por exemplo na saúde e
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na educação havia um princípio estratégico a seguir
e um clima de impessoalidade muito maior. Mas supondo que tivesse sido sempre assim, a indagação
que faz o brasileiro é se o Presidente Lula obteve 53
milhões de votos nas urnas para repetir mesmices.
Obteve uma votação acachapante e brilhante e deveria estar pronto a honrá-la e não a desonrá-la, como
fez ao chegar ao Governo e ao repetir práticas que
denunciou na campanha, denúncias que ﬁzeram dele
o candidato da mudança, o candidato do Brasil novo,
o candidato a partir do qual se começaria a escrever
outra era. Assim haveria AL, Antes de Lula, o dilúvio, o
caos; e DL, Depois de Lula, o paraíso; Depois de Lula,
os costumes novos; Depois de Lula, o ﬁm das mazelas
nacionais. Foi exatamente esse o canto de sereia que
se pregou para a população brasileira.
Ouvimos dizer que liberaram as emendas da
Senadora Heloísa Helena, porque era uma forma de
mostrar falsa isenção. Falsa isenção – V. Exª disse
muito bem. Poderiam liberar emendas minhas sob o
mesmo pretexto, mas V. Exª agora trouxe a prova de
que há discriminação sim. V. Exª trouxe o nome – trata-se, aliás, do ﬁlho de um paranaense ilustre, Senador da República, homem de que se deve orgulhar o
Paraná, Senador Nélson Maculan – de um funcionário
do MEC, que disse às claras: “Para a Deputada Fulana,
do PCdoB, muito bem; para o Deputado Beltrano, do
Partido tal, ligado ao Governo, muito bem; para Fulano
de Tal, muito bem também; para o Senador Jefferson
Péres, de Oposição, e para o Senador Arthur Virgílio,
de Oposição, não se concede a liberação de verbas,
destinadas à Universidade do Amazonas. Ou seja,
danem-se os estudantes universitários do meu Estado,
desde que isso aí signiﬁque não se dizer “sim” ao que
solicitaram, dentro da lei, dentro da Constituição, o
Senador Jefferson Péres e o Senador Arthur Virgílio,
que são de Oposição.
Sr. Presidente, isso não chega a ser mais uma
denúncia; isso é uma tentativa apiedada de chamar
o Presidente à razão. Isso é uma tentativa cristã de
dizer ao Presidente que ele não tem governo; ele tem
desgoverno. Ele não tem vão; ele tem desvão. Ele não
tem caminho; ele tem descaminho. Do jeito que vai,
ele terminará tendo problemas de governabilidade, e
sérios. Prevejo o agravamento desses problemas após
a derrota eleitoral que se anuncia no pleito que ocorrerá daqui a três meses.
A prepotência sozinha é insuportável. A incompetência sozinha é dolorosa. A prepotência casada,
indissoluvelmente, com a incompetência signiﬁca um
país absolutamente à beira do precipício. É o que eu
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não desejo, mas é o que vejo se desenhar, Sr. Presidente.
O Senador Jefferson Péres trouxe às claras:
“Emenda do Senador Arthur Virgílio, não” – diz tolamente e abobadamente o aspone ministerial. “Emenda
do Senador Arthur Virgílio, não” – diz atoleimadamente
e aparvalhadamente o aspone ministerial. Talvez entendam que essa é uma forma de fazer justiça.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concluo, Sr. Presidente.
Eu dizia, ainda há pouco, num aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães, que isso não é senão
uma outra forma de corrupção. Existe a usual: meter no
bolso de alguém ou no próprio o dinheiro que pertence
ao povo, que pertence ao Erário. Essa é a forma mais
corriqueira, a mais conhecida, e deplorável como ela
só. A outra – e é corrupção sim – é alguém vencer as
eleições e confundir os limites do seu mandato com
esse poder tudo sobre as verbas da República, achando que pode punir e premiar aliados ou adversários, a
depender de quem esteja sendo premiado ou de quem
esteja sendo punido. Essa é a prova provada, Senador
Jefferson Péres. Esta Casa deve tomar uma atitude, a
meu ver, a partir de agora, a partir da votação de hoje,
a partir deste momento.
É preciso pormos cobro ao cinismo e à desfaçatez
com os quais esse Governo vai tentando trafegar pelos desvãos e descaminhos da sua incompetência e
desse triste autoritarismo. Não há nada mais pálido e
mais triste do que o autoritarismo praticado por gente
fraca, por gente ﬂébil, por gente que não tem capacidade efetiva de envergar a liderança da Nação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena,
baseado no art. 14, do Regimento Interno.
V. Exª dispõe de cinco minutos, Senadora.
A SRª HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Tião
Viana, deve ser sina minha, destino, reviver determinados ﬁlmes, como estou revivendo hoje, no debate
do Orçamento.
Primeiro, talvez fosse importante aprovar o Orçamento impositivo, como o projeto que tramita na Casa,
para, de alguma forma, tentar possibilitar maior mecanismo de controle social. Sei que alguns têm muita
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preocupação com o Orçamento impositivo. Dizem que
se houver Orçamento impositivo, isso pode signiﬁcar
que a emenda do senador e do deputado vale dinheiro, portanto, ele vai trambicar antecipadamente. No
entanto, quem gosta de trambicar, quem é vigarista,
independentemente de qualquer coisa, vai trambicar
do mesmo jeito, como está fazendo agora.
Fico impressionada com esse tipo de debate
sobre o Orçamento. Eu vivenciei essa mesma farsa
da isenção no Governo Fernando Henrique, Senador
Arthur Virgilio. É impressionante. Lá em Alagoas eu
sou a Senadora que não leva nenhum dinheiro para
o Estado. Eu sou a Senadora que só fala. Quem leva
dinheiro são os outros Senadores e os Deputados. Eu
não levo nada! O impressionante é que, mesmo quando
algumas emendas minhas são liberadas, eu não tomo
conhecimento. Quem vai fazer a farra são os outros.
Fico impressionada!
Aconteceu isso no Governo Fernando Henrique.
Briguei para colocar nas emendas de Bancada equipamentos para uma unidade de um hospital universitário.
Liberada a verba, quem estava lá para ser agraciado
com as homenagens não era eu.
A mesma coisa aconteceu com Pindorama, com
a conclusão de uma obra de abastecimento de água.
Reﬁro-me ao primeiro projeto de irrigação, extremamente importante. Fizeram a inauguração da obra e
nem me avisaram. Por quê? Porque sempre existe
outro tipo de trambiqueiro, que é o que vai lá e diz
que a Heloísa colocou no Orçamento, mas ela não
tem peso nenhum, que quem libera é ele, portanto,
homenagens para ele. É por isso que, quando vejo
mais uma vez isso – e eu conheço o tipo de isenção,
de farsa; acontece hoje, como acontecia no Governo
Fernando Henrique –, quero, espero, solenemente, que
a imprensa de Alagoas, que a elite política alagoana
diga que quem liberou fui eu. Porque se está dizendo
que eu liberei!
(O Sr. Senador Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
passa a ser ocupada pelo Sr. Senador José
Sarney, Presidente.)
A SRª HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Então, Srs. Prefeitinhos, por favor, não levem outros Senadorezinhos ou outros Deputadozinhos para
dizerem que foram eles que liberaram o recurso para
o Orçamento e fazerem demagogia às custas do outro.
Não há nada pior do que isso. Quando eu fazia minhas
emendas, como hoje, chegava a dar agonia. É coisa
de quem é cretino, como certamente eu sou. Vejo lá o
perﬁl epidemiológico, problemas de doença de Chagas.
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Vamos colocar habitação popular. Problemas graves
na área de saúde. Vamos colocar saneamento básico.
Aí vai lá o demagogo, libera as emendas que você colocou e faz duas festas: a dele e a dos outros.
É por isso, Sr. Presidente, que eu não poderia
deixar de falar da minha angústia. Deve ser destino,
deve ser sina. Hoje eu vivenciar a isenção da farsa do
mesmo jeito que vivenciei na época do Governo Fernando Henrique realmente é algo de que só Cristo
nos salva!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, Líder
do PSDB, por até cinco minutos
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, fazer ou não obstrução é um direito
que cabe legitimamente à Minoria num Parlamento
democrático. Mas a Oposição não tem a menor vontade de fazer obstrução à votação das chamadas
Parcerias Público-Privadas, e é sobre elas que quero
aqui discorrer.
Do jeito que está escrito, o projeto do Governo
acaba, Senador Tasso Jereissati, com os critérios objetivos de licitação e institui critérios subjetivos, que são
lamentáveis e que abrem uma janela e uma porta escancaradas para a corrupção. Do jeito que está escrito,
o projeto do Governo abre espaço para o endividamento do Estado. Acaba com a noção da contabilidade.
É uma bomba de efeito retardado a ser arcado pelos
governantes que venham após o príncipe beneﬁciado
por esse simulacro de tentativa de desenvolvimento
que aí está: a chamada PPP, concebida no Ministério
do Planejamento.
O Estado não toma empréstimo, mas passa – esta
é uma ﬁgura nova – a assumir obrigações de parte do
ﬁnanciamento, e quem diz o que o Estado pagará ou
não é o chamado Conselho Gestor.
O Conselho Gestor tem liberdade de estabelecer
a parte que o Estado pagará e o prazo – digamos que
de 30 anos –, e caberia à PPP ser subsidiária do setor
público. Não é isso que se está vendo. Do jeito que está,
os Estados, que não se podem endividar, de acordo
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, terão possibilidade de fazê-lo de maneira ampla e disfarçada, o que
é escandalosamente prejudicial para a Nação.
Digo ainda, Sr. Presidente, que essa é uma matéria nova e complexa. Via nela dois perigos, e o primeiro
era o de, assembleísta como é esse Governo, Senador Reginaldo Duarte, simplesmente ela ser inócua,
como tem sido inócuo quase tudo que esse Governo
tem tentado de prático na gestão pública. Mas vejo que
não. É maliciosa essa matéria! Ela é uma porta aberta
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para negociatas e pode estar desenhando uma política
de risco zero para certas empreiteiras, Senador Pedro
Simon, e de risco mil para o conjunto da sociedade.
O tal Conselho Gestor, que acaba com os critérios
objetivos, estabelece uma ﬂexibilidade que vai perto
do imoral. Se alguém quer fazer uma estrada “x” e se
beltrano quer fazer uma estrada “y”, a estrada “y” pode
ser escolhida por critérios subjetivos, ainda que custe
duas vezes e meia ou três vezes mais do que a outra.
Esse é o espírito da lei que chegou para a análise
do Senado Federal. Não se exige concorrência para
elaboração de projetos, Senador Pedro Simon. É um
golpe mortal na Lei de Licitações, tão cara à bela carreira política de V. Exª.
O Conselho Gestor pode estabelecer o preço que
quiser, pode estabelecer a margem que lhe aprouver
e o prazo que lhe for conveniente. Repito: é o ﬁm da
Lei de Licitações, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
É a alegria de certas empreiteiras. É a derrubada verdadeira, na prática, da Lei de Responsabilidade Fiscal
pelo endividamento do Estado.
Sr. Presidente, há aqui matéria, de responsabilidade do SindusCon de São Paulo, intitulada “Novos
Riscos na PPP”, que peço seja transcrita na íntegra nos
Anais da Casa, bem como denúncia ampla, detalhada
e irrespondível da Transparência Internacional, que faz
comentários genéricos e, depois, comentários bastante
aprofundados e esmiuçados sobre cada item. Diz, por
exemplo, que o projeto de lei das PPPs abre perigosas oportunidades para corrupção nas licitações, mas
revoga a Lei de Licitações e permite o endividamento
do Estado brasileiro nos três níveis, o que signiﬁcará
a derrocada, a derrubada, a revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por tudo isso, dizemos ao Governo que insistir
nisso é compactuar com a idéia da corrupção a curto
prazo, da corrupção avisada, anunciada. Consertar
isso demandará o tempo necessário, mas a Oposição
brasileira só votará o projeto das Parcerias PúblicoPrivada no momento em que tiver a certeza de que
ele serve para aumentar o investimento no Brasil, na
economia brasileira, hoje em ridículos 18%, longe dos
necessários 28%, que dariam o crescimento sustentável
que o Presidente Lula promete em vão. Só votaremos
essa matéria quando não houver mais nenhuma dúvida
do ponto de vista técnico e ético.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
precisamente do ponto de vista ético que denuncio
a matéria que veio para ser votada pela Casa. Como
está, ela abre um caminho brutal para que as negociatas aconteçam e para que o Brasil ﬁque cada dia
mais longe da verdade social mais justa que seu povo
deseja, Sr. Presidente.
É a primeira oportunidade que tenho para falar
de PPP. Daqui para frente, falarei muito até, porque
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tenho certeza de que essa lei não será votada de maneira açodada, mas somente quando ela não signiﬁcar
um desrespeito ao futuro dos brasileiros e quando ela
signiﬁcar esperança de dias melhores para a economia que nós todos queremos, Oposição e pessoas
bem-intencionadas – que devem existir no Governo.
O Brasil que queremos é o Brasil que vai nascer da
negociação.
Lembra-me muito bem o Plenário: há algo grave
para dizer a Casa.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª tolerância de um minuto.
De acordo com o projeto do Governo, o Conselho
Gestor, Senadora Heloísa Helena, é composto por três
membros: o Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, hoje o Sr. Guido Mantega; a Casa Civil, hoje
encarnada pelo Sr. José Dirceu; e a terceira instância,
a Fazenda. Não há necessidade de unanimidade para
se tomar decisão.
Vejam que não é inócuo o projeto, porque ele pode
prejudicar o País. Vejam que não é inocente, porque
pode, por exemplo, signiﬁcar uma junção de Planejamento com Casa Civil para derrubar veto da Fazenda
em nome do desenvolvimento, mas, na verdade, contornando-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, sim.
Ou seja, nunca aprovaremos um projeto que, nesse
Conselho Gestor, não tivesse que ser aprovado pela
unanimidade dos três membros que o compõem.
Nesse caso, vejo claramente a perspectiva de
um bypass no Ministro Antonio Palocci, com o Ministro
Antonio Palocci “tomando bola pelas costas” e – quem
sabe? – Planejamento e Fazenda tomando as atitudes
todas que signiﬁcariam, num curto prazo, um festival
de obras públicas e, num médio e longo prazo, mais
endividamento, o ﬁm da Lei de Responsabilidade Fiscal
e mais infelicidades para um País já infeliz o suﬁciente
para ter que aturar esse tipo de maquiavelismo que foi
descoberto a tempo, esse tipo de maquiavelismo de
beira de igarapé, com o qual não pode compactuar a
sociedade brasileira, exigente, inteligente, preparada
para os desaﬁos do século XXI.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
Comentários da Transparência Internacional, e
“Novos Riscos na PPP”, do SindusCon, de São
Paulo.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Osmar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela Ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pedi a palavra pela ordem, porque é preciso fazer uma defesa do Congresso, desta sessão
e, portanto, da evolução dos trabalhos em relação ao
discurso feito pelo Presidente da República, hoje, às
12h, para as cooperativas do Brasil. Foi um discurso
cínico e não verdadeiro.
Ouvi o pronunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães e concordo com S. Exª e com o Senador
Jefferson Péres. O Presidente reclama da morosidade
do Congresso Nacional, porque os Senadores frustram
o calendário quando propõem emendas às matérias
que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal e não permitem a aprovação dos
projetos do Governo:
As coisas não andam tão rápido como
vocês desejariam nem como eu gostaria.
Muitas vezes a gente acha que o Congresso vai aprovar alguma reforma em dois ou
três meses, até que alguém resolve fazer
uma emenda e o projeto demora mais para
ser aprovado.
Disse o Presidente: “Por mim tudo [votações no
Congresso] seria feito por acordo, mas, de vez em
quando, tem eleição, e aí os acordos ﬁcam mais difíceis”.
Isso é um desrespeito ao Congresso Nacional.
O Congresso, especialmente nesse último semestre,
não votou tudo que gostaria de ter votado porque o
Presidente da República é o grande responsável pela
edição de dezenas e até centenas de medidas provisórias que obstruíram a pauta do Congresso Nacional.
Agora, com a prática ﬁsiológica condenável de distribuir
recursos do Orçamento e emendas orçamentárias para
quem vota a favor do Governo e de vetar as emendas
daqueles que não votam com o Governo, trai a conﬁança de muitos brasileiros que não têm nada a ver
com as posições políticas adotadas por aqueles que
os representam no Congresso.
Sr. Presidente, falo em defesa do Congresso,
porque o discurso do Presidente da República foi feito para as cooperativas agropecuárias, que inclusive
represento nesta Casa. Não posso aceitar, como Parlamentar, que o Presidente da República culpe o Congresso Nacional de ser moroso. Moroso é o Governo
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de Sua Excelência que não consegue operacionalizar
programa algum de forma eﬁciente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino, como
Líder.
S. Exª dispõe de cinco minutos, na forma regimental.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senador Osmar Dias citou um discurso
do Presidente da República pedindo celeridade, rapidez
ao Congresso Nacional, e apontando-lhe as falhas.
Recordo-me, Senador, das manchetes de jornais
dos últimos sete dias. Elas relembraram uma pesquisa
que indica que o Presidente está em queda livre na
popularidade de si próprio e do seu Governo. Elas
mencionavam o parecer da Advocacia-Geral da União,
num gesto inédito, permitindo ou propondo que se
liberassem recursos por mais noventa dias, dentro do
período eleitoral, para Municípios – já, já falarei sobre
isso. E falavam da festa dos dezoito meses do Governo,
quando um registro ﬁcou: a manchete em que o Presidente pedia paciência ao povo brasileiro, aﬁrmando
que tinha aprendido a ser paciente. Pede urgência ao
Congresso e paciência ao povo brasileiro.
Senador Reginaldo Duarte, o Presidente pede
paciência aos 61% dos brasileiros que votaram nele
e aos 39% que não votaram mas que conﬁam no Governo de um Presidente da República que tem que ter,
no mínimo, palavra.
Como pode o povo ter paciência se o Presidente
da República promete a geração de dez milhões de
empregos e age na contramão? Aumenta a carga tributária – uns falam em 38% e outros em 40% do PIB, mas
que, de qualquer maneira, já é espetacular – e pede
paciência aos desempregados que votaram nele na
esperança de um emprego? Pede paciência aos desempregados que queriam estar vendo um Presidente
da República no rumo do cumprimento da sua palavra,
baixando a taxa de juros mais rapidamente para retomar o crescimento da economia e gerar empregos?
Pede paciência ao trabalhador, Senador Geraldo Mesquita, que votou em Sua Excelência o Presidente Lula
porque acreditava na sua aﬁrmação de que ia dobrar
o salário mínimo em quatro anos e que assiste à base
do Governo – Senador Flávio Arns, V. Exª não esteve
incluído nessa estatística – retirar R$15,00 da proposta
que o Senado aprovou? Inédito!
O Governo propõe R$260,00, o Senado aumenta
para R$275,00, a base do Governo na Câmara retira
R$15,00, e o Presidente ainda pede paciência ao
trabalhador? Aí justiﬁca: “As reformas que ninguém
fez, nós ﬁzemos”. Que reformas, Senador Jefferson
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Péres? A reforma da previdência, cuja PEC paralela
está parada? Só aprovaram o que eles queriam: o recolhimento dos 11% dos aposentados. É só isso que
está vigendo. O resto está na Câmara represado pela
desunião da base do Governo. Da reforma tributária, o
que está vigendo é só a prorrogação da CPMF, que é o
que o Governo queria. A uniﬁcação de alíquotas e tudo
o mais de bom e moderno que foi feito está represado
na Câmara pela desunião da base do Governo.
E pedem paciência ao povo brasileiro? Pedem
paciência ao jovem, a quem prometeram 450 mil primeiros empregos, depois baixaram para 250 mil, e não
foram gerados nem mil até agora? Pedem paciência
aos famintos do Fome Zero – que já mudou de Ministro! Para quê? –, que, este ano, recebeu menos de
um terço da verba do ano passado e que é uma frustração nacional e um ícone da ineﬁciência do atual
Governo? Há sete programas no Fome Zero, e, para
cinco deles, até agora nenhum real sequer foi liberado.
E pedem paciência ao povo brasileiro e celeridade ao
Congresso Nacional!
Temos que debater à exaustão, para batermos
o martelo em cima de coisas maduras, convincentes
e de interesse nacional.
Mas a pérola, a última pérola, Sr. Presidente, são
as liberações de emendas parlamentares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora
Lúcia Vânia, a minha emenda libera recursos para a
construção de casas, habitação para pobres. A rubrica
não é para Município, é para Estado. Fiz a emenda para
que o dinheiro fosse liberado para o Governo do meu
Estado, que é governado por uma Governadora que
é da base do Governo. Usei o meu direito, pensando
que, em sendo Líder de um Partido de oposição, talvez
pudesse merecer algum tipo de retaliação e me preveni, colocando a liberação dos recursos para o meu
Estado, que é governado por uma correligionária do
Presidente Lula. Vetaram tudo. Vetaram o direito dos
meus coestaduanos que votaram em Lula de ter o direito a uma habitação.
Vejam V. Exªs o caminho que está trilhando este
Governo! Quanta injustiça está sendo praticada, por
mais que procuremos ser hábeis para, em nome do interesse público, atingir os objetivos do povo brasileiro!
A última pérola é a liberação de recursos apenas
para Municípios do PT, apenas para Parlamentares
do PT, e dando, aqui e acolá, uma justiﬁcativa a quem
não é do PT.
Tive a oportunidade de, há um mês, desta tribuna, Senadora Heloísa Helena, quando V. Exª estava
prestando atenção aos números e me cumprimentou
depois, notar que, para os Municípios do PT, a distribuição, o per capita é de R$900,00. Para não dizer:
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“Não, liberou mais dinheiro, porque São Paulo é PT,
Belo Horizonte é PT, então são os Municípios maiores!” Tudo bem! E por que o per capita para Município
do PT é de R$900,00 e o per capita para Município
do PFL não chega a R$200,00? Será que o munícipe
da cidade governada pelo PFL vale um quarto, 25%
do munícipe de cidade governada por um prefeito do
PT? Será que há brasileiro de primeira, de segunda,
de terceira e de quarta categoria no Governo do PT?
Será essa a razão?
E a última pérola: usar um parecer da AGU – Advocacia-Geral da União, procrastinando por 90 dias a
vigência das liberações. Sabe por quê, Senadora Heloísa Helena? Porque o Governo é ineﬁciente até na
prestação de serviços aos seus. Empenha e não consegue liberar, pois não possui capacidade de agilizar.
Então, querem adotar essa atitude, que é ilegítima e
que vamos combater, porque meu Partido está nessa
trincheira para defender a legalidade. Primeiro de tudo,
o dinheiro é público, não é do Governo do PT; depois,
vamos respeitar a lei, as eleições e a vontade majoritária do povo. Não vamos viciar o processo eleitoral.
Se o Governo está desabando nas pesquisas, pelas
razões aqui expostas, que não venha tentar equilibrar
o jogo com liberação partidária de recursos em tempo
de eleição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadante, como
último orador antes da Ordem do Dia.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gosto de debater
utilizando dados, para que as palavras tenham consistência naquilo que foi anunciado.
A gestão do Orçamento é um grande tema da democracia, do Congresso Nacional, e podemos discutir
prioridades, critérios e aperfeiçoar o procedimento. No
entanto, algumas coisas mencionadas não têm fundamento nos dados disponíveis para qualquer um deste
plenário que acesse as informações do Siaﬁ.
Vamos começar, então, por pontos.
Foi lida desta tribuna a manchete do jornal O
Globo: “Aracaju, Sobral e São Paulo recebem mais
verba federal que o Rio”. E a matéria diz que o Rio
só recebeu R$2 milhões, que Sobral recebeu R$6
milhões, Aracaju, R$26 milhões e São Paulo, R$52
milhões. No mesmo dia, um jornal do Rio de Janeiro, o
Jornal do Brasil, estampa: “Rio recebe R$45 milhões
da União”. E diz que o Diário Oﬁcial do Município
acaba de liberar R$45 milhões, R$28,3 milhões para
o Ministério da Saúde, hospitais tais e tais, etc., e
começa a descrever.
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Então, pergunto por que não há cuidado tanto em
eleger a manchete quanto na apuração das matérias.
O próprio Prefeito César Maia elogiou o Presidente
Lula, dizendo que, em nenhum momento no governo
anterior, o Rio foi tratado com tanta deferência na
liberação de verbas, como foi neste Governo. E aqui
estão os dados.
É verdade que para São Paulo se liberou mais
do que para o Rio, mas o orçamento e a cidade são
maiores. Se pegarmos em termos proporcionais, está
equilibrada a liberação nessas três cidades.
No caso de Aracaju, é verdade que foram liberados R$26 milhões. Mas por que não se publicou que o
Estado de Sergipe, governado pelo PFL, teve R$176
milhões liberados no Orçamento, para obras como a
Adutora de São Francisco, Adutora do Piauitinga, Ministério da Cultura, da Saúde, Adutora Jacaré-Curituba?.
São R$176 milhões.
Falo com muita ênfase e sempre sou muito atencioso, nos pronunciamentos do Senador Antonio Carlos
Magalhães, em relação à Bahia. O Estado da Bahia
teve R$240 milhões empenhados. Os Municípios tiveram R$127 milhões liberados, e o Estado, R$83,173
milhões liberados. De investimentos, foram liberados
R$229,815 milhões e mais R$129,499 milhões foram
empenhados.,
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
(Fora do microfone) – V. Exª deve estar falando do
PT.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª disse
que nenhum Parlamentar que votou contra o salário
mínimo teve recursos empenhados. Tenho a lista de
um por um. Só dos Parlamentares do PFL e do PSDB
são R$56.315.808,00 empenhados.
Vou dar um exemplo concreto, um caso da Bahia.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
(Fora do microfone) – Meus dados são do Siaﬁ.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Tenho disponíveis os dados do Siaﬁ de hoje,
dia 6/7/2004. O Parlamentar Antonio Carlos Magalhães Neto, para termos um exemplo concreto, teve
empenhados R$7.371.409,00, e já foram liberados
R$733.410,00.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
(Fora do microfone) – Não é verdade.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Bom, tenho os dados oﬁciais e posso dialogar com V.
Exª depois, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
(Fora do microfone) – Tenho dados oﬁciais do Siaﬁ
também.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Podemos conﬁrmar se os dados são procedentes ou
não. Tenho aqui os dados oﬁciais do Siaﬁ. Podemos ver
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rubrica por rubrica, programa por programa. Inclusive
os recursos liberados são de estruturação de unidades
de atenção básica para o Estado da Bahia.
Podemos chamar outros Parlamentares para debater esses dados.
Eu também gostaria muito de abrir um debate
franco sobre os critérios de distribuição. Aceito analisarmos os oito anos contra este ano ou contra o ano
passado, e veriﬁcarmos se houve alguma deformação
no tratamento da Oposição. Nos oito anos em que fui
Oposição, nunca subi à tribuna para reclamar a liberação de verbas. Nunca, porque eu achava que devia
defender as políticas públicas, o Orçamento e os recursos. Nunca tive esse comportamento.
Mas pego os dados. Vamos pegar os dados do
governo anterior em um ano eventual, 1996: PSDB,
emendas individuais, liberou 47%; o PFL liberou 52%.
Em 1999, por exemplo – deixe-me pegar os óculos,
porque o número é pequeno, apesar de ser alto do
ponto de vista estatístico –, o PSDB liberou 69,5%, e
o PFL liberou 72,6%. Nesse mesmo ano, o PT liberou
15,7%, e o PDT, 16,6%.
Então, por favor, não é possível discutirmos as
coisas sem compararmos, com mais cuidado, o que
está sendo feito e como está sendo feito.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
(Fora do microfone) – 1º de julho de 2004.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Estou apresentando aqui os dados de 6 de julho de
2004. Não há problema, se eu estiver errado, vou subir
aqui e vou dizer que estou errado. E tenho certeza de
que V. Exª também fará o mesmo.
Estou apresentando a lista das emendas empenhadas e dos recursos liberados, e podemos analisar
caso a caso. De fato, tem havido uma concentração
muito grande de liberação de recursos no segundo
semestre. Foi assim no ano passado. E nenhum Parlamentar da Oposição fez qualquer tipo de crítica em
relação aos critérios utilizados. Houve liberação de
recursos. Foram bastante isonômicos, e não havia um
critério político identiﬁcável. Desaﬁo quem quer que
seja a analisar a execução orçamentária das emendas
individuais e demonstrar que houve um critério político
claramente deﬁnido. Não houve.
Foram citados alguns casos. Por exemplo, há projetos do Ministério da Saúde que são automaticamente
liberados pela natureza do programa.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
Eu, por exemplo, só tenho uma emenda no Orçamento:
a do Bolsa Família. O outro tem um programa na área
da saúde, prioritário em termos de investimento.
Creio que temos de fazer essa discussão com
mais cuidado. Pode, sim, ter havido em alguns minis-
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térios uma prioridade política. Reconheço que pode
ter ocorrido. No entanto, analisando o conjunto das
informações que temos disponíveis, Estado por Estado, sobre o tratamento que os Estados tiveram – não
apenas sobre o aumento de repasse da Cide, sobre
a transferência de recursos voluntários –, quanto aos
critérios, não procedem as aﬁrmações que estão sendo
feitas. Não houve qualquer tipo de discriminação de
natureza política, ao contrário. Poderemos fazer um
estudo comparando este ano ou o ano passado com
qualquer outro nos últimos oito anos. Estou pronto para
marcar uma hora, um local, para apresentar os dados.
Vamos discuti-los com serenidade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Vou concluir, Sr. Presidente.
Não pude responder porque fui citado, mas outros
tiveram cinco minutos. Peço menos do que isso. Alguns
falaram mais de dez minutos além do tempo.
Em relação ao caso de São Paulo, que V. Exª
mencionou, hoje, tivemos uma experiência. Apresentei alguns dados à Comissão de Orçamento. O Estado
de São Paulo, hoje, tem um nível de endividamento de
2,24%, mais de duas vezes a dívida pública consolidada líquida versus a receita líquida. Só perde para
Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de
Janeiro. E, com esse empréstimo de hoje, que ainda
vamos aprovar, mas já está aprovado pela Comissão
– aprovei US$206 milhões para o metrô do Estado de
São Paulo e mais US$ 20milhões para a gestão ﬁscal
do nosso Estado –, ele ultrapassa o limite de endividamento ﬁxado pela resolução do Senado.
Como foi prorrogado o período de enquadramento
até abril de 2005, foi possível aprovar esses recursos,
mas ele supera o nível de endividamento. Como no caso
do Município de São Paulo, tentei explicar que os três
empréstimos concedidos também ultrapassam o limite
de endividamento. Isso porque o Senado aprovou, a
Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, no passado, ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso,
gestão Celso Pitta, três empréstimos que seriam excepcionalizados para a cidade de São Paulo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– E apenas esses três empréstimos foram aprovados
antes do enquadramento do Município na Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando-se integralmente as
decisões do Senado, tomadas anteriormente.
Acredito que a responsabilidade ﬁscal é um
grande tema, assim como a gestão do Orçamento é
um grande tema da democracia. Podemos discutir e
aprofundar isso com bastante cuidado, mas algumas
aﬁrmações apresentadas hoje aqui não têm fundamento. Não é verdade que o Rio de Janeiro recebeu
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menos que Aracaju e Sobral; não é verdade que os
Parlamentares que votaram contra o salário mínimo
não tiveram emendas empenhadas e liberadas. A lista
está aqui: praticamente – se não todos – 90% ou 95%
tiveram verba empenhada e, uma parte signiﬁcativa
tiveram verbas liberadas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Em alguns casos, tenho informação de Parlamentar por Parlamentar do Estado, e podemos fazer essa
discussão com mais transparência. Penso que, se discutirmos com mais profundidade e calma, talvez possamos encontrar critérios mais objetivos que ajudem,
de fato, este ou qualquer outro governo nessa política
de liberação de emendas, que tem de ser aperfeiçoada
de forma bastante signiﬁcativa.
Por isso, Sr. Presidente, tenho certeza de que a
continuidade deste debate vai permitir esclarecermos
esses fatos, superarmos o clima que sentimos hoje no
plenário e caminharmos para o reconhecimento de que
há, sim, atenção a todos os Estados e Parlamentares.
A liberação de emendas e a apresentação de recursos
é da essência do Parlamento e é fundamental que isso
seja respeitado.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, fui citado e, pelo art. 14...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra a V. Exª pela ordem, porque dois oradores
já usaram o art. 14.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem.) – É porque tenho outra questão
de ordem a fazer...
Eu apenas queria dizer que os meus dados são
do Siaﬁ e que vou apresentá-los, como os mostrei hoje
em meu gabinete ao Líder Aloizio Mercadante, e S. Exª
não os contestou.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Pela ordem,
concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico à Casa que o PSDB, com base no art. 37
da Constituição Federal, fará representação junto ao
Ministério Público contra os ministros das áreas que
distorceram a aplicação do Orçamento – isso, para
mim, é corrupção; corrupção indireta, que seja, para
quem tem boa-vontade com corrupção, mas corrupção sim – e contra o próprio Presidente da República
para acabar essa história de uma vez. São princípios
da Administração Pública a imparcialidade e a impessoalidade. Ao contrariar tais dispositivos, os ministros
estão infringindo a Constituição.
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O Deputado Luiz Carlos Hauly fez consulta ao
TSE sob outro ângulo da desconﬁança que temos deste
Governo, pedindo, liminarmente, que seja considerado
inconstitucional o parecer da AGU que permite a liberação de recursos, nos noventa dias que antecedem
as eleições, para obras não-iniciadas. Nesse caso, o
Ministério Público já deu parecer, considerando o parecer da AGU inconstitucional. Ou seja, o Ministério
Público vai poder aferir, junto com a Justiça, quem tem
razão, se o governo ou nós.
Entendemos que a nação foi violentada nesse
episódio, que, para mim, é de corrupção branca – não
querendo ser racista ao qualiﬁcar a corrupção, que não
deveria ter cor alguma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos
pela ordem.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço o espírito democrático de V. Exª e
atendo o nobre Senador Aloizio Mercadante, que,
no intuito de receber contribuições de seus pares,
não fez um desaﬁo, mas pediu que casos lhe fossem
apresentados.
Quero apresentar somente um, de uma cidade
de apenas 2.700 habitantes no Tocantins. Reﬁro-me a
Sampaio, governada pelo PT, que recebeu 1,387 milhão
de reais. Contrastando com o caso de Sampaio, temos
a terceira maior cidade de Tocantins, Gurupi, que todos
conhecem, com uma população de 65.000 habitantes
e que recebeu, até agora, 82 mil reais.
Sr. Presidente, 86% das minhas emendas não
foram e não serão empenhadas, mas talvez a culpa
tenha sido minha, porque fui àquela tribuna e disse
que, se fosse pela questão do salário-mínimo, daria
um prejuízo aos municípios que represento.
Emenda constitucional é direito assegurado pela
Constituição. Se o governo age assim, é preciso que
as coisas ﬁquem claras. Pretendo ver esclarecida essa
contribuição que dou, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tenho
aqui um processo que me entregou o Senador Aloizio
Mercadante relativo a emendas que teriam sido liberadas no dia 6, hoje. Está aqui. Vou discutir com S. Exª
posteriormente esse assunto.
Mas a minha questão de ordem é a seguinte: estamos em recesso e estamos aqui para votar a LDO.
Tanto isso é verdade, que V. Exª não fez a autoconvocação juntamente com o Presidente da Câmara dos
Deputados, João Paulo. Não há autoconvocação, não
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há pauta oﬁcial no Diário do Congresso e V. Exª disse
que estaríamos aqui nos dias seis, sete e oito.
Ora, se por acaso fosse para votar outras matérias, evidentemente, V. Exª não ﬁxaria três dias apenas,
pois há muitas matérias que, nesses três dias, não
poderão ser votadas. Além disso, já há algum tempo,
ouvi do Senador Renan Calheiros que iríamos votar
nesse período exclusivamente a LDO.
Pergunto a V. Exª, então, se vamos votar a LDO ou
todas as matérias que estão aí, já que, neste período
de recesso, isso não seria possível. Como se disse
que a LDO tem que ser votada, veio-me à mente que
aproveitar a LDO para votar outras matérias não é o
estilo de V. Exª nem também – acredito – do Presidente João Paulo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Magalhães, aproveito a oportunidade para comunicar ao Plenário que convocamos
uma sessão do Congresso Nacional para quinta-feira
às 14h para que seja votada a LDO e outros projetos
relativos ao Orçamento.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sobre a
LDO...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB –
AP) – A Mesa está respondendo a questão de ordem,
nobre Senador.
De 1988 até o ano de 2003, Senador Antonio
Carlos Magalhães, em obediência ao disposto na
Constituição Federal, em seu art. 57, a sessão legislativa já foi prorrogada sete vezes. Vou ler o que diz o
art. 57 § 2º: “A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.”
Não se fala de prorrogação exclusivamente para
a votação da LDO, mas que ela não será interrompida.
Nesse sentido, nesses anos todos, assim foi considerado pelo Congresso Nacional, inclusive esse assunto
já foi levantado com a interpretação de alguns juristas
que deram pareceres dizendo que esse texto constitucional é muito claro.
O caso mais grave ocorreu em 1994, quando a
sessão legislativa foi prorrogada durante todo o mês
de julho e só foi feita a votação da LDO no dia 30 de
agosto desse ano.
Isso ocorreu nesses anos todos, e V. Exª, que
foi Presidente desta Casa, sabe perfeitamente como
ocorrem essas prorrogações. Aliás, prorrogações não,
porque não se interrompe a sessão legislativa quando
não se vota a LDO.
De qualquer maneira, a sessão do Congresso
está convocada para quinta-feira às 14h e, enquanto
isso, nós não podemos interromper as deliberações do
Congresso. Por isso, aproveitando esta semana, convoquei os Srs. Senadores para um esforço concentrado
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hoje, amanhã e quinta-feira para votarmos o restante
da pauta que consta na Ordem do Dia.
É a seguinte a decisão da Presidência
na íntegra:
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“A norma acima importa em prorrogar
a sessão legislativa – portanto, tornando
desnecessária a convocação extraordinária
– até que seja aprovado o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias.”

“Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães,
A partir da vigência da Constituição de
1988 até o ano de 2003, em obediência ao
disposto no parágrafo segundo do seu artigo
57, a Sessão Legislativa foi prorrogada por
sete vezes.
O exemplo mais signiﬁcativo ocorreu em
1994, quando a Sessão Legislativa foi prorrogada por todo o mês de julho, sendo que o
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias só
foi aprovado no dia 30 de agosto desse ano.
Nesse período em que a Sessão Legislativa foi prorrogada, foram aprovados projetos de
resolução referentes a empréstimos externos
e internos a Estados e municípios, bem como
projetos de lei do Senado e da Câmara.
Para exempliﬁcar, cito alguns projetos:
– Projetos de Resolução nºs 57, 60 e 63,
de 1994, referentes a empréstimos internos
aos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Mato Grosso, respectivamente; nº 61, de 1994,
relativo a empréstimo interno ao Município de
São Paulo; e nº 58, de 1994, referente a empréstimo externo ao Estado do Paraná, todos
aprovados e enviados à promulgação;
– Projetos de Lei da Câmara nºs 97,
179, 185, 203, 205, 226 e 240, de 1993, aprovados e enviados à sanção;
– Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 156, de 1993, que renova o prazo para a instalação de Zonas de
Processamento de Exportações, aprovado e
enviado à sanção.
Essa tem sido a nossa tradição.
Respeitados comentaristas da Constituição como
Celso Ribeiro Bastos, em comentário ao parágrafo segundo do artigo 57 da Constituição Federal, diz:
“Desse modo, enquanto não se aprove o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, permanecerá o Congresso em sessão
legislativa.”
Da mesma forma, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, em comentário ao mesmo dispositivo constitucional, ensina:

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª poderia me informar qual é o restante
da pauta?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se votarmos esta matéria hoje e a LDO na quintafeira, estamos com a sessão interrompida, pela própria
Constituição. O restante da Ordem do Dia será votado
no mês de agosto, de acordo com o Regimento Interno da Casa.
Estamos com a sessão para a aprovação da LDO
marcada para quinta-feira, às 14 horas.
Com a palavra o Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou chegando da Comissão de Orçamento, onde houve um
entendimento entre os líderes. Lá estive representando
o PFL no Senado Federal ao lado da Deputada Laura
Carneiro, que representou o PFL na Câmara dos Deputados. Chegamos a um entendimento quanto à votação
de alguns avisos e de alguns créditos suplementares,
bem como da LDO.
Para surpresa nossa, o próprio Governo começa
a não querer votar a LDO, mesmo tendo um acordo
na Comissão de Orçamento. Essa é uma surpresa
que, amanhã, poderá desencadear outras surpresas,
porque, se há um acordo, se a oposição faz um acordo
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para votar matérias que se encontravam na pauta do
Orçamento e, agora, há um acordo da LDO, o governo
não querer votar é estranho.
Essa intervenção é somente para comunicar ao
Senado o que está ocorrendo e para pedir a interferência dos líderes do governo para que se possa votar
também a LDO, porque o governo, agora, está obstruindo a si mesmo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu não quero dialogar com V. Exª, que sabe do
respeito e da amizade que lhe tenho, mas lhe pergunto:
se não votarmos a LDO quinta-feira, o que ocorre?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós continuamos cumprindo a Constituição.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Isso não é resposta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu, em nome da Casa, posso dizer ao Senado que
não vou colocar matérias nas Ordens do Dia das próximas sessões.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sérgio
Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Oposição pretende e deseja votar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, considera de qualidade o relatório do
Senador Garibaldi Alves Filho e tem disposição para
acolhê-lo.
Porém, em um ponto a Oposição faz exigência de
atendimento. Trata-se da forma de aprovação dos projetos. Projetos aprovados para a destinação municipal
deverão ter, como no passado, compulsória execução
municipal. Projetos para destino de execução estadual
deverão ter, da mesma forma, obrigatoriedade de execução estadual, como sempre se deu na história da
execução orçamentária no Brasil, senão nos últimos
anos, quando se deu autorização ao Executivo para
não respeitar essa deﬁnição do Congresso.
Isso tem gerado enorme confusão. Projetos municipais têm sido executados pelos ministérios; projetos
dos ministérios têm sido executados no nível municipal
de forma conturbada, o que quebra a transparência e
prejudica a execução da lei e a todos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sibá
Machado.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu já havia pedido a palavra pela ordem, mas aguardo.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
somente informar que, da reunião fruto da preocupação do Senador Efraim Morais, não há interesse por
parte do Governo em prorrogar qualquer votação. O
que há, na verdade, é a necessidade de atendermos
agora, também, essas suplementações ﬁnanceiras.
Havia a preocupação de, com o início da Ordem do Dia
nas duas Casas, termos que suspender o trabalho na
Comissão – o que acabou ocorrendo – e, ao acelerar,
nós votaríamos as suplementações ﬁnanceiras e todo
o restante da pauta do acordo feito.
Como já foi bem lembrado, dois problemas foram
detectados: a forma da votação da LDO e o Projeto de
Lei nº 7, do qual sou o relator, que trata da compra de
aeronaves. Nesse caso, a Liderança do PFL na Câmara
dos Deputados, que responde na Comissão, atendeu
ao apelo para que possamos até fracionar essa votação, votando aquilo que não é motivo de crise.
Então, não há interesse do Governo em relação
à preocupação do Senador Efraim Morais.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na última sessão, ﬁzemos um acordo, e o Presidente
da Casa encaminhou basicamente aquilo que foi acordado pelos líderes. Foi acordado que faríamos um esforço concentrado até o dia 8 deste mês. A votação da
LDO é o último momento da sessão e, por isso, está
agendada para quinta-feira.
É evidente que temos todo o interesse e o empenho em aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Estamos abertos a dialogar e a negociar no que for
necessário.
Combinamos colocar na pauta a votação da Lei
de Falências. Havia também uma ponderação do Senador José Jorge, que apoiei de imediato, de votarmos o texto-base da reforma do Judiciário. Só não o
votamos naquela ocasião em função do quorum que
estava bastante baixo.
A nossa disposição é também aprovar a Lei de
Biossegurança. Estamos abertos para dialogar e negociar.
Em relação ao Projeto de Parceria Público-Privada,
sempre estivemos abertos ao diálogo e à negociação.
Aliás, o primeiro parecer, do Senador João Tenório, do
PSDB, tem críticas veementes do Senador Arthur Virgílio e foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
Já ﬁzemos várias correções nesse parecer, inclusive
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por acordo e por negociação, na Comissão de Assuntos Econômicos. Não concluímos a votação.
Portanto, existem questões relevantes para aperfeiçoar esse projeto. É uma legislação nova, um instrumento novo do Estado, do setor privado, para alavancar
investimentos. Estamos abertos à negociação.
Já tínhamos acordado votar a Lei de Falências e
a reforma do Judiciário e, com o esforço e a disposição
de todos, isso será feito. A reforma do Judiciário é um
trabalho suprapartidário, que está há treze anos na
espera, foi feito por todos os partidos, construído coletivamente e seria um avanço importante para o País.
Esses dois temas já foram acordados anteriormente
para serem votados.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço licença a V. Exª para um
problema moral. O Deputado Antonio Carlos Magalhães
Neto já esteve aqui com o Senador Aloizio Mercadante
e disse que não foi paga a ele nenhuma emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em resposta ao Senador Aloizio Mercadante, a Mesa
esclarece que procurou as Lideranças, desde há semana passada, no empenho de querer que os nossos
trabalhos funcionassem nesta semana. Os Líderes
da Oposição e do Governo acordaram votar a Lei de
Falências, matéria sobre cujo mérito não há qualquer
divergência. Assim, vamos iniciar a votação do Item
1 da pauta e, para isso, peço a colaboração dos Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 881, de 2004
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 29, de 2004, advindo da MSF nº 87, de 2004, que
“propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil no valor de até
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado
de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento parcial
do ‘Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do
Estado de São Paulo”’.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004. – Ramez
Tebet, Presidente – Sérgio Guerra, Relator – Aloízio
Mercadante – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino
– Antonio Carlos Valadares – Geraldo Mesquita
Júnior – Fernando Bezerra – Valdir Raupp – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Sérgio Guerra – Serys
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Slhessarenko – Aelton Freitas – Antonio Carlos
Magalhães – Edison Lobão.
REQUERIMENTO N° 882, de 2004
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº30,
de 2004, advindo da MSF nº 88, de 2004, que “propõe
ao Senado Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia do Japan
Bank for International Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil, no valor, em
ienes japoneses, equivalente a até US$209,000,000.00
(duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado de São
Paulo e um consórcio de bancos privados japoneses,
liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial
do Programa Integrado de Transportes Urbanos – Projetos da 4ª Linha do Metrô (Linha Amarela)”.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004. – Ramez Tebet, Presidente – Valdir Raupp – Aloízio
Mercadante – Roberto Saturnino – Antonio Carlos
Valadares – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando
Bezerra – Garibaldi Alves Filho – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Rodolpho Tourinho – Marcos
Guerra – Sérgio Guerra – Ideli Salvatti – Serys Slhessarenko – Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
SGM/P 1499/04
Brasília, 5 de julho de 2004
Câmara dos Deputados.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Câmara dos Deputados, em sessão realizada nesta data, elegeu, conforme relação anexa, os
deputados que integrarão a Comissão Representativa
do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da
Constituição Federal.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço. – João Paulo Cunha, Presidente
da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O expediente lido vai à publicação.
Fica constituída a Comissão Representativa.
É a seguinte a Comissão Representativa do Congresso Nacional:
Comissão Representativa do Congresso Nacional
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Composição: 17 Deputados e 8 Senadores
Presidente: Senador Eduardo Siqueira Campos
Vice-Presidente: Deputado Nilton Capixaba
Secretário: Raimundo Carreiro
Mandato: de 1º a 31 de julho de 2004.
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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 883 , DE 2004
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, seja destinado o horário do expediente
da sessão do Senado Federal, no dia 18 de outubro,
para homenagear a medicina brasileira pela passagem
do Dia do Médico.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004, – Senador
Mozarildo Calvacanti – Senador Augusto Botelho
– Senador Mão Santa – Senador Tião Viana – Senador
Papaléo Paes – Senador Antonio Carlos Magalhães
– Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido será submetido à deliberação
do Plenário após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 884, DE 2004
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter deﬁnitivo, do Requerimento nº 847, de 2004,
de minha autoria, apresentado no último dia 29 de junho neste Plenário.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senadora Ideli Salvatti, PT/SC.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere a retirada do Requerimento nº
847, de 2004.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 44 e 4 continuam a tramitar em conjunto.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 259 e 294
continuam também a tramitar em conjunto.
O Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2003,
continua a tramitar autonomamente.

Quarta-feira 7

Nessas condições, todos os projetos voltam ao
exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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 885, DE 2004
Requer voto de pesar pelo falecimento do escritor e historiador amazonense
Leandro Tocantins.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 1º de julho de 2004, do escritor
amazonense Leandro Tocantins, um dos mais ilustres
intelectuais e historiadores do Amazonas.
Como registra o jornal O Estado do Amazonas,
com o falecimento de Leandro, a Amazônia perdeu um
dos seus mais ilustres pensadores e intelectuais.
Conheci o notável historiador e, de fato, ele foi
um dedicado pesquisador da vida e da história da
Amazônia.
Leandro Tocantins deixa uma grande obra, inclusive o livro Um Rio Comanda a Vida, lançada quando
Getúlio Vargas ainda era Presidente do Brasil. Vargas
leu o livro e, após, cunhou uma frase que se tornou
lapidar no meio intelectual brasileiro: Gostaria que os
homens comandassem o rio. Requeiro, também, que
o voto de pesar do Senado seja comunicado aos familiares do escritor e ao Reitor da Universidade Federal
do Amazonas.
Justiﬁcação
O escritor Leandro Tocantins é merecedor da
homenagem que proponho ao Senado da República.
Figura de grande destaque no Amazonas, sua vida
íntegra foi dedicada ao levantamento de dados históricos, que ﬁcaram registrados em sua obra.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra para encaminhar o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Leandro Tocantins foi um grande amazonólogo, autor de cerca de trinta livros sobre a minha
região. Apesar de mais novo, inspirava Arthur César
Ferreira Reis.
Gilberto Freyre disse que, além de um amazonólogo, ele era um grande amazonóﬁlo.
Na verdade, seu livro Um Rio Comanda a Vida é
imortal. Muito conhecido em Lisboa, era autor obrigatório na universidade brasileira nos anos 60 e 70.
Percebo que hoje está um tanto esquecido. Perguntei a alguns colegas sobre Leandro Tocantins e
todos se lembravam, vagamente, da ﬁgura sem recorrerem à obra que, tenho certeza, é íntima de V. Exª,
pelo que representou para a minha região e pela ﬁgura
de enorme senso poético, grande senso de observação, enorme acuidade e bom conhecimento cientíﬁco
sobre a Amazônia. Foi um verdadeiro farol a iluminar
tantas gerações.
Há pouco, consultava o Senador Antonio Carlos
Magalhães, que me disse quem era Leandro Tocantins.
Comuniquei a S. Exª o falecimento do ilustre escritor,
e o Senador Antonio Carlos foi um dos poucos que,
com precisão, me disse de quem se tratava.
Leandro do Tocantins, para o Amazonas, é um
vulto a ser cultivado. As novas gerações precisam reler
seus livros. Digo reler porque certos conhecimentos
são atávicos; precisam reler porque seus pais leram
Leandro Tocantins; porque é preciso tomar conhecimento de quem foi esse grande brasileiro.
Entendo que, se alguém é grande, analisando
os costumes e a vida de uma região tão importante
estrategicamente para o País – e há tanto tempo –,
esse alguém não pode ser menor quando se tenta dimensioná-lo em relação à grandeza brasileira.
Ele foi um grande amazonólogo. Segundo Gilberto
Freyre, foi um grande amazonóﬁlo. Ele, para mim, foi
um grande brasileiro, porque soube interpretar, a perfeição, a beleza de um povo, que amo, por representar a
minha própria vida; e a beleza, a vida e as perspectivas
de uma região que amo, por representar, ela própria, a
inspiração de qualquer caminhada que eu encete, de
qualquer passo que eu tente na minha vida.
Digo a V. Exª uma curiosidade, quando me apresso a encerrar: hoje, eu soube que Leandro Tocantins era
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amazonense. Não sei por que eu o julgava sergipano,
Senador Jefferson Péres. Talvez pelo seu parentesco
com o Governador João Walter ou porque trabalhou
perto dele. Para mim, é de pouca monta, a esta altura,
saber se ele nasceu lá, se nasceu no Acre, que já pertenceu ao Amazonas, como diz o Senador Jefferson
Péres, ou se teria nascido no Sergipe do Senador Antonio Carlos Valadares e do Senador Almeida Lima. Não
importa muito isso. O importante é que, aos 82 anos
de idade, faleceu um brasileiro que deixa uma grande
obra, um brasileiro imortal – porque quem deixa uma
grande obra não morre, passa ﬁsicamente, continua
servindo de inspiração e de fonte de consulta para os
universitários, para os estudiosos, para os acadêmicos
e para todos aqueles que queiram tomar conhecimento da beleza e da força, até mesmo telúrica, que tem
essa região, que tanto a todos nos encanta, que é a
Região Amazônica, Sr. Presidente.
Portanto, toda a homenagem do Senado e deste Parlamentar amazonense ao imortal Leandro Tocantins, grande amazonólogo, como gostaria de ver
registrado; grande amazonóﬁlo, como registrou, com
sua capacidade de observação e sua genialidade, o
genial e igualmente imortal autor de Casa Grande &
Senzala, Gilberto Freyre, o imortal, repito, pernambucano e brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É com uma grande emoção que, por meio do requerimento de V. Exª, acabo de tomar conhecimento da
notícia do falecimento de Leandro Tocantins, que, realmente, foi um grande escritor brasileiro.
Posso acrescentar a isso um dado pessoal, porque dele fui amigo e acompanhei, ao longo do tempo,
a construção da sua grande obra.
Nos anos 70, convidei-o para percorrermos os
sertões da Paraíba, que haviam sido o cenário de A
Bagaceira, de José Américo, cuja Cadeira ocupo,
hoje, na Academia Brasileira de Letras. Ele foi comigo,
e passamos uma temporada anonimamente, ali, naquelas áreas de areia de Campina Grande, do sertão
da Paraíba e do Semi-Árido, percorrendo os caminhos
onde José Américo escrevera A Bagaceira.
Mas também devo louvar, em Leandro Tocantins,
o grande historiador da Amazônia. Basta ler os seus
dois volumes sobre a história do Acre. São extraordinários, porque levantam uma bibliograﬁa de tudo
o que aconteceu naquela região, tendo como fontes
documentos originais que ele foi pesquisar em Portugal, onde desvendou, por exemplo, a vida do Galveias,
que se transformou, depois, naquele livro do Imperador do Acre, e a sua volta posteriormente ao Brasil;
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como também toda a construção do Acre, desde os
seus primórdios. No Acre, Leandro Tocantins havia
passado grande parte da sua vida. O seu pai foi um
grande dono de seringal, na curva, onde mais tarde
foi chamada de Boca do Acre.
É uma grande perda, porque Leandro Tocantins
era um homem extraordinário, grande conhecedor e
amigo da Amazônia.
Outro livro seu, também fundamental, de que me
recordo neste instante, foi o guia sobre Santa Maria
de Belém do Grão-Pará, em que reconstrói a história
da cidade de Belém, desde Francisco Caldeira Castelo Branco, que, à frente de cerca de 200 índios e
portugueses, em 1616, chegava para fundar a cidade
de Belém do Pará.
Portanto, esta é uma homenagem que o Senado
Federal presta com grande justiça, porque Leandro
Tocantins foi um grande brasileiro, um grande escritor
e deixa uma lacuna extraordinária. Depois do desaparecimento de Arthur César Ferreira dos Reis, ele, de
certo modo, ocupava um lugar que não estava nem à
frente nem atrás, mas ao lado desse grande historiador da Amazônia.
É com este sentimento que a Mesa se associa
ao pesar de toda a Casa, principalmente daqueles
que requereram o voto de pesar que estamos votando neste momento.
Eu me antecipei, mas acredito que outros Colegas também desejam falar sobre o assunto.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como é bom ter à frente do Senado Federal
uma pessoa com o quilate intelectual de V. Exª, que,
tomado de surpresa pela morte de um escritor conhecidíssimo na Amazônia, mas não tanto no resto do Brasil, permite a V. Exª discretear, com tanta desenvoltura,
sobre a pessoa e a obra do Leandro Tocantins!
Eu o invejo porque V. Exª o conheceu pessoalmente. Não tive essa ventura. O Leandro nasceu no
Acre, viveu alguns anos em Belém do Pará e, muitos
outros anos, no Rio de Janeiro. Nunca nos cruzamos,
apesar de ele, durante algum tempo, ter servido ao
Governo de outro grande amazônida, que foi Arthur
César Ferreira Reis, de quem ele era muito amigo e
o tinha na qualidade de seu guru, como muitas vezes
ele revelou.
Quem escreve um livro como O Rio Comanda a
Vida nem precisaria escrever mais nada, Sr. Presidente! É um clássico da Amazônia, no qual ele disserta
sobre o condicionamento do caboclo ao rio; ao ritmo de
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vida do caboclo, editada pelo rio, que lhe dá alimento,
transporte, lazer e tudo mais.
Eu gostaria muito de falar sobre Leandro Tocantins numa sessão especial, e não no registro em torno
de um requerimento de pesar pela sua morte.
De forma que, aqui, deixo – já o fez o Senador
Arthur Virgílio, mas eu o reitero –, em nome de todos os
amazônidas, porque ele foi um homem da Amazônia, o
nosso profundo sentimento de dor e de consternação
pelo desaparecimento de Leandro Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, pedi licença ao Senador Arthur Virgílio para
também me associar e subscrever o requerimento de
pesar pela morte de Leandro Tocantins, porque me
incluo entre os seus admiradores.
Posso dizer, seguramente, que a obra mais completa sobre o Estado do Acre, sobre a Amazônia Ocidental é de autoria de Leandro Tocantins, intitulada
Formação Histórica do Acre. Por coincidência, ele
é acreano, nasceu às margens do rio Muru, na bifurcação com o rio Tarauacá. Seu pai foi um grande seringalista.
Em seu livro, com toda a sua sensibilidade, ele
descreve a história da formação amazônica a partir
da sua infância, à beira dos degraus das escadas,
sentindo o ir e vir dos barcos, das canoas, na fase de
consolidação da história amazônica, do início do ciclo
da borracha.
Leandro Tocantins faz a análise de um estudioso.
Não é apenas um escritor, mas um grande historiador.
Pesquisou nos acervos das Coroas portuguesa e espanhola, do Congresso americano e do Senado dos
Estados Unidos, que tem um dos mais completos acervos históricos sobre a formação histórica da Amazônia
Ocidental. Leandro Tocantins passou décadas debruçado sobre a pesquisa, pelo interesse de trazer à luz
a memória que estava perdida do povo amazônico,
especialmente da nossa formação histórica.
É uma análise sobre mais de 500 anos da nossa
relação com a Península Ibérica, sobre o nosso processo histórico, que veio evoluindo e se consolida na Amazônia Ocidental a partir de meados do século XIX.
Leandro Tocantins é um patrimônio da Amazônia
brasileira, é um patrimônio da inteligência brasileira.
Sem dúvida, podemos dizer que perdemos um
clássico da história brasileira e uma memória das mais
admiráveis que o Brasil teve.
Tive a honra de lhe dar um breve telefonema, pedindo-lhe que fosse ao Acre durante as comemorações
do centenário da revolução acreana. E ele lamentou
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profundamente não poder retornar ao seu Estado,
porque estava no Rio de Janeiro, com problemas respiratórios, o que o impedia de se deslocar até o Acre
para receber as justas homenagens.
Para mim, como acreano, e para o povo do Acre,
trata-se de uma perda inestimável e de um momento
de reconhecimento pela grande ﬁgura intelectual brasileira que é Leandro Tocantins, já muito bem descrito
por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para a maior homenagem que poderíamos prestar a
um escritor como Leandro Tocantins, chamei o Dr. Agaciel, que me informou que nossas edições do Senado
publicaram os dois volumes da Formação Histórica
do Acre, livro que considero o mais completo que Leandro Tocantins escreveu. Ele me disse que ainda está
no estoque, então pedi que mandasse distribuí-lo ao
Plenário, numa homenagem a Leandro Tocantins.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cada Estado, cada Região tem os seus valores intelectuais, a quem rende homenagem e cultua
a memória.
O meu Estado, por exemplo, tem muitas expressões no campo da intelectualidade, mas, há um que
se sobressai, que é Câmara Cascudo. Ele foi, acima
de tudo, um antropólogo, um homem que ﬁcou responsável, para a posteridade, perante a eternidade,
pelo registro da história do meu Estado. Antropólogo
de renome nacional e internacional, é uma das nossas
melhores referências, como Gilberto Freire o é, também, no Estado de Pernambuco.
Tenho certeza absoluta de que ambos, tanto Câmara Cascudo como Gilberto Freire, foram pessoas
que tiveram relação intelectual com Leandro Tocantins, que está sendo objeto de reverência por parte
daqueles que falam em nome da Amazônia, como V.
Exª, um intelectual, autor de livro, como Saraminda,
traduzido em muitas línguas, e, por isso, V. Exª é também orgulho desta Casa.
Aproveito a oportunidade para render, como nordestino, minha homenagem especial à memória de
Leandro Tocantins, historiador de peso e intelectual
de largo espectro. Um homem que teve atuação no
Amazonas, escrevendo sobre a sua história, como
mencionou o Senador Tião Viana. Fez o registro da
história do Acre, escreveu sobre uma região que é
carente de valores intelectuais e que teve, na sua expressão, um dos melhores registros da intelectualidade amazônida.
Por essa razão, cumprimento a iniciativa do Senador Arthur Virgílio e associo-me às manifestações
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contidas no requerimento, cultuando a memória do intelectual, do historiador, do contemporâneo de Câmara
Cascudo – orgulho da minha terra – e de Gilberto Freire, e um homem que orgulhou as Letras do Amazonas
e da Amazônia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador
Alvaro Dias. Em seguida, concederei a palavra aos Senadores Antero Paes de Barros e Heloísa Helena.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois das palavras do
Presidente José Sarney e de outros Senadores, seria
desnecessário abordar a ﬁgura de Leandro Tocantins
como um grande escritor e jornalista.
Em nome do Paraná, especialmente daqueles
que admiram a sua obra, gostaria de me associar a
todos quantos prestam esta homenagem em nome do
Senado Federal.
Formação Histórica do Acre, uma verdadeira
enciclopédia, de leitura obrigatória para todos os que
pretendem conhecer a história do Acre, é, sem sombra de dúvida, a sua principal obra, mas gostaria de
registrar, Sr. Presidente, outras obras importantes, para
que permaneçam nos Anais desta Casa como o grande
patrimônio cultural que herdamos dessa ilustre ﬁgura
da Amazônia, um legítimo representante da cultura
amazônica e, muito mais do isso, da cultura nacional,
especialmente da Literatura do nosso País.
Obras publicadas por esse amazonóﬁlo: O Rio
Comanda a Vida (uma interpretação da Amazônia);
Amazônia – Natureza, Homem e Tempo; Formação
Histórica do Acre; Santa Maria de Belém do GrãoPará; Brasil: Alguns Valores Essenciais; Euclides da
Cunha e o Paraíso Perdido; Vida, Cultura e Ação; A
Memória de Viver; Os Silêncios do Canto; O Outro
Instituto do Pecado; O Estado do Acre; Aventuras
de Tizinho; Como Matar uma Sogra; Grão-Pará; O
Menino que Passeava no Céu; Os Olhos Inocentes;
Adolescência, a Vigília dos Olhos; Estado do Acre:
Geograﬁa, História e Sociedade; Invenção da Floresta; Muito Prazer, Eu Sou Belém do Pará; O Aprendiz
Recém-Nascido; As Tatuzadas de Pepe Tatu; Longos
Ventos da Palavra; O Alcance da Vida.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
há um patrimônio literário incrível, e percebemos, aqui,
o desejo de Senadores de tê-lo como acreano ou paraense. Ouvi do Senador Tião Viana a aﬁrmativa de que
se trata de um acreano. Ouvi de outros que se trata
de um paraense. Na verdade, ele nasceu em Belém
do Pará. Seu pai mudou com a família para Tarauacá
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quando tinha apenas um ano de idade, por isso, ele
sempre se apresentava como paraense-acreano.
Essas são as homenagens do meu Estado, Sr.
Presidente, associando-nos às homenagens de todo
o Brasil e às que o Senado Federal presta a Leandro
Tocantins, esse grande jornalista e escritor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há ﬁguras que não pertencem
a um Estado nem a uma Região. Assim temos que
enquadrar Leandro Tocantins. V. Exª, principalmente,
e os demais oradores já traçaram o perﬁl do grande
escritor.
Eu, como Presidente do Senado, tive a oportunidade, atendendo a um apelo do Senador Tião Viana, de fazer publicar o livro Formação Histórica do
Acre. Outros livros de Leandro Tocantins poderiam
também ser publicados. V. Exª, com a sensibilidade
que tem de escritor e poeta, certamente vai aproveitar a oportunidade para dar ao Brasil, e não apenas
ao Amazonas, esse prêmio que é discorrer sobre Leandro Tocantins.
Assim, não falo apenas como baiano, mas como
brasileiro, porque é o Brasil que perde o grande escritor
e jornalista, cuja ﬁgura vários Senadores já exaltaram,
mas, por mais que o façam, ainda é pouco para o que
ele representou para o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muito pouco
a acrescentar depois de tantos Senadores se pronunciarem, mas eu também gostaria de reverenciar, em
nome do Estado de Mato Grosso, a ﬁgura do escritor
e jornalista Leandro Tocantins.
Não resta dúvida de que a sua principal obra,
Formação Histórica do Acre, é compilada principalmente em função das histórias que ele ouviu, contadas
por cearenses, paraibanos, pernambucanos, baianos
e sergipanos.
O escritor Leandro Tocantins faleceu no Rio de
Janeiro, onde vivia há algum tempo. Como realçou o
Senador Alvaro Dias, era conhecido como paraense e
acreano. A sua obra é fonte de consulta em todas as
universidades brasileiras, para se conhecer a História
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do Acre, e ele é bastante reverenciado por grandes escritores brasileiros, principalmente por Gilberto Freyre,
que dizia, carinhosamente, que Leandro Tocantins era
um “amazonóﬁlo”.
Ainda há pouco, eu perguntava ao Senador Arthur Virgílio qual era a situação econômica do historiador Leandro Tocantins. S. Exª disse-me que era um
homem de poucas posses. Portanto, ao ﬁnal, Sr. Presidente, gostaria de citar o título de um livro de outro
escritor brilhante, graças a Deus vivo, também pouco
reconhecido em nosso País. Reﬁro-me ao escritor
mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke, autor de O
Salário dos Poetas, entre outras obras, para mostrar
exatamente que a dedicação às letras é muito mais
um compromisso com as futuras gerações e com a
história do que com o aspecto ﬁnanceiro.
O Senado presta essa reverência com muita justiça, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa Helena, para encaminhar.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas as
homenagens feitas certamente já dão conta da intenção do Senador Arthur Virgílio e de outros Senadores
quando apresentaram o requerimento.
Conversava eu com o Senador Tião Viana sobre o
local de nascimento de Leandro Tocantins. Pensava eu
que ele havia nascido no Pará; o Senador Tião Viana,
no Acre. Chegamos ao consenso de que realmente ele
nasceu no Pará, e, muito pequeno ainda, com cerca
de um ano, foi para o Acre. Sua obra te muita profundidade cientíﬁca e alta qualiﬁcação técnica, mas o que
eu gostaria de ressaltar é a forma como ele elaborou
uma de suas principais obras, Formação Histórica do
Acre, como foi mencionado há pouco. Além de buscar
documentos em vários outros países, Leandro Tocantins
procurou, de forma muito especial, ouvir histórias. Foram
histórias de cearenses, paraibanos, pernambucanos,
baianos, alagoanos, sergipanos, maranhenses –está
a dizer aqui o Senador Edison Lobão. Então, admiro a
preciosidade e a delicadeza de Leandro Tocantins de
ter feito esse livro extremamente importante, ouvindo a
história contada por aqueles que efetivamente ﬁzeram
a economia e a cultura do Acre, que foi justamente o
povo nordestino.
Um a zero para mim, Senador Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, para
encaminhar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o falecimento
do escritor Leandro Tocantins, a literatura regionalista
do Brasil ﬁca mais pobre. O Brasil, que tem se consagrado por autores que ganharam renome nacional
por descrever as paixões de suas regiões, tinha, em
Leandro Tocantins, um dos seus expoentes.
Nascido no Pará, com vida feita no Estado do
Acre, era um “amazonóﬁlo”, no dizer de Gilberto Freyre,
porque, por meio de suas linhas, trazia, para um público regionalista, todos os mistérios, os encantos e a
beleza da região que adotou.
Sendo V. Exª, Sr. Presidente, também um escritor
regionalista, não é surpresa para nós o entusiasmo e
a emoção com que V. Exª retratou aqui a convivência
pessoal que teve com Leandro Tocantins, como também enalteceu, de maneira formidável, a sua grande
obra.
O Brasil empobrece com o falecimento desse
grande escritor e jornalista.
Portanto, como piauiense, quero enviar daqui
nossos votos de pesar para os seus familiares e dizer
que a literatura brasileira torna-se empobrecida com
a perda desse grande brasileiro.
Muito obrigado.
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que, na sessão
deliberativa ordinária do dia 30 de junho passado, foi
aprovado, em regime de urgência, o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2004, que “altera a Lei nº 6.766, de
19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências”, com
duas emendas: uma da Comissão de Assuntos Sociais
e uma da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
A Comissão Diretora, ao elaborar a redação ﬁnal
das respectivas emendas com vistas a encaminhá-las
à revisão da Câmara dos Deputados, constatou que
elas são semelhantes, divergindo apenas quanto à
palavra “referente”, constante da Emenda nº 1-CAS,
e “vinculada”, constante da Emenda nº 2-CI.
A Comissão Diretora, entendendo da impossibilidade de enviar as duas emendas à revisão e, não
havendo objeção do Plenário, com fundamento na alínea ‘b” do inciso X do art. 300 do Regimento Interno
– aplicado, no caso, por analogia, o inciso XIV do mesmo artigo –, optou por remeter à Câmara a emenda
aprovada pela Comissão de maior competência para
se manifestar sobre a matéria, tendo sido esta, tam-
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bém, a última a aprovar seu parecer, apresentando a
referida emenda.
Pergunto se o Senador Delcídio Amaral concorda
com a decisão da Comissão Diretora.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Absolutamente de acordo, Sr. Presidente, por corresponder ao texto advindo da Comissão de Infra-Estrutura, que é o mais adequado.
É a seguinte a redação ﬁnal da emenda ao projeto:
PARECER Nº 676, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2004
(nº 3.303, de 2004, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
33, de 2004 (nº 3.303, de 2004, na Casa de origem),
que altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 30 junho de
2004. _ José Sarney, Presidente _ Romeu Tuma _
Serys Slhessarenko _ Sérgio Zambiasi.
ANEXO AO PARECER Nº 676 DE 2004
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências.
Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda nº 2 – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)
Dê-se ao art. 3º do Projeto a seguinte redação:
“Art 3º O art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
‘Art. 4º ..................................................
§ 3º Se necessária, a reserva de faixa
não-ediﬁcável vinculada a dutovias será exigida
no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção
do meio ambiente, conforme estabelecido nas
normas técnicas pertinentes.’ (“NR)”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta
para que o Item 2, Projeto de Lei de Falências, passe
a ser o Item 1.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 886, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a ﬁm de
que a matéria constante do item nº 2 seja submetida
ao Plenário em 1º lugar.
Sala das Sessões, 6-7-2004. –Aloísio Mercadante.
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 2:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 735/2004 – art. 336, II)
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao 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).
Parecer sob nº 546, de 2004, da Comissão Diretora, Relator: Senador Romeu Tuma,
oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar.
Parecer parcial sob nº 559, de 2004, Relator: Senador Ramez Tebet, em substituição
à Comissão de Assuntos Econômicos (sobre
as emendas nºs 1 a 39, de Plenário), favorável às Emendas nºs 8, 9 e 16; apresentando
a Emenda nº 40, de redação.
Parecer parcial sob nº 560, de 2004, Relator: Senador Fernando Bezerra, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), nos
termos do parecer proferido em substituição à
Comissão de Assuntos Econômicos.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária da última quarta-feira, oportunidade
em que teve sua apreciação transferida para hoje.
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Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
Relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, para complementação de seu parecer sobre as
emendas, em substituição àquela Comissão.
PARECER Nº 559, DE 2004-PLEN
(Aditamento)
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, raramente ocupo a tribuna
para tratar de matéria tão técnica quanto esta que
vamos analisar.
O texto básico está aprovado. No entanto, continuarei a dar parecer sobre as emendas apresentadas
ao projeto de lei, que queremos denominar de Lei de
Recuperação das Empresas.
As Emendas de nºs 28 e 52, de autoria do Senador Demóstenes Torres e da Senadora Heloísa Helena,
incluem, nos artigos 168 a 178 do substitutivo aprovado,
a homologação da recuperação judicial como elemento
de tipo, o que, na prática, traduz-se na criminalização
de novas condutas por força da existência de um acordo extrajudicial homologado, seja porque as condutas
lhe são atentatórias, seja porque tais acordos passam
a servir como marco circunstancial, dando relevância
penal a fatos jurídicos.
Quero esclarecer principalmente ao Senador
Demóstenes Torres e à Senadora Heloísa Helena que
rejeitarei essas emendas, porque a Emenda nº 19, do
Senador Tasso Jereissati, é no mesmo sentido e atende aos objetivos das Emendas nº 28 e 52. Peço a V.
Exªs que acompanhem.
Emendas nº 30, 54, 55 e 56.
A Emenda nº 30 também é de autoria do Senador Demóstenes Torres e modiﬁca diversos artigos da
parte criminal do substitutivo aprovado. A modiﬁcação
do art. 79 restringe a responsabilidade dos sócios. A
atual redação do dispositivo no substitutivo aprovado refere-se à equiparação, para efeitos penais, dos
sócios, gerentes, administradores e conselheiros ao
devedor, ao falido. Substituir “sócios” e “gerentes” por
“sócio oculto” e “controladores”, os quais também são
sócios, seria reduzir o campo de incidência da norma
penal. Não há sentido em imunizar criminalmente certos sócios, se esses houverem efetivamente praticado
a conduta típica prevista na lei.
Também não se deve tornar automáticos os efeitos
penais da condenação por crime falimentar, pois são
variados e atendem a circunstâncias especíﬁcas (art.
181, § 1º). O princípio adotado pelo nosso Direito Penal
é o da não-produção automática dos efeitos da condenação com relação ao condenado, conforme anunciado no parágrafo único do art. 92 do Código Penal. Tais
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efeitos eram considerados, antes da reforma penal de
1984, “penas acessórias”, o que, substancialmente, não
deixam de ser. Assim como qualquer sanção “penal”,
não bastam requisitos objetivos: cumpre examinar o
caso concreto, já que tais sanções não devem guardar
cunho retributivo e estão presididas pela ﬁnalidade da
prevenção, uma vez que inviabilizam a manutenção de
situações que propiciam a prática do fato delituoso.
Com o mesmo fundamento, deve-se rejeitar a Emenda nº 54, do Senador Paulo Paim, que tem o mesmo
teor dessa parte da Emenda nº 5.
Outrossim, em sua função de “prevenção especial negativa” – que é o objetivo de tais sanções –, é
dispensável a notiﬁcação a todas as instituições trazidas pela emenda ao § 2º do art. 181, dadas as atribuições dessas e a natureza do crime de que trata o
PLC nº 71, de 2003.
Com relação ao julgamento da falência e dos crimes falimentares por um mesmo juízo, comungamos
do entendimento da Comissão de Assuntos Econômicos de que tal acumulação nos parece excessiva,
dado que os objetivos da ação penal e os da ação de
falência são bem distintos. No primeiro caso, o órgão
julgador está preocupado em veriﬁcar a consistência
da acusação, avaliar provas, fazer observar as garantias constitucionais e, se for o caso, condenar. No processo judicial falimentar ou de recuperação judicial, o
juiz, o quanto possível, deve envidar esforços para o
soerguimento da empresa e satisfação dos credores
habilitados. São lógicas distintas e que, não raro, podem entrar em rota de colisão.
Além disso, o substitutivo lançou um modelo que
preza a simplicidade: decretada a falência ou deferida
a recuperação judicial, condição, portanto, de procedibilidade, concede-se vista ao Ministério Público, que,
veriﬁcando a ocorrência de crime, promoverá ação
penal, solicitará, se entender necessária, a abertura
de inquérito policial ou aguardará, para fortalecer a
sua convicção, a exposição circunstanciada do administrador judicial (art. 187, § 1º). De resto, aplicam-se
subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. Tais propostas aceleram e simpliﬁcam o
processo penal dos crimes falimentares, desonerando
o juízo da falência das responsabilidades da persecução criminal.
Por todo o exposto, o parecer é pela rejeição da
Emenda nº 30, sendo que a Emenda nº 56, da Senadora Heloísa Helena, tem idêntico teor e, pelas mesmas razões, deve ser rejeitada.
Então, pelo nosso parecer, o juízo da falência
é um, e o juízo que vai apreciar possíveis crimes é
outro.
Emendas nº 31 e 53.
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As Emendas de nº 31 e 53, do Senador Demóstenes Torres e do Senador Paulo Paim, propõem suprimir o art. 180 do substitutivo aprovado, que preceitua que a sentença de decretação da falência ou de
concessão da recuperação judicial é condição objetiva
de punibilidade dos crimes falimentares.
As emendas devem ser rejeitadas em razão da
subemenda que apresentamos à Emenda nº 19, que
atende aos objetivos das Emendas nº 31 e 53.
Emendas nº 32, 33, 37 e 38.
A Emenda nº 32, do Senador Maguito Vilela,
modiﬁca o art. 192 do substitutivo, para que a nova lei
seja aplicável às falências decretadas anteriormente
ao início da sua vigência, “exceto os dispositivos referentes à veriﬁcação e habilitação de créditos e aos
crimes”. A principal justiﬁcativa do eminente Senador é
que, entre outros benefícios, a implicação imediata da
nova lei permitirá que se coloque em prática o limite de
150 salários mínimos para a preferência dos créditos
trabalhistas já nos processos atualmente em curso.
Gostaria de esclarecer que as emendas a que
me referi já foram analisadas por mim em sessão anterior e rejeitadas.
Emendas nº 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 50.
A Emenda nº 41, do Senador Pedro Simon, traz
alterações a 30 artigos do substitutivo, modiﬁcando
a disciplina dos créditos de natureza trabalhista na
recuperação judicial e na falência. A emenda exclui a
votação na classe dos trabalhadores na recuperação
judicial, prevendo que os trabalhadores só se submetem ao plano de recuperação por adesão voluntária;
reduz o prazo máximo de pagamento das obrigações
trabalhistas na recuperação judicial, de um ano para
seis meses, e aumenta o valor do crédito, que deve
ser pago em 30 dias, de cinco para dez salários mínimos; elimina o limite de 150 salários mínimos para a
preferência do crédito trabalhista na falência; prevê a
superioridade, sem limitações, do crédito trabalhista
em execução ou sob reserva e do crédito de natureza
estritamente salarial na falência; restabelece a sucessão trabalhista nas alienações judiciais do processo
falimentar e prevê expressamente a solidariedade do
arrematante. De maneira semelhante, preceituam as
Emendas nº 43, 44, 46, 47 e 49, da Senadora Heloísa Helena, e as Emendas nº 45 e 50, do Senador
Paulo Paim.
Estendemos que o trabalhador, como grande
interessado na preservação da empresa e na manutenção do emprego, deve participar do processo de
negociação, e as modiﬁcações propostas diﬁcultam a
concessão da recuperação judicial. Ressalte-se que
o plano só será aprovado, se os trabalhadores, como
classe, aprovarem-no. Mesmo assim, foram deﬁnidos
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diversos mecanismos de proteção aos trabalhadores,
como a limitação dos termos do plano de recuperação
e o voto por cabeça.
Quanto à limitação, na falência, da preferência
dos créditos trabalhistas a 150 salários mínimos, é
preciso deixar bem claro que ela visa a proteger os
próprios trabalhadores contra possíveis fraudes de
ex-administradores e, por isso, conta com o apoio das
maiores centrais sindicais do País. Ademais, a média
das indenizações e acordos homologados na Justiça
do Trabalho não supera o equivalente a 12 salários
mínimos. Considerando-se a estrutura extremamente
concentrada da renda no Brasil, o limite superior de
150 salários mínimos (hoje equivalente a R$39 mil)
afetará número reduzidíssimo de assalariados, entre
os quais estarão, exclusiva ou primordialmente, os
ocupantes de cargos elevados na hierarquia administrativa das sociedades.
Por essa razão e outras, o nosso parecer é pela
rejeição das Emendas.
A Emenda nº 42-Plen, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, acrescenta dois parágrafos ao
art. 3º do Substitutivo aprovado, para prever que se
entende por principal estabelecimento do devedor “o
local onde a empresa reconhecidamente exerce sua
administração, conﬁgurando-se o centro de tomada
de decisões”.
A emenda deve ser rejeitada, primeiramente porque o conceito de “principal estabelecimento” já está
amplamente sedimentado na jurisprudência.
A Emenda nº 48-Plen, de autoria da Senadora
Heloísa Helena, restabelece a sistemática da atual
legislação, prevendo, na falência, o pagamento dos
créditos tributários com prioridade sobre os créditos
com garantia real.
A emenda deve ser rejeitada, pois o fortalecimento do sistema de garantias reais no Brasil contribui
para a realização de um dos principais objetivos das
modiﬁcações promovidas ao regime falimentar brasileiro: a ampliação do acesso ao crédito e a redução
do seu custo.
A Emenda nº 51-Plen, também da Senadora Heloísa Helena, acrescenta §5º ao art. 168, para agravar
a pena do autor de fraude contra os credores trabalhistas.
Estamos propondo a rejeição da emenda, pois
a dosagem da pena – reclusão de três a seis anos
– tanto para fraudes a credores trabalhistas, como a
quaisquer outros credores, é suﬁciente para punir a
conduta e desestimular a sua prática.
A Emenda nº 57-Plen é de autoria da Senadora
Ideli Salvatti e procura modiﬁcar a redação dos incisos
II e III, do art. 41 do Substitutivo, para retirar os cre-
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dores com privilégio especial da classe dos credores
garantidos e colocá-los na classe dos credores quirografários e com privilégio geral.
Essa Emenda deve ser acolhida, já que, após
a modiﬁcação da ordem de prioridades na falência,
com os credores garantidos passando à frente dos
tributários, não há mais convergência de interesses
que justiﬁque a votação dos garantidos e dos credores
com privilégio geral na mesma classe. Além disso, tem
razão a Senadora quando aﬁrma que o voto isolado
dos credores garantidos fortalece o sistema de garantias reais no Brasil, traço que marca vários trechos do
Substitutivo aprovado.
A Emenda nº 58-Plen, do Senador Aloizio Mercadante, modiﬁca o §7º, do art. 6º do Substitutivo aprovado, para preceituar que, embora as execuções de
natureza ﬁscal não ﬁquem suspensas pela recuperação
judicial ou pela falência, essa regra ﬁca ressalvada no
caso de concessão de parcelamento dos termos da
Legislação especíﬁca.
A Emenda deve ser acolhida, pois sua redação
é consentânea com o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
155-A do Código Tributário Nacional, a serem acrescentadas pelo Substitutivo ao PLC nº 70, de 2003complementar, que promove modiﬁcações ao Código
Tributário Nacional, prevendo o parcelamento especial
para empresas em recuperação judicial.
A Emenda nº 59-Plen, do Senador Maguito Vilela, altera o parágrafo único do art. 24, para acrescentar que a remuneração do administrador judicial na
falência não pode superar 5% do valor da venda dos
bens da massa.
Acolho essa Emenda, inclusive, por seu aspecto
ético. Há uma lacuna na lei em relação à limitação da
remuneração do administrador judicial. Se há a limitação na recuperação judicial, com mais razão deverá
haver na falência, a ﬁm de se evitar que pagamentos
ao administrador judicial prejudiquem demasiadamente
o recebimento pelos credores.
A Emenda nº 60-Plen, também de autoria do Senador Maguito Vilela, estabelece regras procedimentais
a serem aplicadas aos processos com falência decretada anteriormente à vigência da nova lei.
Por essa razão, recomendamos a aprovação parcial da emenda, nos termos de uma subemenda que
apresentaremos ao ﬁnal.
A Emenda nº 61-Plen, ainda do Senador Maguito
Vilela, modiﬁca o parágrafo único do art. 129, para prever expressamente que a ineﬁcácia de atos em relação
à massa aplica-se a terceiros adquirentes.
Creio que essa Emenda deve ser rejeitada porque é inócua.
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A Emenda nº 62-Plen, do Senador Edison Lobão,
acrescenta um §4º ao art. 140 do Substitutivo aprovado,
para prever que os bens intangíveis do devedor deverão ser alienados em conjunto ou separadamente, “de
modo a maximizar o produto a ser realizado”.
A Emenda, data venia, deve ser rejeitada porque
a principal razão da nova sistemática da realização do
ativo, prevista no art. 140, é, justamente, preservar os
intangíveis da empresa.
A Emenda de nº 63-Plen, também de autoria do
Senador Edison Lobão, acrescenta um §5º ao art. 110
do Substitutivo aprovado.
A emenda deve ser rejeitada porque o inciso II
do §2º do art. 110 prevê a arrecadação e a avaliação
dos bens da massa falida, inclusive “dinheiro, papéis,
títulos de crédito, documentos e outros bens”.
A Emenda nº 64-Plen é de autoria do Senador
Aloizio Mercadante e acrescenta dois parágrafos ao
art. 37 do Substitutivo aprovado, para prever, na assembléia geral dos credores, a representação pelos
sindicatos dos trabalhadores a eles associados. A
proposta estatui que o sindicatos deverão apresentar
a lista de associados que pretendem representar e,
se algum trabalhador constar da lista de mais de um
sindicato, deverá indicar qual deles o representa, sob
pena de não ser representado por nenhum.
A emenda deve ser acolhida, pois confere maior
organização à participação dos sindicatos nas assembléias gerais, protege o trabalhador que deseje votar
pessoalmente ou contratar procurador para a defesa de
seus interesses, e evita que conﬂitos entre sindicatos
possam prejudicar o bom andamento da assembléia
geral de credores.
Emendas de Redação.
Identiﬁcamos equívoco na redação do parágrafo
único do art. 18 do Substitutivo aprovado e, por isso,
apresentamos, ao ﬁnal, emenda que visa exclusivamente a acrescentar a expressão “decretação da” à
frente da palavra “falência” no parágrafo único do art.
18 do Substitutivo aprovado.
O objetivo, como vimos, é meramente redacional.
Além disso, claramente houve um equívoco ao
deixar-se incluir um art. 65 e ao numerar o disposto
nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 64, pois trata-se de matéria
suﬁcientemente distinta do caput.
Por ﬁm, é preciso corrigir erro material na remissão feita pelo parágrafo único do art. 184, que deveria
ter mencionado o prazo do art. 187, §1º, e não o art.
186, §1º, mesmo porque não há prazo algum nesse
dispositivo.
Voto.
Portanto, o parecer é pela aprovação das Emendas de nºs 8, 9, 16, 57, 58, 59 e 64; pela aprovação
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parcial das Emendas nºs 19 e 60, nos termos das subemendas que apresentamos; pela rejeição das demais
emendas; e pela apresentação das emendas de redação já constantes do parecer, que já foram entregues à
Mesa e também são do conhecimento do Plenário.
Apresentamos também uma subemenda à Emenda nº 19-Plen, que altera os arts. 161, 162, 163 e 164
do Substitutivo, também já entregues à Mesa.
Ainda há uma subemenda à Emenda nº 60Plen, para que se dê ao §1º do art. 192 a seguinte
redação:
Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em
curso, podendo ser promovida a alienação dos
bens da massa falida assim que concluída sua
arrecadação, independentemente da formação
do quadro geral de credores e da conclusão
de inquérito judicial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é este o
parecer que formulamos em uma matéria eminentemente técnica. Sei que posso tê-los cansado. Li do meu
parecer os aspectos que julguei indispensáveis.
Trata-se de matéria de natureza técnica, mas
muito importante para a economia do nosso País. Ela
objetiva, como já se tem aﬁrmado reiteradamente, a
recuperação de empresas. Então esta é uma lei que
está voltada especiﬁcamente para evitar que se cerrem as portas de empresas que estão em funcionamento, na plena convicção de que, quando existe uma
falência no País, o prejuízo é de todos. É da empresa
– partindo-se do princípio de que ela está de boa-fé.
Do contrário, os seus sócios devem ir para a cadeia
– isso é óbvio. O prejuízo é também dos credores, dos
trabalhadores e da economia de maneira geral.
Produto de um trabalho que começou na Câmara
dos Deputados, veio para o Senado e tem este substitutivo apresentado. Teve a colaboração de grande parte
dos Senadores desta Casa, que apresentaram emendas
e que, naturalmente, apresentarão agora os seus requerimentos de destaque, para que a matéria seja melhor
debatida, aprovada e, aﬁnal, devolvida à Câmara dos
Deputados, onde se originou, que é a Casa que dará,
em relação a esta importante lei, a última palavra.
Quero crer, Sr. Presidente, que todos cumprimos
o nosso dever.
Nada tenho a acrescentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável às Emendas de nºs 8, 9, 16, 57,
58, 59 e 64 e pela aprovação parcial das Emendas de
nºs 19 e 60, apresentando, ainda, as Emendas de nºs
65 a 67, de redação, sendo a de nº 65 de teor idêntico
à Emenda nº 40, apresentada anteriormente.
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Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra, Relator da matéria na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para a complementação do seu
parecer sobre as emendas, em substituição àquela
Comissão.
PARECER Nº 560, DE 2004-Plen
(Aditamento)
O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há nada a acrescer ao relatório competentemente elaborado e lido aqui pelo Senador Ramez Tebet.
Combinamos que apresentaríamos conjuntamente o
Relatório da Lei de Falências e do Código Tributário. S.
Exª acabou de expor a Lei de Falências, e eu o farei por
ocasião da votação do Código Tributário Nacional.
Então, o meu parecer é absolutamente igual ao
do Senador Ramez Tebet, a quem cumprimento.
É o seguine o parecer na íntegra:
(COMPLEMENTOS DOS PARECERES
NºS 559 E 560, DE 2004-PLEN)
PARECERES Nos , DE 2004 – PLEN
Em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos e à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as emendas de
Plenário apresentadas em turno suplementar
ao substitutivo ao PLC nº 71, de 2003, 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.
Relatores: Senador Ramez Tebet (CAE)
Senador Fernando Bezerra (CCJ)
I – Relatório
Foi aprovada no Plenário deste Senado Federal, no dia 17 de junho de 2004, a Emenda nº 2 – CCJ
(substitutivo) ao PLC nº 71, de 2003, que trata da nova
lei de falências, restando, para a votação da matéria
em turno suplementar, a discussão das emendas de
Plenário apresentadas ao substitutivo aprovado. Passamos à análise das referidas emendas.
II – Análise
EMENDA Nº 1 – PLEN
A Emenda nº 1, do Senador Arthur Virgílio, modiﬁca o art. 1º do substitutivo aprovado, para dar-lhe
redação muito parecida com a aprovada na Câmara
dos Deputados, e tem como objetivos principais impos-
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sibilitar a falência de empresários pessoas naturais e
permitir a falência de sociedades de economia mista.
A emenda deve ser rejeitada, porque, além de sua
redação ser tecnicamente imperfeita, não vemos razão
para excluir das normas falimentares os empresários
individuais. Se a pessoa natural pratica atos empresariais, deve-se submeter às mesmas regras aplicáveis
às sociedades empresárias, sob pena de concorrer
deslealmente com as empresas. Ressalte-se, ainda,
que todo o substitutivo foi elaborado considerando a
possibilidade de falência do empresário individual e
qualquer modiﬁcação nesse preceito implicaria necessidade de estudo aprofundado para a reforma de
numerosos dispositivos da nova lei. Quanto à falência
de sociedades de economia mista, a razão para sua
não-submissão ao regime falimentar envolve interesses
estratégicos do Brasil em algumas dessas empresas,
que ganham competitividade em razão da diminuição
dos riscos a elas relacionados.
EMENDAS DE Nº 2, 3 e 36 – PLEN
A Emenda nº 2, do Senador Demóstenes Torres,
altera a redação do art. 4º do substitutivo aprovado, para
prever a necessidade de intimação do Ministério Público
em “todos os atos, fases e procedimentos” previstos na
nova lei, sob pena de nulidade, e para discriminar as
hipóteses em que o órgão pode atuar nos processos
de falência e de recuperação judicial.
Note-se que a referida emenda constitui repetição
de outra, já apresentada e rejeitada perante a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Reiteramos, aqui,
as razões de rejeição da emenda perante a CCJ.
O art. 4º já é bem abrangente no que tange às
prerrogativas do Ministério Público nos processos de
falência e recuperação judicial, dispondo que, “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”. A necessidade de intimação do parquet em
todos os atos, fases e procedimentos, sob pena de nulidade, representaria burocratização desnecessária e
nociva ao processo, que precisa ser ágil. Ressalte-se
que o próprio substitutivo já traz hipóteses em que a
intimação do Ministério Público é obrigatória, como no
deferimento do processamento da recuperação judicial,
na decretação da falência, na alienação de bens da
massa falida e na prestação de contas do administrador judicial, ou seja, nos eventos mais importantes do
processo. Não se deve olvidar, ademais, que o Ministério Público tem poderes para consultar os autos e
apurar quaisquer irregularidades, a qualquer momento,
independentemente de intimação pessoal.
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Já a Emenda nº 3, do Senador Tasso Jereissati,
propõe a modiﬁcação do art. 4º do substitutivo, para
estabelecer que “o Ministério Público intervirá nos
processos de recuperação judicial e de falência”, por
entender que, com a atual redação do substitutivo,
“a constatação de ‘indício de crime, infração à lei ou
ameaça de lesão ao interesse público’ (...) será feita
ou pelo devedor ou pelos credores, e não pelo Ministério Público, que é o órgão institucionalmente criado
para tais tarefas”.
Entendemos que também essa emenda deva ser
rejeitada, pois há um equívoco em sua justiﬁcação: o
art. 4º do substitutivo é absolutamente claro ao dispor
que o Ministério Público agirá “por iniciativa própria
ou mediante provocação”, não havendo razão para
concluir que as averiguações no âmbito do processo
falimentar só poderiam ser feitas pelo devedor ou pelos credores.
A Emenda nº 36, da Senadora Patrícia Saboya
Gomes, tem teor idêntico à Emenda nº 3, do Senador
Tasso Jereissati, e pelas mesmas razões deve ser
rejeitada.
EMENDA Nº 4 – PLEN
A Emenda nº 4, do Senador Maguito Vilela, visa
a modiﬁcar o § 2º do art. 6° do substitutivo aprovado.
O objetivo da modiﬁcação seria acrescentar a expressão “independentemente de habilitação de crédito” ao
ﬁnal do dispositivo.
Entendemos que a alteração sugerida é dispensável, pois o procedimento de habilitação de créditos
transcorre perante o administrador judicial (art. 7º) e
não pode haver dúvida de que uma sentença do órgão judiciário competente não pode ser subordinada
ao arbítrio do administrador judicial. Ademais, no § 2º
do art. 6º do substitutivo, está claro o bastante que
a sentença da Justiça do Trabalho é título suﬁciente
para a inscrição do crédito trabalhista no quadro geral
de credores, formado nos termos do parágrafo único
do art. 18.
Portanto, o parecer é pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 5 – PLEN
A Emenda nº 5, do Senador Demóstenes Torres,
acrescenta um § 9º ao art. 6º do substitutivo aprovado, para prever que as multas ambientais e os depósitos do FGTS serão considerados extraconcursais e
serão sempre exigíveis na falência e na recuperação
judicial.
Tal modiﬁcação signiﬁcaria que os valores devidos
em função de multas ambientais seriam pagos com
prioridade até mesmo sobre os créditos trabalhistas e

131

Julho de 2004

decorrentes de acidente de trabalho, o que seria profundamente injusto com os trabalhadores.
Essa superprioridade das multas ambientais puniria muito mais a comunidade de credores do que a
empresa quebrada, uma vez que a utilização de recursos para pagamento dessas multas causaria diminuição dos ativos que deveriam servir para o cumprimento
das obrigações da massa falida. Além do mais, a falência da sociedade, em razão da cessação de suas
atividades, toma sem sentido o caráter educativo da
multa ambiental.
Ressalte-se que a previsão de pagamento de multas ambientais somente após a satisfação dos credores
quirografários não implica diminuição da responsabilidade por dano ambiental das empresas falidas, pois, nos
termos do art. 225, § 3º, da Constituição, a obrigação
de reparação de danos é independente da aplicação
de sanções penais ou administrativas. Também não
ﬁca prejudicada a responsabilização dos administradores por violação às leis ambientais, nem tampouco
a possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa infratora, com a responsabilização pessoal de seus sócios, conforme previsto no art.
158, II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
no art. 1.016 do novo Código Civil, Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, e no art. 4º da Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998.
Portanto, entendemos que o interesse de preservação do meio ambiente está suﬁcientemente protegido na redação dada pelo substitutivo à nova lei de
falências, razão pela qual recomendamos a rejeição
da emenda.
Em relação aos depósitos do FGTS, a alteração
seria inócua, uma vez que não há dúvidas de que
são exigíveis, com prioridade, na falência, já que são
obrigações decorrentes da legislação do trabalho, nos
termos do art. 83, I, do substitutivo.
EMENDA Nº 6 – PLEN
A Emenda nº 6, do Senador Demóstenes Torres,
visa a acrescentar um § 10 ao art. 6º do substitutivo,
para estender a inexigibilidade de multas contratuais
e de penas pecuniárias por infração a leis penais e
administrativas, já prevista na falência, também para a
recuperação judicial. Ou seja, concedida a recuperação
judicial, as multas não poderiam mais ser cobradas.
A emenda deve ser rejeitada, pois, na recuperação judicial, a empresa continua normalmente com
sua atividade. Excluída a obrigação de pagar multas,
o instituto poderia servir como instrumento para devedores livrarem-se da responsabilização pelo descumprimento de contratos ou pela violação da lei. A
recuperação judicial é um mecanismo de soerguimento
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de empresas e não um expediente para inadimplir obrigações e prejudicar credores de boa-fé. Naturalmente
o plano de recuperação poderá contemplar a exclusão
de multas, conforme expressamente estabelece o §
2º do art. 49 do substitutivo, mas sua aprovação dependerá de negociação e deliberação da assembléia
geral de credores.

em decorrência de emenda do Senador Antonio Carlos
Valadares, acolhida pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que deu nova redação ao inciso,
preceituando que os referidos documentos devem ser
produzidos por “proﬁssional legalmente habilitado”, o
que abarca os economistas, atendendo ao objetivo
da emenda.

EMENDA Nº 7 – PLEN

EMENDA Nº 11 – PLEN

A Emenda nº 7, do Senador Arthur Virgílio, suprime o § 7º do art. 6º do substitutivo aprovado, para
que as execuções ﬁscais ﬁquem suspensas durante
o processamento da recuperação judicial.
A emenda deve ser rejeitada, pois, como os créditos tributários não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, não faz sentido que as ações judiciais a
eles relacionados ﬁquem suspensas durante o período
de negociação do plano de recuperação. Saliente-se,
todavia, que o próprio § 7º do art. 6º já ressalva a possibilidade de concessão de parcelamento às empresas
em recuperação judicial nos termos da legislação especíﬁca. O Governo já se comprometeu a enviar projeto para regular essa forma de parcelamento. A partir
da concessão do parcelamento, as execuções ﬁscais
ﬁcarão suspensas e não haverá prejuízo às negociações do plano de recuperação.

A Emenda nº 11, do Senador Arthur Virgílio, propõe a supressão do art. 57 do substitutivo, para eliminar a exigência de certidões tributárias negativas, ou
positivas com efeito de negativas, para a concessão
da recuperação judicial. Tal alteração já foi analisada
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que rejeitou emenda semelhante do Senador Rodolpho Tourinho.
A emenda deve ser rejeitada, porque a exigência
de certidão constitui medida para evitar que o processo
de recuperação judicial sirva como expediente para livrar-se da sucessão tributária na venda de unidades da
empresa em diﬁculdades. Ademais, é preciso ressaltar
que a certidão que se exige não é necessariamente a
negativa, podendo-se apresentar a certidão positiva
com efeito de negativa, o que garante a concessão da
recuperação com o parcelamento especial previsto na
redação dada ao art. 155-A do CTN pelo PLC nº 70, de
2003 – Complementar, que tramita paralelamente.

EMENDA Nº 8 – PLEN
A Emenda nº 8, da Senadora Ideli Salvatti, altera
a redação do art. 39 do substitutivo aprovado, tornando
mais clara a possibilidade de votação em assembléia
geral pelos credores que obtiverem decisão judicial
para reserva de valores. Por aperfeiçoar a redação do
projeto, recomendamos a aprovação da emenda.
EMENDA Nº 9 – PLEN
A Emenda nº 9, do Senador Antonio Carlos Valadares, modiﬁca a redação do inciso IX do art. 51,
apenas para esclarecer que, entre os processos judiciais a serem arrolados pelo devedor em sua petição
inicial de recuperação judicial, devem-se incluir os de
natureza trabalhista. Por tratar-se de aperfeiçoamento redacional, benéﬁco à proteção dos trabalhadores,
recomendamos a aprovação da emenda.
EMENDA Nº 10 – PLEN
A Emenda nº 10, do Senador Sérgio Guerra, propõe a modiﬁcação do inciso III do art. 53 do substitutivo
aprovado, para prever que contadores e economistas
– e não somente contadores – possam elaborar laudo
econômico-ﬁnanceiro e de avaliação de bens e ativos
na recuperação judicial.
A emenda deve ser rejeitada, em razão de o dispositivo já estar modiﬁcado no substitutivo aprovado,

EMENDA Nº 12 – PLEN
A Emenda nº 12, do Senador Arthur Virgílio, que
constitui reiteração de emenda apresentada pelo Senador Rodolpho Tourinho à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, visa modiﬁcar o parágrafo único
do art. 60 do substitutivo, para estabelecer a não-responsabilização do arrematante pelo passivo trabalhista
nas vendas judiciais de empresas no âmbito da recuperação judicial, ou seja, propõe o ﬁm da sucessão
trabalhista também na recuperação judicial.
Nosso parecer é pela rejeição da emenda, porque
a exclusão da sucessão trabalhista na recuperação
judicial pode dar margem a fraudes aos direitos dos
trabalhadores e a comportamentos oportunistas por
parte de empresários. Além disso, é preciso ressaltar
que – diferentemente do crédito tributário, protegido ao
menos pela exigência de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa para a concessão da recuperação judicial – o crédito trabalhista ﬁca desguarnecido
caso a empresa seja vendida e o valor apurado seja
dissipado pela administração da empresa em recuperação judicial, já que não há, na recuperação judicial,
ao contrário da falência, vinculação ou destinação especíﬁca desses valores.
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EMENDA Nº 13 – PLEN
A Emenda nº 13, do Senador Antero Paes de
Barros, modiﬁca o art. 68 do substitutivo aprovado,
para prever a submissão das Fazendas Públicas e do
INSS à recuperação judicial. Emenda semelhante foi
apresentada à Comissão de Assuntos Econômicos.
A emenda deve ser rejeitada, pois a administração pública está vinculada aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e, por
isso, o ﬁsco não tem discricionariedade para transigir
sobre seus créditos, razão pela qual não teria como
negociar em eventual participação na assembléia geral
de credores, o que inviabiliza sua submissão à recuperação judicial.
EMENDA Nº 14 – PLEN
A Emenda nº 14, do Senador Arthur Virgílio, propõe a modiﬁcação do caput do art. 76 do SUBSTITUTIVO aprovado, para que as causas ﬁscais sejam julgadas
pelo juízo da falência ou da recuperação judicial.
A emenda deve ser rejeitada, porque viola o art.
187 do Código Tributário nacional, diploma com status
jurídico de lei complementar, que determina que o crédito tributário não se sujeita a habilitação em falência.
EMENDA Nº 15 – PLEN
A Emenda nº 15, do Senador Demóstenes Torres, modiﬁca a redação do art. 82 do substitutivo e lhe
acrescenta parágrafos, estabelecendo explicitamente
a legitimidade ativa do Ministério Público para ação
de responsabilização de sócios e administradores;
alterando o marco inicial da contagem da prescrição
da referida ação, da data da decretação da falência
para a data do encerramento do processo; prevendo
a possibilidade de arresto e de seqüestro de bens dos
responsáveis, em adição à já prevista indisponibilidade
de bens; e limitando o processo de falência ao prazo
máximo de cinco anos.
Também esta emenda já foi apresentada à CCJ
e foi parcialmente acolhida, na forma de subemenda,
para modiﬁcar o dies a quo do prazo de prescrição
da ação de responsabilização, da data da decretação
da falência para a data do encerramento do processo,
já que realmente é possível que irregularidades sejam
descobertas durante o processo falimentar ou mesmo
após seu encerramento. Assim, foi modiﬁcado na CCJ
o § 1º do art. 82 do substitutivo, ﬁcando prejudicada,
nessa parte, a emenda proposta.
Quanto aos demais pontos, reiteramos o parecer da CCJ pela rejeição das modiﬁcações, nos termos que aqui repetimos: Primeiramente, a explicitação da legitimação do Ministério Público, para a ação
de responsabilização de sócios e administradores, é
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desnecessária, face ao disposto no art. 4º do substitutivo. Cremos, ademais, que a indisponibilidade dos
bens do responsável é medida suﬁciente para garantir a reparação do prejuízo à massa ou aos credores.
Além disso, o estabelecimento de prazo máximo para
a falência, como também pontuou a CAE em seu parecer, e inócuo, pois não há pena para o descumprimento dos prazos pelo juiz ou pelo Ministério Público,
prazos esses chamados impróprios. Entendemos não
ser de boa técnica legislativa que um dispositivo legal
crie um prazo que possa ser descumprido.
EMENDA Nº 16 – PLEN
A Emenda nº 16, da Senadora Ideli Salvatti, modiﬁca o art. 84, I, do substitutivo aprovado, para esclarecer que as obrigações trabalhistas por serviços
prestados após a decretação da falência, inclusive as
que não se referirem ao administrador judicial ou seus
auxiliares, têm caráter extraconcursal, como já era o
objetivo do substitutivo. Por ser um aperfeiçoamento
redacional, benéﬁco à proteção dos trabalhadores,
recomendamos a aprovação da emenda.
EMENDA Nº 17 – PLEN
A Emenda nº 17, do Senador Arthur Virgílio,
reitera emenda apresentada pelo Senador Rodolpho
Tourinho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e propõe a supressão do inciso I do art. 94 do
Substitutivo da CAE e, por conseqüência, do seu art.
96, para excluir a possibilidade de decretação da falência com base em obrigação líquida materializada
em título executivo protestado.
Reiteramos o entendimento de que a emenda
deve ser rejeitada, porquanto incompatível com o objetivo de expandir o crédito e diminuir seu custo no
Brasil. O inadimplemento de obrigação líquida, materializada em título executivo devidamente protestado,
é indício suﬁciente do estado falimentar da empresa.
A possibilidade de falência por inadimplemento implica
maior objetividade da disciplina probatória relativa à
conﬁguração do estado falimentar, e realmente essa
prova não pode ser excessivamente difícil, sob pena
de não haver eﬁciência no processo de retirada do
mercado de empresas inviáveis ou sem condições de
recuperação. O art. 96 do substitutivo, contudo, deixa
claro que se trata de presunção relativa, tendo o devedor a prerrogativa de defender-se do pedido alegando
falsidade do título, prescrição, nulidade da obrigação,
pagamento da dívida, vício no protesto ou qualquer
outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não
legitime a cobrança do título. Entendemos que a perspectiva de decretação de falência por inadimplemento
traz maior segurança aos credores e estímulo a que
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as empresas brasileiras se conduzam de forma reta e
sejam pontuais no cumprimento de suas obrigações,
o que sem dúvida é desejável para o bom funcionamento da economia do País. Além disso, cremos que,
em prol do bom funcionamento da justiça falimentar, a
limitação dos pedidos de falência por inadimplemento
aos débitos superiores a quarenta salários mínimos,
como prevê o inciso I do art. 94, é medida adequada
para evitar a movimentação da máquina estatal, em
um processo oneroso como o de falência, quando for
inexpressivo o valor inadimplido pelo devedor.
EMENDA Nº 18 – PLEN
A Emenda nº 18, da Senadora Lúcia Vânia, modiﬁca o art. 121 do substitutivo e lhe acrescenta seis
parágrafos, com o objetivo de eliminar a norma sobre o
encerramento de contas correntes do falido e, em seu
lugar, estabelecer regras especiais sobre a falência do
incorporador e do construtor.
A emenda deve ser rejeitada. Primeiramente,
porque a norma sobre o encerramento de contas correntes e a apuração dos respectivos saldos é necessária para a correta disciplina da falência. Em segundo lugar, porque a lei de falências não deve tratar de
minúcias sobre a quebra de empresas de setores especíﬁcos da economia, como o da construção civil. As
alterações propostas pela ilustre senadora caberiam
melhor em um projeto especíﬁco ou como emendas a
um projeto especíﬁco voltado para as incorporações
imobiliárias.
Ressalte-se que, por iniciativa do Poder Executivo, já tramita no Congresso Nacional o PL nº 3.065, de
2004, que trata dos aspectos relacionados à proteção
dos adquirentes de imóveis em regime de incorporação. Por ser uma das prioridades do Governo Federal
– tendo até mesmo tramitado em regime de urgência
– o projeto em breve estará no Senado e poderá receber as emendas da Senadora Lúcia Vânia. Saliente-se,
por ﬁm, que uma das propostas da emenda da senadora, o patrimônio de afetação, que busca dar maior
garantia aos compradores de imóveis na planta, já está
previsto no ordenamento jurídico, em função da edição
da Medida Provisória nº 2.221, de 2001.
EMENDAS Nos 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 e 39 – PLEN
Foram apresentadas dez emendas com o objetivo
de restaurar o principal fundamento da recuperação
extrajudicial proposta no texto aprovado pela Câmara
para o PLC nº 71, de 2003: a submissão da minoria à
decisão da maioria. Assim, com base nessas emendas, todos os credores deveriam ser convocados para
o exame do plano de recuperação apresentado pelo
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devedor, que, se aprovado pela maioria deles, produziria efeitos em relação a todos.
A Emenda nº 19, do Senador Tasso Jereissati,
traz, consolidadas em um só texto, modiﬁcações aos
arts. 161, 162, 163 e 164 muito semelhantes às propostas pelas cinco emendas autônomas, de nº 22 a
26, apresentadas pela Senadora Lúcia Vânia, com a
diferença de que a Emenda nº 19 prevê quorum de
60% para a aprovação do plano de recuperação extrajudicial e a Emenda nº 23 prevê quorum de 50%.
Há, ainda, duas emendas do Senador Efraim Morais,
de nos 20 e 27, e duas emendas do Senador Romero
Jucá, de nos 21 e 39, com teor idêntico às do Senador Efraim Morais, propondo a supressão do § 2º do
art. 161 e modiﬁcando a redação do art. 165, com os
mesmos objetivos das emendas apresentadas pelos
Senadores Tasso Jereissati e Lúcia Vânia. Portanto,
analisaremos todas as emendas em conjunto.
Por entendermos necessário que a recuperação
da empresa não deve ser obstada por minorias que, de
forma caprichosa, repudie o plano apresentado pelo
devedor, concordamos ser necessária a submissão da
minoria à decisão da maioria. No entanto, é preciso
que as normas ﬁquem mais bem desenhadas, a ﬁm de
evitar controvérsias futuras. Assim, recomendamos a
aprovação da Emenda nº 19, na forma da subemenda
que apresentamos ao ﬁnal.
EMENDAS DE Nos 28 e 52 – PLEN
As Emendas de nos 28 e 52, do Senador Demóstenes Torres e da Senadora Heloísa Helena, inclui, nos
arts. 168 a 178 do substitutivo aprovado, a homologação da recuperação extrajudicial como elemento do
tipo, o que, na prática, se traduz na criminalização de
novas condutas por força da existência de um acordo
extrajudicial homologado, seja porque as condutas lhes
são atentatórias, seja porque tais acordos passam a
servir como marco circunstancial, dando relevância
penal a fatos jurídicos.
As emendas devem ser rejeitadas, pois a subemenda que ao ﬁnal apresentamos à Emenda nº 19,
do Senador Tasso Jereissati, atende aos objetivos das
Emendas nos 28 e 52.
EMENDA Nº 29 – PLEN
A Emenda nº 29, do Senador Arthur Virgilio, aumenta a pena para o crime previsto no art. 177 do
substitutivo aprovado, dos atuais dois a quatro anos,
para três a oito anos, no caso de “adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, 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 re-
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cuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em
alguma especulação de lucro, quando tenham atuado
nos respectivos processos”.
A emenda deve ser rejeitada, pois o substitutivo
já representa a duplicação da pena prevista para a
mesma situação pelo Decreto-Lei nº 7.661, de 1945,
atualmente em vigor, que, em seu art. 190, ﬁxa pena
de detenção de um a dois anos. Entendemos que a
pena do art. 177 é suﬁciente para a rigorosa punição
dos infratores e que a emenda, por propor a quase a
triplicação da pena atualmente prevista, é de difícil justiﬁcação, haja vista que não houve uma repulsa signiﬁcativamente maior à conduta típica nem tampouco uma
necessidade tão majorada de reprimi-la na nova lei de
falências em relação à legislação ora em vigor.
EMENDAS DE Nos 30,54,55 e 56 – PLEN
A Emenda nº 30, do Senador Demóstenes Torres, modiﬁca diversos artigos da parte criminal do
substitutivo aprovado. A modiﬁcação do art. 179 restringe a responsabilidade dos sócios. A atual redação
do dispositivo no substitutivo aprovado refere-se à
equiparação, para efeitos penais, dos sócios, gerentes, administradores e conselheiros ao devedor ou falido. Substituir “sócios” e “gerentes” por “sócio oculto”
e “controladores”, os quais também são sócios, seria
reduzir o campo de incidência da norma penal. Não
há sentido em imunizar criminalmente certos sócios
se estes houverem efetivamente praticado a conduta
típica prevista na lei.
Também não se deve tornar automáticos os efeitos
penais da condenação por crime falimentar, pois são
variados e atendem a circunstâncias especíﬁcas (art.
181, § 1º). O princípio adotado pelo nosso direito penal
é o da não produção automática de efeitos da condenação com relação ao condenado, conforme anunciado no parágrafo único do art. 92 do Código Penal. Tais
efeitos eram considerados, antes da reforma penal de
1984, “penas acessórias”, o que, substancialmente, não
deixam de ser. Assim, como qualquer sanção “penal”,
não bastam requisitos objetivos: cumpre examinar o
caso concreto, já que tais sanções não devem guardar
cunho retributivo e estão presididas pela ﬁnalidade da
prevenção, uma vez que inviabilizam a manutenção de
situações que propiciam a prática do fato delituoso.
Com o mesmo fundamento, deve-se rejeitar a Emenda nº 54, do Senador Paulo Paim, que tem o mesmo
teor dessa parte da Emenda nº 30.
Outrossim, em sua função de “prevenção especial
negativa – que é o objetivo de tais sanções – , é dispensável a notiﬁcação a todas as instituições trazidas
pela emenda ao § 2º do art. 181, dada as atribuições
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destas e a natureza do crime de que trata o PLC nº
71, de 2003.
Não tem funcionalidade penal a redução, no art.
182, do prazo prescricional dos crimes falimentares
para magros dois anos, o que se traduziria, considerando a realidade do sistema de repressão e prevenção
penal brasileiro, em impunidade. Como um dos princípios que nortearam o trabalho deste Senado foi o rigor
na punição de falências fraudulentas, não faz sentido
reduzir o prazo prescricional dos crimes previstos no
substitutivo. Pelos mesmos motivos deve ser rejeitada
a Emenda nº 55, do Senador Paulo Paim, que tem o
mesmo objetivo.
Com relação ao julgamento da falência e dos crimes falimentares por um mesmo juízo, comungamos
do entendimento da Comissão de Assuntos Econômicos de que tal acumulação nos parece excessiva,
dado que os objetivos da ação penal e os da ação de
falência são bem distintos. No primeiro caso, o órgão
julgador está preocupado em veriﬁcar a consistência
da acusação, avaliar provas, fazer observar as garantias constitucionais e, se for o caso, condenar. No processo judicial falimentar ou de recuperação judicial, o
juiz, o quanto possível, deve envidar esforços para o
soerguimento da empresa e satisfação dos credores
habilitados. São lógicas distintas e que, não raro, podem
entrar em rota de colisão. Ademais, o comportamento
do falido como devedor no processo de falência pode
afetar a sua condição de réu, favorecendo toda sorte
de prejulgamentos, o que expõe a risco os princípios
constitucionais da imparcialidade do juízo e da presunção da inocência.
Além disso, o substitutivo lançou um modelo que
preza a simplicidade: decretada a falência ou deferida
a recuperação judicial (condições de procedibilidade),
concede-se vista ao Ministério Público, que, veriﬁcando
a ocorrência de crime, promoverá a ação penal, solicitará, se entender necessário, a abertura de inquérito
policial, ou aguardará, para fortalecer a sua convicção,
a exposição circunstanciada do administrador judicial
(art. 187, § 1º). De resto, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. Tais
propostas aceleram e simpliﬁcam o processo penal
dos crimes falimentares, desonerando o juízo da falência das responsabilidades de persecução criminal.
Nesse sentido, entendemos as alterações propostas
aos arts. 183 a 191 pela emenda são um verdadeiro
retrocesso: o procedimento voltaria a ser burocrático,
lento e contraproducente.
Por todo o exposto, o parecer é pela rejeição da
Emenda nº 30. A Emenda nº 56, da Senadora Heloísa Helena, tem idêntico teor e pelas mesmas razões
deve ser rejeitada.
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EMENDAS DE Nº 31 e 53 – PLEN
As Emendas de nº 31 e 53, do Senador Demóstenes Torres e do Senador Paulo Paim, propõem suprimir o art. 180 do substitutivo aprovado, que preceitua que a sentença de decretação da falência ou de
concessão da recuperação judicial é condição objetiva
de punibilidade dos crimes falimentares.
As emendas devem ser rejeitadas, em razão da
subemenda que apresentamos à Emenda nº 19, que
atende aos objetivos das Emendas de nº 31 e 53.
EMENDAS Nº 32,33,37 e 38 – PLEN
A Emenda nº 32, do Senador Maguito Vilela, modiﬁca o art. 192 do substitutivo, para que a nova lei seja
aplicável às falências decretadas anteriormente ao início de sua vigência, “exceto os dispositivos referentes
à veriﬁcação e habilitação de créditos e aos crimes”.
A principal justiﬁcativa do Senador é que, entre outros
benefícios, a aplicação imediata da nova lei permitirá que se coloque em prática o limite de 150 salários
mínimos para a preferência dos créditos trabalhistas
já nos processos atualmente em curso.
Reiteramos o entendimento da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o assunto: em virtude das
marcantes diferenças entre o regime atual e o novo
regime que se propõe, é imprescindível que haja um
critério objetivo de separação entre eles, a ﬁm de evitar
que a superposição das regras cause confusão e leve
ao caos os processos já iniciados. Tampouco é de boa
técnica jurídica permitir a modiﬁcação das normas materiais depois de iniciados os processos, devendo-se
respeitar a segurança jurídica das partes envolvidas
– credores, trabalhadores e o próprio devedor – , que
tomaram atitudes e planejaram ações em função de
arcabouço jurídico diverso. Não convém permitir que
dispositivos como esse sejam vistos pela sociedade
como um sinal de que as regras podem mudar a qualquer momento, sem prévio aviso e sem a salvaguarda
das situações pretéritas.
A emenda deve ser rejeitada, pois a aplicação da
nova lei às falências decretadas anteriormente à sua
vigência seria temerária e traria grande instabilidade
a esses processos. As regras falimentares, tanto as
de natureza processual quanto material, estão fortemente concatenadas e, dependendo da fase em que
cada processo se encontre, haverá incerteza quanto
às normas aplicáveis dali em diante, com a possível
ocorrência de conﬂitos com as normas que validamente
regeram atos processuais anteriores.
Ressalte-se, ademais, que o próprio substitutivo
prevê, nos parágrafos do art. 192, a possibilidade de
aplicação das novas regras a processos falimentares
ou de concordata já iniciados, desde que não tenha
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havido a decretação da quebra anteriormente ao início
da vigência, como, por exemplo, nas hipóteses de convolação de concordata em falência ou de decretação de
falência na vigência da nova lei por pedido articulado
nos termos da atual legislação. Nesses casos, porém,
o problema ﬁca mitigado, pois o processo falimentar
pode ser dividido em duas fases bem distintas: uma
primeira, que vai do pedido à decretação da falência,
e uma segunda, que começa com a decretação e vai
até o encerramento da falência. Dessa maneira, a decretação da falência separa com precisão o âmbito
de aplicação de cada uma das leis, evitando conﬂitos
decorrentes de sua superposição.
Quanto à aplicação do limite de preferência previsto para os créditos trabalhistas, seria de duvidosa
constitucionalidade a aplicação da nova regra às falências em curso, pois constituiria violação aos princípios
da segurança jurídica e do direito adquirido, tutelados
pelo caput e pelo inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
A Emenda nº 37, também do Senador Maguito
Vilela, tem teor idêntico à anterior, com apenas uma
modiﬁcação: acrescenta a expressão “no que couber”
ao caput do art. 192 na redação que propõe. Entendemos que tal redação é tão temerária quanto a anterior,
porque em nada contribui para o esclarecimento das
incertezas que decorreriam, nos processos em curso,
da superposição da nova lei à legislação anterior.
A Emenda nº 38, do Senador Maguito Vilela,
acrescenta um § 5º ao art. 192, para prever que as
normas de caráter processual da nova lei aplicam-se
também às falências decretadas anteriormente ao início de sua vigência. A Emenda também deve ser rejeitada, por duas razões: primeiro porque, no processo
falimentar, há um encadeamento de atos muito maior
que em outros procedimentos judiciais, razão pela
qual pode surgir incompatibilidade entre atos praticados com base nas normas processuais anteriores e
os preceitos das novas normas. Em segundo lugar, há
diversas normas na lei que têm natureza dúplice: tanto
material quanto processual. Nesse caso, persistiria a
incerteza quanto a sua aplicação, o que, repita-se, não
é compatível com a estabilidade e a segurança de que
não prescindem os processos judiciais.
A Emenda nº 33, do Senador Arthur Virgílio,
restabelece o preceito contido na redação dada pela
Câmara dos Deputados sobre a aplicação da nova
lei de falências aos processos em curso, prevendo a
possibilidade de o devedor falido, que tenha obtido a
continuação do negócio, requerer ao juiz da falência
sua sujeição às novas regras. Pelas mesmas razões
já expostas, a Emenda deve ser rejeitada, porque
também não contribui para a clara separação entre o
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âmbito de aplicação das novas regras em relação a
processos anteriores.
Portanto, recomendamos a rejeição das Emendas epigrafadas.
EMENDAS DE NºS 34 e 35-PLEN
A Emenda nº 34, do Senador Arthur Virgílio, modiﬁca a cláusula de vigência do Substitutivo aprovado,
prevendo o início da vigência na data da publicação
da nova lei, eliminando a vacatio legis de 120 dias
prevista no art. 201. Já a Emenda nº 35, do Senador
Romero Jucá, posterga o início da vigência da nova
lei para um ano após sua publicação.
As Emendas devem ser rejeitadas, pois, em razão da complexidade das normas, é recomendável que
os operadores do direito contem com prazo adequado
para adaptar-se às modiﬁcações, em cumprimento ao
disposto no caput do art. 82 da Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998. No entanto, entendemos
que o prazo de 120 dias é suﬁciente para que a sociedade tenha amplo conhecimento dos novos dispositivos,
sem prejudicar a célere aplicação da nova lei.
EMENDAS DE NºS 41, 43, 44, 45,
46, 47, 49 e 50-PLEN
A Emenda nº 41, do Senador Pedro Simon, traz
alterações a trinta artigos do Substitutivo, modiﬁcando a disciplina dos créditos de natureza trabalhista na
recuperação judicial e na falência. A Emenda exclui a
votação na classe dos trabalhadores na recuperação
judicial, prevendo que os trabalhadores só se submetem ao plano de recuperação por adesão voluntária;
reduz o prazo máximo de pagamento das obrigações
trabalhistas na recuperação judicial de um ano para
seis meses, e aumenta o valor do crédito que deve ser
pago em trinta dias, de cinco para dez salários mínimos; elimina o limite de 150 salários mínimos para a
preferência do crédito trabalhista na falência; prevê a
superprioridade, sem limitações, do crédito trabalhista
em execução ou sob reserva e do crédito de natureza
estritamente salarial na falência; e restabelece a sucessão trabalhista nas alienações judiciais do processo falimentar e prevê expressamente a solidariedade
do arrematante. De maneira semelhante preceituam
as Emendas de nºs 43, 44, 46, 47 e 49, da Senadora Heloísa Helena, e as Emendas de nºs 45 e 50, do
Senador Paulo Paim.
Entendemos que o trabalhador, como grande
interessado na preservação da empresa e na manutenção de seu emprego, deve participar do processo
de negociação, e as modiﬁcações propostas diﬁcultam
a concessão da recuperação judicial. Ressalte-se que
o plano só será aprovado se os trabalhadores, como
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classe, o aprovarem. Mesmo assim, foram deﬁnidos
diversos mecanismos de proteção aos trabalhadores,
como a limitação dos termos do plano de recuperação
e o voto por cabeça.
Quanto à limitação, na falência, da preferência dos créditos trabalhistas a 150 salários mínimos,
esta visa proteger os próprios trabalhadores contra
possíveis fraudes de ex-administradores e, por isso,
conta com o apoio das maiores centrais sindicais do
País. Ademais, a média das indenizações e acordos
homologados na Justiça do Trabalho não supera o
equivalente a 12 salários mínimos. Considerando-se
a estrutura extremamente concentrada da renda no
Brasil, o limite superior de 150 salários mínimos (hoje
equivalente a R$39 mil) afetará número reduzidíssimo
de assalariados, entre os quais estarão, exclusiva ou
primordialmente, os ocupantes de cargos elevados na
hierarquia administrativa das sociedades.
Já a exclusão da sucessão trabalhista na falência tem por objetivo viabilizar a venda da empresa
como unidade produtiva e maximizar o valor obtido
na alienação judicial. O valor apurado será utilizado
para pagar os próprios trabalhadores, com preferência
sobre os demais credores. Viabilizando-se a venda e
maximizando-se o valor da empresa pela exclusão da
sucessão trabalhista, ganham os trabalhadores, que
terão maiores chances de obter o pagamento integral
de seus créditos. Mais ainda, a alienação da empresa
como unidade produtiva beneﬁcia os trabalhadores
não somente em relação ao recebimento de seu crédito, mas também – e talvez principalmente – no que
tange à preservação de seus empregos. Se não for
possível a venda em bloco, os bens da massa serão
vendidos em separado e, nesse caso, além de o agregado econômico se perder, nenhum dos empregos
poderá ser mantido.
Dessa forma, o parecer é pela rejeição das Emendas.
EMENDA Nº 42 – PLEN
A Emenda nº 42, do Senador Demóstenes Torres,
acrescenta dois parágrafos ao art. 32 do substitutivo
aprovado, para prever que se entende por principal
estabelecimento do devedor “o local onde a empresa
reconhecidamente exerce sua administração, conﬁgurando-se o centro de tomada de decisões”.
A emenda deve ser rejeitada, primeiramente porque o conceito de “principal estabelecimento já está
sedimentado na jurisprudência, dispensando explicitação legal. Em segundo lugar, entendemos que o principal estabelecimento não deve estar relacionado ao
centro de decisões da empresa, que, aﬁnal, poderia
ser escolhido pelo próprio devedor. O principal esta-
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belecimento deve ser tomado em sentido econômico,
ou seja, a falência ou a recuperação judicial devem
ser requeridas no local em que a empresa realiza a
maior parte de seus negócios, mesmo porque é aí que
a maioria dos credores estará, facilitando a habilitação
de créditos, a realização de assembléias e outros atos
ligados ao processo.
EMENDA Nº 48 – PLEN
A Emenda nº 48, da Senadora Heloísa Helena,
restabelece a sistemática da atual legislação, prevendo,
na falência, o pagamento dos créditos tributários com
prioridade sobre os créditos com garantia real.
A emenda deve ser rejeitada, pois o fortalecimento do sistema de garantias reais no Brasil contribui
para a realização de um dos principais objetivos das
modiﬁcações promovidas ao regime falimentar brasileiro: a ampliação do acesso ao crédito e a redução
do seu custo.
EMENDA Nº 51 – PLEN
A Emenda nº 51, da Senadora Heloísa Helena,
acrescenta § 5º ao art. 168, para agravar a pena do
autor de fraude contra os credores trabalhistas. A redação aprovada para o caput do art. 161 do substitutivo
prevê pena de três a seis anos, enquanto a emenda
estabelece pena de quatro a oito anos.
A emenda deve ser rejeitada, pois a dosagem da
pena – reclusão de três a seis anos – tanto para fraudes a credores trabalhistas como a quaisquer outros
credores, é suﬁciente para punir a conduta e desestimular sua prática.
EMENDA Nº 57 – PLEN
A Emenda nº 57, da Senadora Ideli Salvatti, modiﬁca a redação dos incisos II e III do art. 41 do substitutivo, para retirar os credores com privilégio especial da
classe dos credores garantidos e colocá-los na classe
dos credores quirografários e com privilégio geral.
A emenda deve ser acolhida, já que, após a modiﬁcação da ordem de prioridades na falência, com os
credores garantidos passando à frente dos tributários,
não há mais convergência de interesses que justiﬁque
a votação dos garantidos e dos credores com privilégio
geral na mesma classe. Além disso, tem razão a senadora quando aﬁrma que o voto isolado dos credores
garantidos fortalece o sistema de garantias reais no
Brasil, traço que marca vários trechos do substitutivo
aprovado.
EMENDA Nº 58 – PLEN
A Emenda nº 58, do Senador Aloizio Mercadante, modiﬁca o § 7º do art. 6º do substitutivo aprovado,
para preceituar que, embora as execuções de natureza
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ﬁscal não ﬁquem suspensas pela recuperação judicial
ou pela falência, essa regra ﬁca ressalvada no caso
de concessão de parcelamento dos termos da legislação especíﬁca.
A emenda deve ser acolhida, pois sua redação
é consentânea com o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
155-A do Código Tributário Nacional, a serem acrescentados pelo substitutivo ao PLC nº 70, de 2003 –
Complementar, que promove modiﬁcações ao Código
Tributário Nacional, prevendo parcelamento especial
para empresas em recuperação judicial.
EMENDA Nº 59 – PLEN
A Emenda nº 59, do Senador Maguito Vilela,
altera o parágrafo único do art. 24, para acrescentar
que a remuneração do administrador judicial na falência não pode superar 5% do valor de venda dos bens
da massa.
A emenda deve ser acolhida, pois realmente há
lacuna na lei em relação à limitação da remuneração
do administrador judicial na falência. Se há a limitação
na recuperação judicial, com mais razão deverá haver
na falência, a ﬁm de se evitar que pagamentos ao administrador judicial prejudiquem demasiadamente o
recebimento pelos credores, recebimento esse que,
aﬁnal de contas, é a principal razão do trabalho do
administrador.
EMENDA Nº 60 – PLEN
A Emenda nº 60, do Senador Maguito Vilela,
estabelece regras procedimentais a serem aplicadas
aos processos com falência decretada anteriormente
ao início da vigência da nova lei, como a realização
imediata do ativo, os requisitos do auto de arrecadação, o início da ﬂuência de prazos e a participação do
Ministério Público.
Repetimos que não é conveniente misturar as
regras da atual lei de falências com os procedimentos
do novo regime falimentar proposto, em razão de possível inconsistência entre eles.
No entanto, no que tange à realização do ativo,
já consta do § 1° do art. 192 do substitutivo que ﬁcará
vedada a concordata suspensiva nos processo de falência em curso. A concordata suspensiva é o grande
entrave à rápida venda dos bens da massa falida na
atual legislação, pois, como só pode ser concedida
após a conclusão do inquérito judicial e a administração
anterior tem a perspectiva de reaver os bens e continuar sua atividade, ﬁca sobrestada a venda. Assim, a
exclusão da possibilidade de concessão de concordata
suspensiva serve exatamente para propiciar a rápida
alienação dos bens da massa. Por essa razão, reco-
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mendamos a aprovação parcial da emenda, nos termos
da subemenda que apresentamos ao ﬁnal.
EMENDA Nº 61 – PLEN
A Emenda nº 61, do Senador Maguito Vilela,
modiﬁca o parágrafo único do art. 129, para prever
expressamente que a ineﬁcácia de atos em relação à
massa aplica-se a terceiros adquirentes.
A Emenda deve ser rejeitada, por ser inócua. O
principal efeito da ineﬁcácia de atos na falência é exatamente a total desconsideração de qualquer efeito em
relação à massa falida, independentemente de ação
para a anulação desses atos. Dessa forma, a alteração
proposta pela Emenda é desnecessária, pois deixa de
levar em consideração o conceito e os efeitos da ineﬁcácia de atos jurídicos.
EMENDA Nº 62 – PLEN
A Emenda nº 62, do Senador Edison Lobão acrescentam um § 4º ao art. 140 do Substitutivo aprovado,
para prever que os bens intangíveis do devedor deverão ser alienados em conjunto ou separadamente, “de
modo a maximizar o produto a ser realizado”.
A Emenda deve ser rejeitada, porque a principal
razão da nova sistemática de realização do ativo prevista no art. 140 é justamente preservar os intangíveis
da empresa, vendendo-se preferencialmente em bloco
seus estabelecimentos. Caso a empresa não seja vendida em bloco ou em unidades produtivas, como preceituam os incisos I e II do art. 140, poucos intangíveis
poderão ser preservados. Em relação aos intangíveis
que ainda puderem ser alienados separadamente por
terem algum valor fora do conjunto de bens, estes poderão ser vendidos em bloco, como prevê o inciso III
do art. 140, ou separadamente, como prevê o inciso
IV do mesmo artigo, sendo dispensável a modiﬁcação
proposta.
EMENDA Nº 63 – PLEN
A Emenda nº 63, do Senador Edison Lobão acrescenta um § 5º ao art. 110 do Substitutivo aprovado,
para prever expressamente que os bens intangíveis
do devedor serão avaliados no prazo de quinze dias
de sua arrecadação pelo administrador judicial.
A Emenda deve ser rejeitada, pois o inciso II do
§ 2º do art. 110 prevê a arrecadação e a avaliação
de todos os bens da massa falida, inclusive “dinheiro,
papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens”.
Não há, portanto, razão para crer que os ativos intangíveis estejam excluídos dessa relação. Além disso,
a explicitação desnecessária pode causar embaraço
ao processo falimentar, já que não raro a avaliação de
certos intangíveis, como know-how, reputação, cadeia
de fornecimento e clientela, é difícil senão em uma
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análise conjunta do valor da empresa. Por essa razão
é que o § 3º prevê que, “quando possível”, os bens
serão individualizados.
EMENDA Nº 64 – PLEN
A Emenda nº 64, do Senador Aloizio Mercadante
acrescenta dois parágrafos ao art. 37 do Substitutivo
aprovado, para prever, na assembléia geral de credores,
a representação pelos sindicatos dos trabalhadores a
eles associados. A proposta estatui que os sindicatos
deverão apresentar a lista dos associados que pretendem representar e, se algum trabalhador constar
da lista de mais de um sindicato, deverá indicar qual
deles o representa, sob pena de não ser representado
por nenhum. Além disso, os trabalhadores que comparecerem à assembléia votarão por si mesmos, ainda
que constem da relação do sindicato.
A Emenda deve ser acolhida, pois confere maior
organização à participação dos sindicatos nas assembléias gerais, protege o trabalhador que deseje votar
pessoalmente ou contratar procurador para a defesa de
seus interesses, e evita que conﬂitos entre sindicatos
possam prejudicar o bom andamento da assembléia
geral de credores.
EMENDAS (DE REDAÇÃO) DO RELATOR
Identiﬁcamos equívoco na redação do parágrafo
único do art. 18 do Substitutivo aprovado e, por isso,
apresentamos, ao ﬁnal, emenda que visa exclusivamente a acrescentar a expressão “decretação da” à
frente da palavra “falência” no parágrafo único do art.
18 do Substitutivo aprovado.
O objetivo desse aperfeiçoamento redacional é
simplesmente eliminar qualquer possível dúvida sobre
qual data deve ser levada em consideração para a inscrição do crédito habilitado no quadro geral de credores.
Com a atual redação do dispositivo, há a possibilidade
de surgir à interpretação de que essa data seria a do
requerimento da falência e não a de sua decretação,
o que obviamente não foi o objetivo do projeto, como
demonstra o art. 9º, II, do Substitutivo, ao exigir que
as habilitações tragam o valor dos créditos atualizados
até a data da decretação da quebra.
Além disso, claramente houve um equívoco ao
deixar-se incluir um art. 65 e ao numerar o disposto
nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 64, pois trata-se de matéria
suﬁcientemente distinta do caput. Assim, deve-se renumerar o § 2º do art. 64 como caput do art. 65, os
§§ 3º e 4º do art. 64 como §§ 1º e 2º do art. 65, e o §
1º do art. 64 como parágrafo único do art. 64, alterando-se a remissão feita ao caput do art. 64 pelo § 2º
do mesmo artigo.
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Por ﬁm, é preciso corrigir erro material na remissão feita pelo parágrafo único do art. 184, que deveria
ter mencionado o prazo do ad. 187, § 1º, e não o art.
186, § 1º, mesmo porque não há prazo algum neste
dispositivo.
III – Voto
Portanto, o parecer é pela aprovação das Emendas de nº 8, 9, 16, 57, 58, 59 e 64 – PLEN, pela aprovação parcial das Emendas de nº 19 e 60, nos termos
das subemendas que apresentamos, pela rejeição das
demais Emendas, e pela apresentação das seguintes
emendas de redação: 65, 66, 67.
EMENDA Nº 65 – PLEN
(De redação, ao Substitutivo ao PLC nº 71, de 2003)
Dê-se ao parágrafo único do art. 18 do PLC nº 71
(Substitutivo), de 2003, a seguinte redação:
“Art. 18. ................................................
Parágrafo único. O quadro, 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 decretação da falência,
será juntado aos autos e publicado no órgão
oﬁcial, no prazo de cinco dias, contados da
data da sentença que houver julgado as impugnações.”
EMENDA Nº 66 - PLEN
(De redação, ao Substitutivo ao PLC nº 71, de 2003)
Renumerem-se o § 2º do art. 64 como caput do
art. 65, os §§ 3º e 4º do art. 64 como §§ 1º e 2º do art.
65, e o § 1º do art. 64 como parágrafo único do art. 64,
e altere-se a remissão feita ao caput do art. 64 pelo
§ 2º do mesmo artigo, que, após a correção, passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 65. Quando do afastamento do
devedor, nas hipóteses previstas no art. 64,
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 os normas sobre deveres,
impedimentos e remuneração do administrador judicial.
§ 1º .......................................................
§ 2º ...................................................... ”
EMENDA Nº 67 - PLEN
(De redação, ao Substitutivo ao PLC nº 71, de 2003)
Dê-se ao parágrafo único do art. 184 a seguinte
redação:
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“Art. 184. ..............................................
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 seis meses.”
SUBEMENDA À EMENDA Nº 19 - PLEN
(Do Substitutivo ao PLC nº 71, de 2003)
Dê-se aos arts. 161, 162 163 e 164 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 161. O devedor que preencher os
requisitos do art. 48 poderá propor e negociar
com credores 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, assim
como àqueles previstos nos artigos 49, § 3º e
86, II desta Lei.
§ 2º O plano não poderá contemplar o
pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele
não estejam sujeitos.
§ 3º O devedor não poderá requerer a
homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial
ou se houver obtido recuperação judicial ou
homologação de outro plano de recuperação
extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.
§ 4º O disposto neste Capítulo não implica impossibilidade de realização de outras
modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores.
§ 5º O pedido de homologação do plano
de recuperação extrajudicial não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções, nem
a impossibilidade do pedido de decretação de
falência pelos credores não sujeitos ao plano
de recuperação extrajudicial.
§ 6º Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir
da adesão ao plano, salvo com a anuência
expressa dos demais signatários.
§ 7º A sentença de homologação do plano
de recuperação extrajudicial constituirá título
executivo judicial, nos termos do art. 584, III,
do Código de Processo Civil.”
“Art. 162. O devedor poderá requerer a
homologação em juízo do plano de recupe-
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ração extrajudicial, juntando sua justiﬁcativa
e o documento que contenha seus termos e
condições, com as assinaturas dos credores
que a ele aderiram”.
“Art. 163. O devedor poderá, também,
requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os
credores por ele abrangido, desde que assinado por credores que representem mais de
três quintos (3/5) de todos os créditos de cada
espécie por ele abrangidos.
§ 1º O plano poderá abranger a totalidade
de uma ou mais espécies de créditos previstos
no art. 83, II, IV, V, VI e VIII, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez
homologado, obriga a todos os credores das
espécies por ele abrangidas, exclusivamente
em relação aos créditos constituídos até a data
do pedido de homologação.
§ 2º Não serão considerados para ﬁns
de apuração do percentual previsto no caput
os créditos não incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais não poderão ter
seu valor ou condições originais de pagamento alteradas.
§ 3º Para ﬁns exclusivos de apuração do
percentual previsto no caput:
I - o crédito em moeda estrangeira será
convertido para moeda nacional pelo câmbio da
véspera da data de assinatura do plano, e
II - não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no art. 43.
§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua
substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da
respectiva garantia.
§ 5º Nos créditos em moeda estrangeira,
a variação cambial só poderá ser afastada se
o credor titular do respectivo crédito aprovar
expressamente previsão diversa no piano de
recuperação extrajudicial.
§ 6º Para a homologação do plano de
que trata esse artigo, além dos documentos
previstos no caput do art. 162, o devedor deverá Juntar;
I – exposição da situação patrimonial
do devedor;
II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas
especialmente para instruir o pedido, na forma
do inciso II do art. 51; e
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III - os documentos que comprovem os
poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal completa dos credores,
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.”
“Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial
previsto nos artigos 162 e 163, o juiz ordenará a publicação de edital no órgão oﬁcial
e em jornal de grande circulação nacional
ou das localidades da sede e das ﬁliais do
devedor, convocando todos credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial,
observado o § 3º.
§ 1º No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os
credores sujeitos ao plano, domiciliados ou
sediados no país, informando a distribuição
do pedido, as condições do plano e prazo para
impugnação.
§ 2º Os credores terão prazo de trinta
dias, contados da publicação do edital, para
impugnarem o plano, juntando a prova de seu
crédito.
§ 3º Para opor-se, em sua manifestação,
à homologação do plano, os credores somente
poderão alegar:
I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163;
II – prática de qualquer dos atos previstos
no inciso III do art. 94 ou do art. 130, ou descumprimento de requisito previsto nesta lei;
III – descumprimento de qualquer outra
exigência legal.
§ 4º Sendo apresentada impugnação,
será aberto prazo de 5 (cinco) dias para que
o devedor sobre ela se manifeste.
§ 5º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, os autos serão conclusos imediatamente
ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 dias, acerca
do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença se entender que não
implica prática de atos previsto no art. 130 e
que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição.
§ 6º Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores
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que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida.
§ 7º Da sentença cabe apelação sem
efeito suspensivo.
§ 8º Na hipótese de não homologação do
plano o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial.
Dê-se ao art. 131 do Substitutivo a seguinte redação:
“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 será declarado
ineﬁcaz ou revogado.”
Dê-se ao art. 168 do Substitutivo:
“Art. 168. Praticar, antes ou depois da
sentença que decretar a falência, conceder a
recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial ato fraudulento de que resulte
ou possa resultar prejuízo aos credores, com o
ﬁm de obter ou assegurar vantagem indevida
para si ou para outrem.
............................................................. ”
Dê-se ao art. 171 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 171. Sonegar ou omitir informações
ou prestar informações falsas no processo de
falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o ﬁm de induzir a
erro o juiz, o Ministério Público, os credores,
a Assembléia Geral de credores, o Comitê ou
o administrador judicial.
............................................................. ”
Dê-se ao art. 172 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 172. Praticar, antes ou depois da
sentença que decretar a falência, conceder a
recuperação judicial ou homologar plano de
recuperação extrajudicial, ato de disposição ou
oneração patrimonial ou gerador de obrigação,
destinado a favorecer um ou mais credores em
prejuízo dos demais.
............................................................. ”
Dê-se ao art. 175 do substitutivo a seguinte redação:
“Art. 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
relação de créditos, habilitação de créditos ou
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reclamação falsos, ou juntar a elas título falso
ou simulado.”
Dê-se ao art. 178 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar
ou autenticar, antes ou depois a sentença que
decretar a falência, conceder a recuperação
judicial ou homologar o plano de recuperação
extrajudicial, os documentos de escrituração
contábil obrigatórios.
Dê-se ao art. 179 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 179. Na falência, na recuperação
judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes,
administradores e conselheiros, de fato ou de
direito, bem como o administrador judicial,
equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei,
na medida de sua culpabilidade.
............................................................. ”
Dê-se ao art. 180 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede recuperação judicial ou concede
a recuperação extrajudicial de que trata o art.
163 é condição objetiva de punibilidade das
infrações penais descritas nesta lei.”
Dê-se ao art. 182 e ao seu parágrafo único do
Substitutivo a seguinte redação:
“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, da concessão
da recuperação judicial ou da homologação do
plano de recuperação extrajudicial.
Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja
contagem tenha iniciado com a concessão da
recuperação judicial ou com a homologação
do plano de recuperação extrajudicial.“
Dê-se ao art. 183 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art. 183. Compete ao juiz criminal da
jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou
homologado o plano de recuperação extra-
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judicial conhecer da ação penal pelos crimes
previstos nesta lei.”
Dê-se § 2º do art. 187 do Substitutivo a seguinte redação:
“ .............................................................
§ 2º Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos
nesta lei, o juiz da falência, da recuperação
judicial ou da recuperação extrajudicial, cientiﬁcará o Ministério Público.”
SUBEMENDA À EMENDA Nº 60-PLEN
(Ao Substitutivo ao PLC nº 71, de 2003)
Dê-se ao § 1º do art. 192 a seguinte redação:
“Art. 192. ..............................................
§ 1º Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência
em curso, podendo ser promovida a alienação
dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da
formação do quadro geral de credores e da
conclusão do inquérito judicial.
............................................................. ”
Sala das Sessões, – Senador Ramez Tebet, Relator-CAE – Senador Fernando Bezerra, Relator-CCJ.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não é agora o encaminhamento de votação. Na oportunidade, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria muito ruim
para mim, pois creio que cometeria uma grande injustiça, descer desta tribuna sem render preito ao Senador
Fernando Bezerra. Fui relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Houve esse entendimento entre nós.
A matéria foi para a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Dialogamos intensamente sobre esta matéria. O mérito de S. Exª é muito maior do que o meu. O
Senado pode ter absoluta certeza disso, porque S. Exª
vem da área empresarial; é um empresário de destaque
na vida nacional, trouxe consigo experiência que muito
me ajudou. Colhi a sua experiência para a elaboração
deste trabalho que agora está submetido à Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, como anunciado pela Mesa, é favorável,
idêntico ao parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Sobre a mesa, requerimentos de destaque que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 887, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado dos
termos “limitados a cento e cinqüenta salários mínimos
por credor”, que consta do inciso I, do art. 83, do PLC nº
71, de 2003 (Substitutivo), na consolidação da Emenda nº
1-CAE (Substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senadora Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 888, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
dos incisos II e III, do art. 83, do PLC nº 71, de 2003
(Substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(Substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senadora Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 889, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 1, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 890, DE 2004
Destaque de disposição para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 2 do Substitutivo ao PLC nº 71/2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 891, DE 2004
Destaque de disposição para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 5 do Substitutivo ao PLC nº 71/2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO Nº 892, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 898, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 7, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.

Senhor Presidente
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 17 oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004, _ Arthur
Virgilio.

REQUERIMENTO Nº 893, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 899, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 10, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 18, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. _ Arthur
Virgilio.

REQUERIMENTO Nº 894, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 900, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 11, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.

Requeiro a vossA Excelência, nos termos do Inciso II do art. 312 do regimento interno, destaque para
Votação em separado da Emenda de Plenário nº. 19
Oferecida ao substitutivo ao PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 23 de junho de 2003. _ Tasso Jereissati.

REQUERIMENTO Nº 895, 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 29, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. _ Arthur
Vergílio.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 12, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 896, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda, nº 13 oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 901, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 902, DE 2004
Destaque de disposição para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
emenda ao Substitutivo ao PLC n° 71/03.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Demóstenes Torres.

REQUERIMENTO Nº 897, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 903, 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 14 oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. _ Arthur
Virgilio.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 33, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.
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REQUERIMENTO Nº 904, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 34, oferecida ao
PLC nº 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 905, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 41 – Plenário ao Substitutivo ao PLC
n° 71, de 2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Pedro
Simon.
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 42, oferecida ao PLC n° 71/2003.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO N°909, 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 nº45 constante ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, 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).
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Paulo
Paim.
REQUERIMENTO N° 910, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda nº 46, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1–CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 911 DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado da Emenda nº 43, oferecida ao PLC nº 71, de
2003 (substitutivo), na consolidação da Emenda nº
1–CAE (substitutivo) e das emendas da CCJ, que
“regula a recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade
empresária.”
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Heloísa Helena.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 47 constante ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.

REQUERIMENTO N° 908, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 912, DE 2004

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda nº 44, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1–CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária.”
Sala das Sessões, 6 julho de 2001. – Senadora
Heloísa Helena.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda nº 48, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1–CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial
do empresário e da sociedade empresária”.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Heloísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 907, DE 2004
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REQUERIMENTO Nº 913 , DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda nº 49, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1–CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”.
Sala das Sessões, 7 julho 2004. – Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 914 , 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 n° 50 constante ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, que regula 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 915, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda nº 51, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação, da Emenda nº 1–CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária.”
Sala das Sessões, 29 de junho de 2004. – Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 916, 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 52 constante ao Substitutivo do
Projeto de Lei da Câmara nº 71 de Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
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REQUERIMENTO Nº 917, 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 53 constante ao Substitutivo
do Projeto de Lei da Câmara nº 71 de 2003 –Consolidação da Emenda nº 1–CAE e das emendas da
CCJ, 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 918, 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 54 constante ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II,
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 55 constante ao Substitutivo
do Projeto de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1–CAE e das emendas
da CCJ, que regula 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
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REQUERIMENTO Nº 920, 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 56 constante ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da
Emenda nº 1–CAE e das emendas da CCJ, 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).
Plenário do Senado Federal, 6 de julho de 2004.
– Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a atenção dos Srs. Líderes, pois vamos iniciar
o período de votação.
Votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Os dispositivos destacados serão apreciados
oportunamente.
Em votação o substitutivo, sem prejuízo das emendas e dos destaques.
Para encaminhar, está inscrito o Senador Antero
Paes de Barros. (Pausa.)
Por permuta, concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, que dispõe de cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, destacamos especialmente o esforço do Senador Ramez Tebet, Relator
desta matéria na Comissão de Assuntos Econômicos,
que certamente se debruçou sobre o assunto e, com
muito interesse e profundidade, procurou oferecer o
melhor, aprimorando legislação importante em defesa
do patrimônio econômico do nosso País, sobretudo na
preservação da empresa nacional.
Este encaminhamento de votação não tem por
objetivo focalizar pontualmente nenhum tema da matéria. Pretendemos apenas destacar a importância de
uma proposta como esta, em que pese o fato de não
terem sido acolhidas emendas consideradas importantes. O que restou na conclusão do relatório do Senador Ramez Tebet e do Senador Fernando Bezerra é,
sem dúvida alguma, um aprimoramento da legislação
a respeito do assunto.
Gostaríamos de focalizar, por exemplo, a questão
da prioridade do recebimento, uma das grandes preo-
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cupações daqueles que aguardavam os trabalhos do
Congresso Nacional a respeito desta Lei de Falências.
Pela legislação atual, em caso de falência, os credores
recebem os valores que lhes são devidos na seguinte
ordem: créditos trabalhistas, dívidas tributárias, credores com garantia real, credores com privilégios de
acordo com o estabelecido pela legislação civil e, por
último, os quirografários, como são chamados os que
não têm qualquer prioridade no recebimento.
O projeto estabelece que, na recuperação judicial,
a ordem de classiﬁcação dos créditos será deﬁnida no
plano aprovado, assegurada a prioridade para os créditos individuais derivados das relações de trabalho,
salários e indenizações. No caso da falência, a classiﬁcação obedecerá à seguinte ordem: créditos derivados das relações de trabalho; créditos ﬁscais; créditos
com direitos reais e garantias; créditos com privilégio
especial; créditos com privilégio geral; créditos quirografários e créditos subordinados.
O texto estabelece, ainda, que as despesas com
os procedimentos de recuperação judicial e falência
serão consideradas extraconcursais, o que signiﬁca
que terão prioridade no recebimento, não integrando
a lista de credores. Nesse grupo encontram-se os novos créditos que forem oferecidos ao devedor durante
a fase de recuperação judicial. O objetivo é estimular
que os credores continuem apostando na recuperação
da empresa, possibilitando novos aportes de recursos
ou mercadorias. Srªs e Srs. Senadores, essa preocupação é fundamental para a recuperação da empresa,
possibilitando aportes de recursos ou mercadorias.
Outra novidade do conceito de falência é a venda
antecipada de bens, que deverá ser realizada de acordo com a seguinte ordem de preferência: alienação do
estabelecimento em bloco; alienação de suas ﬁliais ou
unidades produtivas isoladamente; alienação em bloco
dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor e alienação parcelada ou individual
dos bens. A venda antecipada pretende evitar que os
bens se deteriorem ou se desvalorizem ao longo do
tempo, além de possibilitar a diminuição de possíveis
desmandos, manipulações e desvios que costumam
ocorrer na fase de arrecadação da falência. Os bens
arrecadados no início da falência também poderão ser
dados em pagamento, observada a ordem de preferência dos credores após a respectiva avaliação.
Embora o PSDB tivesse a intenção de apresentar
propostas reformadoras, que alterariam o texto ﬁnal
do relatório proposto pelo Senador Ramez Tebet, na
sua disposição de colaborar com o governo quando
se trata de matérias fundamentais, especialmente na
busca do crescimento econômico, acabamos fazendo
um acordo, no qual impõe-se a aprovação da Emenda
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de nº 19, do Senador Tasso Jereissati, que obviamente
o partido espera ser integralmente acolhida pelo Plenário do Senado Federal.
Sr. Presidente, essa é a nossa participação neste debate.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar quero
cumprimentar o Senador Ramez Tebet pelo seu brilhante relatório e por ter estudado profundamente essa lei
que nos trará, certamente, uma segurança maior na
geração de empregos. São vários os senadores ansiosos para que ela seja aprovada. Além disso, toda
a sociedade brasileira vem mantendo contato direto,
exortando-nos a votá-la o mais breve possível.
Essa nova lei de falências pretende melhorar as
condições de recuperação das empresas, mantê-las
produtivas e assegurar os empregos por elas gerados.
A reforma de legislação ultrapassada, que já chega a
quase seis décadas, representa um enorme avanço
para o setor produtivo.
As inovações propostas no projeto, como, por
exemplo, a substituição da concordata pela recuperação
judicial e extrajudicial, permitirão às empresas contar
com uma legislação mais adequada para preservar a
produção e os empregos em situação de crises ﬁnanceiras, o que deveria ser uma prioridade constante na
agenda de desenvolvimento do País.
O nosso partido, o PSDB, há muito tempo vem
trabalhando nessa lei para que pudéssemos, um dia,
contar com um projeto dessa envergadura, algo que
trouxesse segurança e garantias às empresas que
trabalham para o fortalecimento da nossa economia
e para a geração de empregos.
Meus cumprimentos ao Senador Ramez Tebet,
aos senadores, mas principalmente ao Governo passado, porque o projeto de que tratamos vinha sendo
estudado há muito tempo pelo nosso ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, gostaríamos de
cumprimentar os demais e dizer que votamos com
satisfação um projeto dessa envergadura, que trará
segurança às empresas e, certamente, geração de
emprego para o nosso País.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
é bom registrar o seguinte: a proposta de lei de falên-

JULHO21101
2004

Quarta-feira 7

cias em apreço é uma proposta do governo passado
que não foi aprovada porque os que hoje são governo
faziam oposição a ela. Agora, aprovam-na. Mantendo
a coerência, queremos também aprová-la, porque
entendemos que isso representará um avanço na legislação brasileira.
O PLC nº71/03 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.
Pelo texto aprovado, para que um processo de
recuperação extrajudicial seja iniciado, o empresário
em situação de insolvência deverá apresentar a seus
credores, excluídos os trabalhadores e o Fisco – e aí
estão excluídos, porque, no caso, estão trabalhando
–, uma proposta de recuperação que, se aceita pela
maioria dos credores em assembléia geral, será levada ao Judiciário para homologação.
O juiz apreciará os eventuais pedidos de impugnação formulados por credores insatisfeitos com o
acordo. Caso as impugnações não sejam acatadas,
o acordo será homologado, cabendo sua gestão às
partes envolvidas.
Diferentemente da extrajudicial, a recuperação
judicial não tem início com uma tentativa direta de
acordo entre devedor e credores. Nesse caso, o devedor apresenta ao Judiciário um plano de recuperação,
contendo um diagnóstico da situação da empresa e
sua proposta para a repactuação das dívidas.
É essa a novidade. A proposta da recuperação
das empresas.
A proposta será submetida a uma Assembléia
Geral de Credores, que pode aprová-la, rejeitá-la ou
propor um plano alternativo. Rejeitadas todas as alternativas de recuperação, o juiz, só nesse caso, decretará de imediato a falência da empresa.
Para requerer sua própria recuperação, a empresa e seus proprietários devem atender a determinados requisitos, como não estar em falência, não ter
requerido recuperação judicial há menos de cinco anos
e não ter sofrido condenações pelos crimes previstos
no projeto. Entre esses crimes, está o de gerir fraudulentamente a empresa.
A nova Lei de Falências estabelece opções que
poderão ser consideradas para a elaboração do plano
de recuperação judicial. Dentre elas, constam a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações; a cisão, incorporação, fusão
e transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de suas cotas ou ações;
a substituição total ou parcial dos administradores; o
aumento de capital social; o arrendamento; e outras
alternativas existentes.
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Atualmente, a concordata e a falência só atingem as empresas comerciais. Bancos, por exemplo,
submetem-se a um regime de liquidação extrajudicial
imposto pelo Banco Central. De acordo com o projeto,
continuarão sujeitos à recuperação e à falência todas
as sociedades empresárias e simples, bem como os
empresários que exerçam atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou
serviços.
Sr. Presidente, gostaria de citar que uma das
grandes novidades deste projeto, que é o Comitê de
Recuperação. Sua instalação não é obrigatória e dependerá exclusivamente de decisão judicial que leve
em conta o grau de complexidade da recuperação em
questão e o porte econômico-ﬁnanceiro da empresa
envolvida.
Como meu tempo está esgotando-se, quero apenas dizer que é importante a aprovação desta lei, porque, uma vez aprovada, não haverá justiﬁcativa para o
Ministro Antonio Palocci, para o Presidente do Banco
Central e para o Presidente Lula negarem à Nação aquilo que ela vem pedindo, qual seja, a diminuição da taxa
de juros. Aprovando-se esta lei hoje, o Copom poderá
baixar os juros amanhã. A conseqüência é imediata na
economia brasileira, e esperamos que isso aconteça,
para que haja uma coerência com aquilo que o Governo
disse quando do encaminhamento dessa lei.
Apesar de todas essas virtudes, deixo clara minha
insatisfação com o modus operandi do Governo. Os
últimos noticiários e o pronunciamento hoje do Senador
Antonio Carlos Magalhães mostram que essa relação,
longe de ser política, está tornando-se indigna com o
Congresso Nacional, no que se refere a emendas, no
que se refere à possibilidade de transformar esta Casa
num balcão de negócios.
Tenho de registrar este protesto e dizer que age
bem o PSDB ao bater às portas da Justiça para responsabilizar criminosamente os Ministros que alteraram o Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.
O que era para o Município foi passado para o Estado,
porque o Município não era do agrado dos governantes de plantão, e vice-versa. Não dá para aceitar esse
tipo de convivência.
Era isso o que queria deixar registrado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
inegável a contribuição preciosa e expressiva do trabalho de vulto produzido pelo nobre Senador Ramez
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Tebet, ao oferecer, em seu relatório, um texto que introduz importantes alterações e aperfeiçoamentos na
legislação que rege a matéria sobre falência e recuperação de empresas.
O Senador operou de forma até apaixonada,
oferecendo a todos nós a possibilidade de discutirmos matéria tão importante. No entanto, preocupame aspectos de um dispositivo em particular. Trata-se
de dispositivo inovador que regula a classiﬁcação dos
créditos na falência.
O Código Tributário Nacional e a Lei de Falências
contemplam uma determinada classiﬁcação que estabelece a preferência para o crédito tributário. E não é
sem razão que isso ocorre. E a razão é extremamente
importante e profunda, porque contempla um princípio
que devemos proteger na legislação brasileira, qual
seja o da prevalência do interesse público, do crédito
público sobre o interesse privado e, portanto, sobre o
crédito privado.
A sugestão oferecida pelo ilustre companheiro
Senador Ramez Tebet é a de colocar à frente do crédito tributário, na classiﬁcação, os créditos com garantia
real até o limite do valor do bem gravado.
Neste ponto, peço a atenção do Plenário para
examinarmos a possibilidade de votarmos com a emenda apresentada pela Senadora Heloísa Helena, sob
destaque, que repõe a ordem estabelecida no Código
Tributário e na atual Lei de Falências, repondo a situação de preferência do crédito tributário.
Repito que, sem isso, operando de forma diferente, estaremos criando um sério precedente na legislação
que rege a matéria, colocando o crédito público, logo, o
crédito tributário, em desvantagem com outros créditos
que poderão ser compostos de outra forma.
Minha intervenção é no sentido de recomendar
às Srªs e aos Srs. Senadores que acompanhemos a
emenda sob destaque, de autoria da Senadora Heloísa
Helena, que repõe a ordem de classiﬁcação estabelecida atualmente no Código Tributário e na legislação
com referência ao crédito tributário.
A minha recomendação, portanto, é no sentido
de que acompanhemos, em votação, a emenda da
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa lei e meritória.
Representa um esforço de anos que, muito tardiamente, foi compreendido pelo Partido dos Trabalhadores,
hoje no Governo.
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Louvo o trabalho criterioso, aplicado e talentoso
do Senador Ramez Tebet e teço alguns comentários
sobre as vantagens que vejo na aprovação de uma lei
de falências para o Brasil.
Primeiro, rompemos com aquela tradição pouco
prática, punitiva, de sentimento pura e simplesmente
religioso, que transformava em um réprobo o falido. Em
algumas sociedades, o falido era obrigado a desﬁlar
nu pelas ruas principais de sua cidade; em outras, era
obrigado a usar um traje diferente. Ou seja, a preocupação fundamental era a punição moral, com muito
pouca perspectiva ou interesse de se reaver o bem
perdido, de se garantirem os empregos, de se cuidar
de tornar próspera uma entidade comercial que porventura tivesse ido à debacle.
Quando se diz “lei de falências”, a impressão que
me assalta é que melhor seria se a denominássemos
“lei de recuperação de empresas” mesmo, porque os
conceitos são todos virados de ponta-cabeça. Tratase, sobretudo, de uma tentativa, agora abraçada pelo
Congresso, de recuperar empresas para que possam
cumprir sua função social. Se é verdade que o empresário tem direito ao lucro – e o lucro deve ser ﬁscalizado pela sociedade, pelos mecanismos do Estado de
que ela dispõe –, é verdade que a empresa cumpre a
função social de gerar empregos, de pagar impostos,
de movimentar a máquina econômica do País.
A legislação brasileira atual é uma das mais velhas
e superadas do mundo e agora ela vai se equiparar,
eu diria, às mais modernas do planeta, algo para que
chamo a atenção da Casa. Isso não me desmentirá o
Ministro Antonio Palocci e não me desmentirá ninguém
de responsabilidade deste Governo.
Uma verdade que aqui pontuo para a Casa é
que, uma vez aprovada a Lei de Falências, não há a
menor razão para que o Governo, em sã consciência,
imediatamente, não retome a baixa dos juros básicos.
Ele pode imediatamente, a partir das condições que vai
passar a auferir, retomar o processo de rebaixamento
de juros, caso o Senado aprove a lei, apesar de todo
esse tratamento indigno que tem recebido do Governo no tocante às emendas tratadas pelo Governo do
Presidente Lula, como se fossem de dinheiro dele, e
não de dinheiro público, desrespeitando a geograﬁa
eleitoral.
Ainda há pouco, o Senador Eduardo Siqueira
Campos desmoralizava, pura e simplesmente, tudo o
que tentavam dizer os que defendem o Governo nesta Casa. S. Exª disse que uma cidade de dois mil habitantes dirigida pelo PT, no seu Estado, recebeu de
emendas R$1.980.000. A cidade de Gurupi, a segunda
maior do Tocantins, dirigida por um tucano, por azar
desse povo, dentro da lógica perversa do Governo Lula,
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recebeu apenas R$80 mil. Se isso não é indignidade
política, não sei que nome dar à indignidade política
quando com ela eu me deparar daqui para frente!
Apesar disso, o Congresso aprova esta matéria
tão relevante; apesar disso, o Congresso aprova esta
matéria tão importante para o Governo pensar em
sustentar algum projeto de prosperidade para o País.
Logo, eu estarei aqui cobrando.
Não vejo razão, Senador Demóstenes, para, em
uma próxima reunião do Copom, já não haver uma
baixa substancial na taxa de juros a partir desse instrumento que o Senado está concedendo – depois de
ele ter sido concedido pela Câmara dos Deputados
– ao Governo Federal. Não há razão alguma! Se não
baixar é porque não quer; se não baixar os juros não
é porque não pode, e, sim, porque não quer. Aﬁnal de
contas, de toda essa leva de matérias pendentes na
Casa, esta talvez seja a mais importante a que o Governo Lula possa aspirar vê-la aprovada.
Quando dizem: “Ah, não podemos aprovar só
isso”, estão sendo insinceros ou estariam sendo mal
informados aqueles que porventura proﬁram tal asneira, tal asnice. Aprovando esta matéria, o Governo
lavra um grande tento sim, o País lavra um grande
tento sim, e a Oposição lavra um grande tento sim,
porque, aﬁnal de contas, vê-se como é mais fácil fazer
algo pelo País se não houver aquela Oposição empedernida, aquela Oposição obstinada, no mau sentido,
colocando a virtude a serviço do vício. São Tomás de
Aquino dizia que a pior coisa é alguém colocar uma
virtude a serviço do vício.
Então, aquela virtude petista da obstinação signiﬁcava a obstinação contra projetos de interesse do
País! Isso prejudicou o País enormemente. EsTa lei
poderia ter sido aprovada há muito mais tempo, e,
portanto, poderíamos ter taxas mais baixas de juros
há muito mais tempo!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
há desculpas! Vou falar hoje umas trinta e cinco vezes!
Esse é o meu desejo. Nesta primeira vez e na trigésima
quinta – faltam trinta e quatro –, digo que o Governo não
tem a menor desculpa para, após a aprovação dessa
lei – poderia até convocar uma reunião extraordinária
do Copom –, imediatamente rebaixar as taxas básicas
de juros, poupando o estoque da dívida pública brasileira e criando condições para algum rebaixamento
na ponta do consumo.
Voltarei à tribuna ainda muitas vezes no dia de
hoje.
Por ora, era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os Projetos de Lei nºs 70
e 71, de 2003, que tratam, respectivamente, da reforma
do Código Tributário Nacional e da recuperação e falências de empresas, foram aqui brilhantemente relatados
pelo Senador Ramez Tebet, na CAE, e, posteriormente,
pelo Senador Fernando Bezerra, na CCJ.
Esses projetos representam um avanço institucional de grande importância para o nosso País, que
não pode deixar de ser ressaltado neste momento em
que o Plenário desta Casa, após aprovar o seu texto
básico, prepara-se para apreciar as emendas destacadas pelos Senadores.
Chamo a atenção para a emenda do Senador
Tasso Jereissati, que modiﬁca a composição da recuperação de empresa extrajudicial, fazendo com que a
mencionada recuperação se torne mais ágil e não seja
impedida pelos credores minoritários.
Ambos os projetos de lei que vamos votar tratam
de questões relevantes para o melhor funcionamento
da economia nacional, contribuindo sobremaneira para
uma mudança de paradigma, pois estará nos alinhando
a princípios internacionais de boas práticas, há muito
demandados pela nossa sociedade.
Alguns pontos merecem uma reﬂexão, para que
tenhamos clara a importância desse avanço para o País
e para a sociedade brasileira. As motivações centrais
da nova lei se concentram em dois aspectos fundamentais: primeiro, na criação de condições efetivas
de recuperação de empresas em diﬁculdades, porém
viáveis, mantendo-se assim os empregos, os ativos
que permitirão a continuidade das próprias empresas.
Em segundo lugar, a criação de condições eﬁcientes
e rápidas de resolução de falências para os casos extremos de insolvência, o que signiﬁca menores perdas
para todos: para os empregados, para o Fisco e para
os demais credores.
Há, contudo, outro aspecto vinculado à nova lei
de recuperação de empresa e falência que, embora
de fundamental importância, tem suscitado análises
equivocadas. Trata-se da relação da nova lei com o
desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro.
O mercado de crédito brasileiro tem um papel
primordial como promotor do crescimento econômico. A ele cabe intermediar recursos que viabilizem
às empresas a expansão da sua produção, o aumento das suas vendas e a geração de mais empregos.
Contribui, portanto, para o desenvolvimento do País e,
conseqüentemente, para a melhora das condições de
vida da população.
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Um mercado de crédito ativo signiﬁca disponibilidade de recursos a custos acessíveis. Um mercado
de crédito restrito signiﬁca diﬁculdade de acesso a ﬁnanciamento e empréstimos muito caros, limitando a
capacidade de crescimento das empresas, em particular, e da economia de forma geral.
Merecem destaque quatro pontos fundamentais
na nova lei:
1 – a elevação da prioridade, na falência,
dos créditos com garantia real em relação ao
Fisco – corrigindo uma grave distorção e acompanhando a tendência mundial e os princípios
de melhores práticas;
2 – a inclusão dos créditos com garantias
no processo de recuperação, com a devida
manutenção de suas garantias, o que possibilitará a recuperação das empresas;
3 – a limitação da prioridade dos créditos
trabalhistas a 150 salários mínimos – acompanhada da superprioridade para salários até
5 salários mínimos – evitando, dessa forma,
a expropriação da massa (e dos próprios trabalhadores) por ex-administradores e ex-controladores;
4 – a inclusão formal dos credores como
partes determinantes nos planos de recuperação.
Há de se deixar bem claro, contudo, que defender o mercado de crédito ativo, que ﬁnancie nossas
empresas – e o faça a custos acessíveis -, que gere
expansão econômica e que auxilie o País em busca
de um crescimento sólido não signiﬁca legislar em
favor de setores especíﬁcos da economia. Signiﬁca,
sim, legislar em favor do desenvolvimento e da criação
de um ambiente econômico mais saudável, que gere
empregos para a nossa população.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Que gere
renda e que faça do Brasil um País mais justo.
Enﬁm, toda a sociedade brasileira estará ganhando com essa nova lei, pois estamos também, neste
momento, dando uma importante contribuição.
É preciso reforçar o que fez o Líder do meu Partido, Senador Arthur Virgílio: a Oposição, hoje, contribui
para o sonhado desenvolvimento sustentável do nosso País, diferentemente da Oposição do passado, que
atrapalhava o desenvolvimento e não se preocupava
com os destinos do Brasil.
Portanto, estão de parabéns todos aqueles que
colaboraram para oferecer à sociedade brasileira um
mercado de crédito saudável, no qual não tenho dú-
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vida, como disse o Senador Antero Paes de Barros,
amanhã, haverá juros mais baratos, o que propiciará
o nosso crescimento.
Estamos, dessa forma, legislando em favor dos
ganhos sociais que, com certeza, virão como conseqüência desse grande avanço.
Por ﬁm, Senador Ramez Tebet, quero dizer a V.
Exª que testemunhei, dia-a-dia, a sua luta, o seu interesse pelo Brasil. Se V. Exª nada tivesse feito nesta
Legislatura, a sua atuação mereceria o destaque de
um grande Parlamentar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador José Sarney, também quero
cumprimentar o Senador Ramez Tebet pelo trabalho
de responsabilidade e diﬁculdade que realizou, o qual
exigiu de sua parte conhecimento e dedicação. Como
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, fez
questão de que fossem chamados os representantes
das entidades empresariais, dos trabalhadores, as
diversas centrais sindicais, como a Central Única dos
Trabalhadores, a Força Sindical e outras. S. Exª teve
o cuidado de examinar as diversas ponderações e
sugestões; analisou que seria importante, ao mesmo
tempo, prover os direitos dos trabalhadores, à luz também da importância de as empresas serem, na medida
do possível, preservadas na sua existência.
Avalio que, durante esses meses, chegamos à
possibilidade de aperfeiçoar essa proposição que agora, ﬁnalmente, chega à votação conclusiva no Senado
Federal. Obviamente, há que se cumprimentar todos os
Senadores que colaboraram com as emendas e sugestões relativas a essa questão tão difícil de se encontrar
um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e os
dos diversos outros segmentos, seja a Receita Federal,
o Poder Público ou sejam os diversos credores.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer
um breve registro referente à missão que, a convite do
Ministro da Defesa, José Viegas, seguirá para o Haiti
amanhã. Os Senadores Demóstenes Torres, Romeu
Tuma, Maguito Vilela e eu próprio havíamos, em princípio, constituído uma comissão que representaria o
Senado no Haiti para veriﬁcar como estão os membros da missão brasileira naquele país. No entanto,
em virtude desse esforço concentrado que todos os
Senadores estão realizando, resolvemos adiar a nossa
visita para agosto, por sugestão do Presidente da República, visto que, no dia 18 daquele mês, a Seleção
Brasileira realizará um jogo, provavelmente com a seleção do Haiti, cujo ingresso será a entrega de armas
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por parte dos torcedores que queiram ver Ronaldo e
os outros jogadores.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a atenção com
relação a esse aviso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
A sessão está automaticamente prorrogada. Estamos votando matéria em regime de urgência e, pelo
Regimento, a sessão só será concluída com o término
da votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu diria que estamos
votando, na verdade, em última análise, taxa de juros
e emprego.
Spread é um termo inglês que o Senador Hélio
Costa, que morou nos Estados Unidos, conhece muito bem, mas que o brasileiro normal não sabe o que
é. Mas o brasileiro normal toma dinheiro emprestado
em banco; alguns, os que têm crédito.
Spread é a diferença entre a taxa com que o
banco toma o dinheiro de quem aplica, do brasileiro que tem dinheiro para aplicar, e a taxa com que o
empresta a nós, pobres mortais. Como é isso? A taxa
que os bancos, hoje, pela deﬁnição do Copom, pagam
ao Banco Central é de 16%. A taxa que é emprestada
a uma empresa conﬁável está em pelo menos 32%
– perto de 3% ao mês.
Quanto é a inﬂação hoje? Está prevista em 5,5%,
6%, 6,5% ou 7%. A diferença entre a inﬂação e a taxa
pela qual os bancos emprestam é o spread, que está
na faixa, hoje, de 23%. Em última análise, o produto
do lucro dos bancos, o produto das despesas administrativas dos bancos, o produto dos impostos pagos
pelos bancos e produto das despesas administrativas
pagas pelos bancos somado ao depósito compulsório,
que os bancos são obrigados a fazer ao Banco Central
– exigência do Banco Central –, para que o dinheiro
disponível, aplicado na rede bancária, não seja todo
destinado a empréstimo – uma forma que o Governo
tem de conter a inﬂação por demanda.
Muito bem. Não estamos tratando agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da Lei de Falências,
que, em última análise, Senador Juvêncio da Fonseca,
vai diminuir o risco dos bancos, vai estabelecer critérios
mais conﬁáveis para aqueles que emprestam dinheiro,
no caso das empresas entrarem em diﬁculdade, não
terem a inadimplência ou a quebra do compromisso,
ou o não-pagamento como certeza absoluta. É o estabelecimento de regras que dão a quem empresta
uma segurança maior de que, em emprestando, terá
o retorno do dinheiro emprestado.
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Para resumir: o de que a Lei de Falências, na
sua essência, trata é reger a matéria das empresas,
estabelecendo critérios de conﬁabilidade maior entre
quem empresta e quem toma emprestado, no caso a
empresa.
Senador Jonas Pinheiro, o Senado está dando, ao
votar a Lei de Falências e as emendas, uma contribuição
ao País. E, aqui, quero louvar o bonito e competente
trabalho do Senador Ramez Tebet ao fazer um relatório à altura do seu talento, solicitando, por duas vezes,
adiamento para apreciação das emendas apresentadas pelo fato de não se sentir preparado para emitir
opinião sobre elas – e só hoje sentiu-se a cavaleiro,
confortável, preparado, habilitado, para se manifestar
a favor ou contra. Gostaria ainda de cumprimentar S.
Exª pela dedicação dada ao assunto. Portanto, estamos votando a Lei de Falências, que vai, em última
análise, como contribuição do Congresso, somar no
sentido da diminuição da taxa de juros, pela contenção do spread, que é, como já disse, produto do compulsório, das despesas administrativas, do risco e do
lucro dos bancos. Lucro de banco é uma questão de
competição entre instituições. Estamos diminuindo o
risco. O Congresso está dando uma contribuição no
sentido da diminuição da taxa de juros pela contenção
do risco na concessão do empréstimo e na capacidade ou na conﬁabilidade de que a empresa que tomou
o empréstimo o pagará.
Restam dois desaﬁos, Senador Mão Santa, para
que o Poder Executivo acompanhe a pisada do Poder
Legislativo, para que a taxa de juros caminhe para uma
taxa civilizada. Não digo como a dos Estados Unidos,
mas parecida com a de países assemelhados ao Brasil,
como a do México, por exemplo. Cabe ao Executivo,
na hora em que o Legislativo oferecer a Lei de Falências, aprovada, diminuindo o risco para o concedente
do empréstimo, a tarefa e a obrigação de diminuir a
carga de impostos sobre as instituições ﬁnanceiras e
diminuir os depósitos compulsórios das instituições ﬁnanceiras que depositarão o dinheiro como forma de
enxugar o meio circulante.
O que quero dizer, Sr. Presidente, é que nós,
Congresso Nacional, estamos dando uma contribuição importante no sentido do abaixamento da taxa de
juros, por meio spread. Estamos, com a Lei de Falências, diminuindo o risco para que aquele que concede
o empréstimo receba de volta e diminua, no componente do spread, da taxa de juros que vai cobrar do
cidadão comum, a taxa de juros, porque o risco caiu.
Mas isso não é suﬁciente. Se o Governo, pari passu,
não diminuir o depósito compulsório e a carga tributária sobre as instituições ﬁnanceiras, nosso esforço
terá valido pouco. O Governo, que está interessado na
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aprovação da Lei de Falências, e com razão, tem que
acompanhar o esforço do Congresso Nacional, como
todo o debate de aperfeiçoamento do texto, e diminuir o
depósito compulsório e a carga tributária, se realmente
quiser retomar o crescimento e promover a geração
de emprego no País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar
os Senadores Ramez Tebet e Fernando Bezerra, em
particular o Senador Ramez Tebet, que, inclusive, foi
ao meu Estado, o Rio Grande do Sul, para debater
com o movimento sindical projeto tão importante para
o conjunto da população brasileira. Não obstante, eu
gostaria de fazer rápidas considerações mediante documento que apresento.
O projeto prevê a possibilidade de apresentação
de pedidos de restituição de adiantamento em dinheiro,
feito pelos bancos à empresa falida em contratos de
câmbio. O fundamento é a necessidade de estímulo às
exportações. Tal restituição, raramente encontrada em
outras legislações – quero dizer que esse instrumento
não foi introduzido pelo Senador Ramez Tebet –, foi
introduzida no Direito brasileiro pela Lei nº 4.728, de
1965. Mas, várias decisões dos nossos Tribunais já proclamaram a inconstitucionalidade desse procedimento.
A jurisprudência nesse sentido, do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, é tão reiterada que já se transformou na Súmula nº 20 daquela Corte. Esclareça-se
que os pedidos de restituição não são formulados por
credores da massa, mas por proprietários de coisas
existentes em poder do falido no momento da quebra
e que, por a ele não pertencerem, não poderiam ser
arrecadadas para satisfação da comunidade de credores. Assim, somente por uma forçada ﬁcção jurídica
se pode aﬁrmar que um determinado ativo ﬁnanceiro
repassado por banco ao falido, como pagamento adiantado de exportações a serem efetivadas, não seja um
empréstimo, um mútuo como qualquer outro, mas “dinheiro de outrem em poder do falido”.
Preocupa-me mais que contratos comuns de
empréstimo possam ser transformados em contrato
de câmbio. Isso tem sido registrado, com freqüência,
em alguns procedimentos judiciais, como por exemplo,
casos envolvendo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal (apelação cível, cujos protocolos constam
aqui). Por esse meio o credor deixa de ser credor em
igualdade de condições com os demais e passa ao
estado de privilegiado “proprietário”, que obtém a restituição da coisa em autos apartados, quando melhor
lhe aprouver, no início, no meio ou no ﬁm do processo
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falimentar. E se superpõe a todos os créditos sujeitos
a rateio, inclusive as trabalhistas e ﬁscais. No entanto,
o projeto coloca em situação no mínimo de conﬂito os
créditos trabalhistas.
Por isso, Sr. Presidente, a nossa avaliação é de
que o projeto deveria estabelecer prazo para a formulação dos pedidos de restituição, que, se admitidos,
deveriam se apresentar em um tempo determinado.
Acrescente-se, ainda, que o prazo para a propositura de demandas de restituição (em geral, não de
contratos cambiais) é adotado largamente no Direito
comparado, como, por exemplo, na Lei Concursal da
Argentina, em que o prazo é de 30 dias, contados da
publicação do edital, dando-se conhecimento do auto
de quebra; no Direito português, em que a matéria é
tratada no Código de Processo Civil; no Direito francês
(Lei nº 8.598, de 25 de janeiro de 1985, Seção IV, arts.
115 a 122), ao ﬁxar o prazo de 3 meses a contar da
abertura da falência; e, no Direito italiano, que especiﬁca cada momento em que a demanda de restituição
pode ser ajuizada e, além disso, repele qualquer pleito
de restituição em dinheiro.
O relatório do nobre Senador Ramez Tebet contém uma exposição de motivos muito bem-feita, que
apresenta uma lei moderna, marcada pela possibilidade
de recuperação da empresa e, caso não se viabilize,
pela pressa do processo falimentar.
No entanto, o projeto prevê nada mais, nada
menos do que sete oportunidades, em momentos diferentes, que podem retardar o recurso da apelação
(arts. 90, 100, 135, parágrafo único; 154, § 6º; 156,
159 e 164).
Ora, só como exemplo, Sr. Presidente, para concluir, no Estado de São Paulo, um recurso de apelação aguarda, atualmente, em média, quatro anos para
ser distribuído nos Tribunais de Alçada ou no Tribunal
de Justiça. E, posteriormente, os recursos especiais
e extraordinários – cabíveis em tese – dos acórdãos
preteridos nas apelações demandaram idêntico tempo
de julgamento no STJ e no STF.
Portanto, é fácil constatar que, tal como se encontra o projeto, os processos falimentares, que, sob
a lei vigente, são extremamente demorados, sob o
novo texto, continuarão demorados, infelizmente. Ficarão concretizados, apenas, nesse caso, muito mais
no processo protelatório, o interesse do pedido de restituição, que pode ser atendido de pronto e antes do
encerramento do processo falimentar.
Fiz uma análise global sobre a matéria, Sr. Presidente. Quero demonstrar o carinho e respeito que
tenho pelo Senador Ramez Tebet – S. Exª o sabe.
Apresentei, no entanto, sete emendas e me darei o
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direito de defender uma por uma, com o objetivo de
ajudar na formulação do texto ﬁnal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos discutindo
a Lei de Falência, que, na verdade, é a lei de recuperação de empresas, que vem substituir também a Lei
de Concordata.
Trago a opinião de um empreendedor. Fui empresário e passei por diversos problemas por causa
de clientes que compraram e não pagaram.
Este projeto, que já foi, hoje, bastante discutido, simpliﬁca e melhora a vida do empreendedor. Já
tive oportunidade, nesta Casa, de apresentar alguns
projetos de lei que simpliﬁcam e tornam mais célere
a vida de quem emprega neste País, que são as médias, pequenas e microempresas.
Parabenizo o Senador Ramez Tebet pelo trabalho
e dedicação durante a condução da relatoria.
Nesta tribuna, a Senadora Lúcia Vânia fez uma
explanação completa do que é essa nova lei. Vim, agora,
trazer um depoimento: discordo do projeto, o que não
quer dizer, Senador Ramez Tebet, que votarei contra.
Votarei a favor, porque, realmente, ele simpliﬁca, melhora a vida do empreendedor.
Concordo em priorizar os trabalhadores, porque considero justo, mas não em colocar os bancos
em segundo lugar. Ouvi atentamente a alegação de
alguns colegas do porquê em deixar os bancos em
segundo lugar, o Fisco em terceiro e os empreendedores em último.
Friso a V. Exªs que, quando uma empresa efetua
uma venda no mercado nacional, praticamente 40% do
que vende são tributos; no entanto, o Governo ﬁca em
terceiro lugar, após os empreendedores. Quer dizer,
quem realmente monta um negócio e gera emprego ﬁca
com prejuízo, porque, quando uma empresa entra em
diﬁculdade, sua recuperação geralmente é difícil. Não
quero, com isso, dizer que ela não se recupere.
Segundo o projeto, os bancos ﬁcam em segundo
lugar. Para mim, a mercadoria do banco é o dinheiro,
assim como a da indústria de móveis é o móvel, e a da
indústria de confecção, o vestuário. Os bancos deveriam
estar junto com os fornecedores, até porque hoje há
instituições ﬁnanceiras no País que, para vender seu
produto, o dinheiro, exigem um seguro sobre o risco
do empréstimo.
Não poderia deixar de vir à tribuna para dar este
depoimento. Votarei a favor da Lei de Falência, porque
ela foi muito discutida. Vi o trabalho dos Senadores
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que ﬁzeram emendas, observei a forma como os Parlamentares do PSDB trataram o assunto, e acompanhei
alguns trabalhos. Sou novo na Casa e, quando cheguei
ao Senado, o projeto já estava tramitando.
Acredito, Senador Ramez Tebet, que ele vai melhorar a vida do empresário, mas tínhamos de colocar
os fornecedores junto com os bancos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Marcos Guerra,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelos Srs.
Romeu Tuma, 1º Secretário, e José Sarney,
Presidente, respectivamente)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Muito obrigado, Senador Marcos Guerra.
Tem a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por ocasião da discussão
desta matéria na Comissão de Assuntos Econômicos,
fazendo uso da palavra, tive a oportunidade de louvar
a inteligência das elites brasileiras, pois, quando desejam, têm a competência mais do que suﬁciente para
fazer valer os seus interesses, para defender o seu
patrimônio, para enriquecer cada vez mais.
Louvei inclusive – ratiﬁco neste instante – a atitude do Relator do Congresso Nacional exatamente
pela inteligência e pela competência de buscar instrumentos e mecanismos mais do que suﬁcientes para a
recuperação de créditos quando o Estado os possui
em relação aos cidadãos ou até mesmo a pessoas
jurídicas. A execução ﬁscal não tem neste País nada
mais surpreendente por enfeixar um número expressivo de instrumentos legais que forçam o que é legítimo
ao cidadão pagar aquilo que deve.
O objetivo da minha fala neste instante é exatamente fazer este registro e que agora vem para
estabelecer as mesmas condições, os mesmos apetrechos às instituições bancárias que estão gordas
e cada vez mais engordando. Aliás é uma atividade
econômica que não pode sofrer risco algum. Todos
nós, brasileiros, que desejamos uma atividade econômica sofremos os riscos a elas inerentes; banco, não.
Mesmo que seja em detrimento de toda a sociedade,
como aliás praticam hoje com a desmoralização do
cheque. E a desmoralização do cheque sempre foi o
interesse dos bancos, por incrível que possa parecer,
pois eles preferem a administração dos cartões, que
geram mais recursos, mais ganhos. Enquanto que o
pequeno empresário padece, sofre, exatamente com
essas perdas extraordinárias.

155

Julho de 2004

Por outro lado, o cidadão comum, quando tem
um crédito junto à pessoa jurídica União, Estado ou
Município, não o recebe jamais, porque criaram, e a
elite cria e sabe criar muito bem, o famigerado precatório, que ninguém nunca recebe nada. E eu não vejo
a elite brasileira, o Congresso Nacional, esboçar, exteriorizar a sua competência, a sua sensibilidade para
instrumentos que possam atender ao cidadão que vive
cada vez mais esmagado diante deste leão que é o
Estado, deste mastodonte que é o Estado, com todas
as forças que podem imperar diante do cidadão.
Quero, evidentemente, estabelecer a minha homenagem à sabedoria e à inteligência para a operação
de um instrumento legal como este com dispositivos
que vêm exatamente machucar a classe trabalhadora.
Mas, quando se apresenta um instrumento legal, que
se busca a justiﬁcativa, o nome pomposo e bonito não
mais “Lei de Falências”, mas “Lei de Recuperação de
Empresas”, buscam-se, por todos os meios, fórmulas
engenhosas para se tentar passar à opinião pública
a idéia de que o instrumento que se propõe é a salvação para o País. Pois tenham certeza V. Exªs que,
aí sim, se apresenta um instrumento para a salvação
dos interesses daqueles que cada dia mais ﬁcam mais
ricos, em detrimento daqueles que cada vez mais ﬁcam mais pobres.
Eu gostaria de louvar, em uma oportunidade a
mais próxima possível, a inteligência da elite brasileira, do Congresso Nacional na elaboração de instrumentos legais...
(O Sr. Presidente José Sarney faz soar
a campainha.)
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – ... que pudessem fazer valer interesses do cidadão comum,
diante dos grande conglomerados ﬁnanceiros, dos
bancos e, sobretudo, diante do Estado brasileiro que
massacra o cidadão.
É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira
Campos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui
informado de que a Comissão de Orçamento estaria
reunida neste momento. Tenho a impressão de que
não deveria ser assim. Pediria à Mesa que observasse a exigência de anulação de quaisquer decisões
porventura tomadas no período que vai do início da
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reunião da Comissão até o momento em que faço a V.
Exª esta reclamação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, essa é uma ação a ser feita na própria Comissão. Aqui no plenário, não temos
como interferir.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª para uma questão de ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, regimentalmente, estando o Plenário na
Ordem do Dia, a Comissão não pode funcionar nem
aprovar matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas, como a nossa sessão é pública, lá na Comissão de Orçamento é onde deve ser dito que ela não
pode funcionar. Aqui, não. Lá é o local próprio para a
questão de ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, a praxe na Casa tem sido a Presidência
determinar o encerramento dos trabalhos. Eu iria até
mais além, solicitando a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito Fortes...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nunca vi nenhum Presidente aqui determinar o fechamento de qualquer Comissão da Casa. Seria uma
interferência indevida, até porque todos os presidentes
de comissão conhecem o Regimento da Casa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, registro, quando nada, o desrespeito em
relação ao Senado Federal, porque a comissão acabou de encerrar seus trabalhos, levando em conta o
início da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados.
Então, o fato de o Plenário do Senado Federal estar
apreciando a Ordem do Dia não signiﬁcou nada para a
direção da Comissão. Signiﬁcou o fato de a Ordem do
Dia da Câmara estar começando. No mínimo, foi um
desrespeito em relação a esta Casa tão dignamente
presidida por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Anais registrarão a observação de V. Exª.
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Continua na tribuna o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Continuo para começar, Sr. Presidente. Quero
começar, nobre Presidente José Sarney, Srªs e Srs.
Senadores, meu prezado Relator Senador Ramez Tebet, com a Exposição de Motivos assinada pelo então
Ministro da Justiça Maurício Corrêa, integrante do digno Governo Itamar Franco, que enviou esta lei para o
Congresso Nacional.
Ocorre, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
isso se deu há dez anos. Melhor do que isso, Senador
Ramez Tebet, no dia 27 de julho deste mês...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, V .Exª me permita a interrupção?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Pois, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Só para acrescentar ao Senador Heráclito Fortes
que a Secretaria da Mesa me comunica que é rotina
da Casa, no momento em que inicia a Ordem do Dia,
comunicar a todas as Comissões da Casa que a Ordem do Dia foi iniciada, o que foi feito.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço a V.
Exª a informação. Sou um Parlamentar novo no Senado, mas já ouvi, em outras ocasiões, esse aviso. Agora,
lamento que a rotina da Casa não tenha sido respeitada, sendo V. Exª o Presidente nesse instante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua com a palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, vou começar de novo, esperando desta vez que eu possa prestar a minha humilde
homenagem a alguns homens públicos. Pediria a V.
Exª, tão generoso que é principalmente comigo, que
o meu tempo fosse reiniciado para que eu pudesse
não apenas prestar as homenagens que considero
devidas, mas também externar a minha humilde opinião àqueles que nutrem alguma admiração por esses
Senadores.
Sr. Presidente, no dia 27 de julho próximo, fará
11 anos que esta matéria foi enviada ao Congresso
Nacional. Presto a minha primeira homenagem ao então Ministro da Justiça Maurício Corrêa, que assinou a
exposição de motivos ao Excelentíssimo Senhor Presidente Itamar Franco, que fez chegar a esta Casa a
importante lei que estamos discutindo hoje.
Quero dizer que, destes quase 11 anos que seriam completados daqui a 20 dias – espero que venhamos a votar a matéria no dia de hoje –, a matéria
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permaneceu na Câmara dos Deputados durante 10
anos e 3 meses.
Sr. Presidente, orgulho-me muito de ter sido eleito, por duas vezes, Deputado Federal pelo meu Estado e de ter, no meu currículo, a minha passagem pela
Câmara.
A matéria chegou ao Senado há sete meses, e
o projeto começou bem, porque foi para as mãos do
Senador Ramez Tebet, seguramente uma das mais
respeitadas ﬁguras desta Casa, que honrou o Senado
Federal, tendo sido o nosso Presidente. Digo nosso, porque tive a honra de participar da eleição de S. Exª.
É exatamente esse tipo de debate e de votação
que me faz ter orgulho de integrar esta Casa. O Brasil
soube fazer a Lei de Responsabilidade Fiscal, copiada por vários países do dito Primeiro Mundo. O Brasil tem o maior índice de contribuintes que declaram
o Imposto de Renda pela Internet e tem um sistema
eleitoral informatizado. Fez os Estados Unidos passarem vergonha – com todo o respeito que tenho pelas
relações internacionais – pela última eleição feita na
caneta e questionada naquele país, que resultou na
chegada de Mr. Bush à Presidência da República. Não
serei eu, Sr. Presidente, mas a história vai dizer o que
aquela eleição tão suspeita trouxe de mudança aos
rumos da nossa Humanidade.
Senador Ramez Tebet, não nos dez anos e três
meses em que tramitou na Câmara dos Deputados, mas
nestes sete meses, no trabalho competente e árduo
de V. Exª, em que ouviu, nas audiências públicas, os
juízes de Direito, os juristas, os advogados, o Sebrae,
a CNI e a CNA, houve tempo para que pudéssemos
aprofundar o debate, principalmente pela vontade férrea, pela paciência e pela capacidade de articular e de
ouvir todos os Partidos e todos os segmentos desta
Casa, possibilitando que estivéssemos aqui, no dia de
hoje, para aprovar esta matéria.
O PSDB, Senador Ramez Tebet, tem emendas,
que trabalhou e discutiu com V. Exª. Se não chegarmos ao ideal, estaremos fazendo o possível. Relacionarei aqui, rapidamente, Sr. Presidente, a preservação
das empresas, a separação do conceito de empresa
e de empresário, a recuperação das sociedades e
de empresas recuperáveis, a retirada do mercado de
sociedades ou empresários não-recuperáveis, a proteção aos trabalhadores, a redução do custo-Brasil,
a celeridade e a eﬁciência nos processos judiciais, a
segurança jurídica, a participação ativa dos credores,
a maximização dos valores e dos ativos do falido, a
desburocratização da recuperação de microempresas
e de empresas de pequeno porte. Por último, lembro
que muitos se valeram da antiga lei de falências para
o calote. Essa lei contém rigor na punição de crimes
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relacionados à falência e à recuperação judicial, rigores
e penas mais duras do que as que já existiam.
Por isso, Sr. Presidente, orgulho-me muito de
integrar este Senado, que V. Exª tão bem preside, Senador José Sarney. Esta Casa está hoje dando uma
resposta positiva à sociedade. Votar uma matéria como
esta me enche de orgulho de ser Senador.
Não quero, Sr. Presidente, falar de outras matérias que ocuparam nossa pauta nos últimos dias, dos
debates clamorosos que ocorreram neste plenário,
mas é fazendo assim que o Senado, mais uma vez, se
coloca diante da opinião pública como a Casa que tem
dado alegria ao povo brasileiro. Talvez poucas, mas as
poucas alegrias que a população brasileira tem tido têm
vindo de matérias como esta que aprovamos.
Só espero, Sr. Presidente, que o resultado da
aprovação desta lei na data de hoje sirva para puxar da
Câmara dos Deputados, deﬁnitivamente, a PEC paralela. Que o tempo, dez anos e três meses, em que esta
matéria ﬁcou na Câmara dos Deputados seja, eu diria,
uma advertência, se não uma lembrança para aquela
Casa: que a sociedade brasileira ainda aguarda uma
resposta com relação à PEC paralela.
São assuntos como este, Sr. Presidente, que devem estar na pauta do Senado. Esses, sim, fazem com
que esta Casa se torne ainda maior perante a opinião
pública nacional.
Ao Ministro Maurício Corrêa, ao Presidente Itamar
Franco e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pelas leis que mencionei, como a de Responsabilidade Fiscal, dentre outras, os meus agradecimentos. E,
acima de tudo, Senador Ramez Tebet, receba deste
Senador que se orgulha muito de ser seu colega os
parabéns pelo trabalho que realizou, ouvindo toda a
sociedade nestes poucos meses em que a matéria
tramitou nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Lei de Falências
vem sendo aguardada pela população brasileira e pelos
empresários brasileiros com muita ansiedade.
Louvo aqui o esforço dos Senadores Fernando
Bezerra e Ramez Tebet, que relataram esta matéria,
dedicando árduo trabalho para encontrar soluções para
um problema tão polêmico e que tem interesses contrariados e interesses atendidos no seu bojo.
No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de lamentar aqui o descaso que a Comissão
de Orçamento do Congresso Nacional faz com este
Plenário, com o Senado da República, desrespeitando
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todas as normas regimentais e realizando uma reunião
paralela daquela Comissão.
Srªs e Srs. Senadores, vários membros desta
Casa participam daquela Comissão; vários Senadores,
embora dela não participem, têm interesses de seus
Estados a defender. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não pode realizar
reuniões como esta, ferindo o Regimento Interno e
desrespeitando a Casa. Não entendo por que a pressa. Não entendo por que o desrespeito.
Portanto, solidarizo-me com o Líder Arthur Virgílio,
que, em boa hora, pelo levantamento de uma questão
de ordem, pediu a imediata suspensão da reunião. E
vou além: a gravidade do desrespeito, Sr. Líder José
Agripino, se torna maior quando a Mesa comunicou
que, ao início da Ordem do Dia, a Comissão deveria,
como de praxe, encerrar os trabalhos. Não compreendo
por que o desrespeito. Daí por que me solidarizo com
o Líder Arthur Virgílio, que apresenta requerimento ao
Presidente do Senado Federal, pedindo à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania que torne nulos
todos os atos aprovados na tarde de hoje, em que a
Comissão se reúne concomitantemente com as atividades do Plenário desta Casa.
Faço isso em respeito ao Regimento e, acima de
tudo, porque é meu dever e minha obrigação participar
das reuniões dessa Comissão, principalmente quando
está em jogo liberação de recursos para o meu Estado.
Já que o próprio PT, partido que governa o Piauí, não
se interessa em mandar recursos para aquele sofrido
Estado da Federação, nós, que integramos a bancada
daquele Estado no Congresso Nacional, temos o dever
e a obrigação de defender e de mostrar exatamente
ao Governo Federal que é preciso olhar não só para
os Estados do Nordeste, mas para os Estados que
mais precisam de recursos, sem privilégio político ou
de outra natureza.
A Comissão, neste momento, é presidida por um
dos melhores parlamentares da Câmara dos Deputados, o Deputado Paulo Bernardo, homem sereno,
competente e, acima de tudo, amante da lei e do Regimento. Lamento, porém, que S. Exª, neste momento,
presida essa reunião totalmente em confronto com o
Regimento do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço esse
registro na certeza de que a Comissão de Constituição
e Justiça dará uma solução rápida para o requerimento do Senador Arthur Virgilio, que nada mais quer do
que o respeito ao Regimento que norteia esta Casa
do Congresso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrado o encaminhamento.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, agora é minha vez.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Heloísa Helena, V. Exª tem a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Desculpe-me, Sr. Presidente, pensei que havia registrado a minha inscrição.
Sr. Presidente, lógico que depois vamos promover
um debate também sobre as nossas emendas apresentadas. A propósito, todos sabemos da delicadeza
do Senador Ramez Tebet em trabalhar com as alterações que foram sendo propostas.
A proposta da Lei de Falências, como já foi dito
por vários Senadores, está tramitando há muito tempo.
Por isso, é absolutamente natural que os Senadores
do PSDB e do PFL, por exemplo, façam elogios a essa
matéria que hoje está sendo assumida pelo Governo
Lula e, como todos sabem, foi negociada com o Fundo Monetário Internacional juntamente com aquelas
três outras medidas.
Todos lembram que, no Governo Fernando Henrique, quem estava à frente do Ministério da Fazenda
era o Sr. Pedro Malan; agora é o Ministro Palocci, mas
o acordo é o mesmo. Todos se lembram. Qual era o
acordo com o Fundo Monetário Internacional? Aprovar quatro medidas: a reforma da Previdência, a farsa
aqui aprovada para jogar na lama da especulação a
poupança dos trabalhadores do setor público, algo que
não incluiu os ﬁlhos da pobreza e não combateu privilégios; a privatização dos bancos federalizados, que
o atual Governo já está privatizando também; a autonomia do Banco Central, que nem é mais necessária,
pois quem conduz agora o Banco Central é alguém que
foi presidente mundial do sexto maior conglomerado
ﬁnanceiro do mundo – não é à toa que o BankBoston,
por ser o segundo maior credor do Brasil, é quem mais
ganhou com a ortodoxia monetária do Governo; por
ﬁm, a Lei de Falências.
Muitas vezes, críticas ou ironias são feitas aqui
pelo PFL, pelo PSDB de forma muito especial – o PMDB
era da base de sustentação anterior e continua na base
de sustentação atual. Às vezes, a chamada Oposição
da Casa faz ironias porque mete o dedo nas feridas
das contradições e apenas disputa o direito autoral da
obra. Objetivamente, é isso.
A lei que está sendo aprovada reﬂete uma concepção programática liberal. Que os liberais ou neoliberais ou cínicos enamorados da Terceira Via ou
“newneoliberais” a defendam, está tudo bem. Agora,
é evidente que não contempla a interpretação que temos de política econômica.
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O que está sendo feito com essa Lei de Falências? Para mim é para atender os banqueiros, mas
alguns entendem que, atendendo os banqueiros, isso
pode signiﬁcar mais disponibilidade de crédito, pode
signiﬁcar diminuição do spread bancário, mesmo que
muitos capitalistas – não existe nada de socialismo
no debate – digam que, na composição do spread
bancário, a diminuição das despesas administrativas,
a diminuição da inadimplência ou a diminuição de impostos não signiﬁcaram redução do spread bancário,
porque 41% da composição do spread é justamente
a margem líquida dos bancos.
Por isso, a lei ora em exame muda a ordem de
prioridades. Sabem todos que, na relação capital/trabalho, o elo mais frágil é o trabalho. O que foi feito em
relação ao trabalho? Estabeleceram um limite de cerca
de R$30 mil para os créditos trabalhistas.
O segundo é mais grave ainda, porque é a primeira vez que se estabelece a supremacia do privado
em detrimento do público. É gravíssimo!
Deixem-me dar um exemplo, Sr. Presidente. Vamos supor que uma empresa tenha R$120 mil como
garantia real em determinado banco. A garantia real é
de R$120 mil, ou seja, o imóvel hipotecado – ou qualquer outro nome que a ele seja dado – vale R$120 mil.
Se a empresa tiver uma dívida com o banco no valor
de R$100 mil e uma dívida com o Estado, com o Fisco, também no valor de R$100 mil, quem vai receber
primeiro? O banco. Então, se a garantia vale R$120
mil, e a empresa deve ao Estado brasileiro R$100 mil
e aos banqueiros R$100 mil, os banqueiros tomarão
para si os R$100 mil. Os R$20 mil que sobrarem serão para complementar os créditos trabalhistas e para
garantir o interesse do Estado.
É um projeto eminentemente de lógica liberal,
neoliberal ou o nome que lhe queiram dar, em que injustiças são cometidas em nome da dinamização econômica – preﬁro crer que a dinamização econômica
e a geração de empregos e renda possa se dar por
meio do consumo, portanto, preservando-se os direitos trabalhistas, mudando-se a ortodoxia monetária.
Essas medidas é que podem viabilizar uma mudança
na política econômica.
É por isso, Sr. Presidente, que votei contra no
início – já disse várias vezes que, quando fui Líder da
Oposição ao Governo Fernando Henrique, desempenhei esse papel por uma concepção programática, e
não por bravata ou por demagogia eleitoralista. Sendo
assim, apresentamos algumas emendas para viabilizar
a reposição da ordem de recebimento dos créditos,
na totalidade, para os trabalhadores, que é o elo mais
fraco na relação capital/trabalho, e, no segundo, o interesse de todos, que é o interesse do Estado e não,
mais uma vez, privilegiar banqueiros – efetivamente
e infelizmente, o Governo Lula hoje assume o que o
Governo Fernando Henrique muito tentou, inclusive
no Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, Relator da matéria.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Parece-me que não
há mais Senadores que queiram encaminhar a votação. Portanto, peço a palavra só para alguns esclarecimentos rápidos, uma vez que sei que há emendas
destacadas, e, sobre elas, teremos oportunidade de
nos pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Ramez Tebet, desculpe-me interrompê-lo,
mas o Senador Eduardo Azeredo também quer encaminhar a matéria. Se V. Exª quiser, poderá falar por último,
e ouviríamos agora o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a minha palavra de apoio a esse importante projeto que tramita
no Congresso Nacional há mais de dez anos. Ressalto
que, no Senado Federal, ele teve uma tramitação razoavelmente rápida. Agora, após muitas contribuições e
emendas, estamos chegando a um texto que espelha
a vontade da maioria dos Senadores. O projeto pode
não ser perfeito, completo, mas é fruto de nossas discussões na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e das audiências públicas aqui realizadas.
A recuperação é fundamental. Não podemos
continuar com a situação que temos hoje, em que é
praticamente impossível que uma concordata consiga levar uma empresa de volta à normalidade. Em
geral, a concordata signiﬁca que haverá, em seguida,
a falência.
A prioridade dos créditos trabalhistas está preservada. É verdade o que diz a Senadora Heloísa Helena,
há um limite. Mas é porque se está procurando dar
prioridade ao crédito trabalhista, fazendo uma distribuição dos riscos que acontecem e que, às vezes, podem
inviabilizar a continuidade de uma empresa.
Os índices alarmantes de fechamento de empresas no Brasil, especialmente na área das microempresas, têm que preocupar a todos nós. Quantos e quantos jovens sonham em abrir uma empresa e quando a
abrem têm que fechá-las rapidamente! Não podemos
fechar os olhos para os dados do Sebrae sobre o número de microempresas que se fecham rapidamente.
O projeto também procura dar uma melhor solução a
esse problema.
E não são só as microempresas. Lembro-me de
um caso que ﬁcou muito patente em Minas Gerais de
uma empresa já antiga na área de lavanderia, a Eureka. Era um nome tradicional. Um forte sentimento se
abateu sobre todo o Estado de Minas Gerais quando
essa empresa teve de fechar. Talvez, se essa lei existisse à época, a Eureka não tivesse fechado as portas. Era uma empresa com anos e anos de tradição,
com uma seqüência de relação econômica dentro do
nosso Estado, que gerava muitos empregos. Quando
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uma empresa fecha, consumidores são prejudicados
e empregos são perdidos.
O projeto é longo, contém dezenas de artigos,
mas chamo a atenção para o art. 6º: “As multas ambientais, os depósitos no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço o FGTS, serão sempre exigíveis na recuperação judicial e na falência”.
São dados importantes, porque estamos preservando os recursos do trabalhador que estavam no
Fundo de Garantia. Também há o aspecto ambiental,
que cresce de importância a cada dia.
Entretanto, é importante que ﬁque aqui o alerta
de que há a expectativa de que o custo Brasil e os juros bancários realmente caiam. Que seja realidade os
bancos não continuarem usando de desculpas para
manter uma política de juros altos.
Estaremos aprovando a Lei de Falências, a Lei
de Recuperação de Créditos. Segundo todas as informações de experts no assunto, isso servirá para
baixar o custo Brasil e, em conseqüência, os juros.
Esperamos que o Banco Central aja e cobre que isso
se torne realidade.
Finalmente, cumprimento o Senador Ramez Tebet e a Senadora Lúcia Vânia, que muito contribuíram
para que este projeto chegasse a este ponto, e também
a todos os Senadores e Senadoras que participaram
da discussão.
Ressalto a participação da Oposição, que volta
a demonstrar que pensa, sim, no interesse maior do
Brasil, apesar da falta de disposição do Governo para
dialogar e de sua maneira, às vezes, abusiva de tratar
as questões públicas, como as ligadas ao Orçamento.
O Oposição, porém, não se furtou em ocasiões passadas nem se furta neste momento a tratar de tais
questões. Se há atraso nas votações no Senado, a
culpa não pode ser imputada à Oposição, mas a quem
faz com que os processos no Senado demorem, ou
seja, a Presidência da República, com o excesso de
medidas provisórias, mais uma das incoerências do
Governo petista para com o Brasil, fazendo o que tanto criticava antes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não mais havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento da votação.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
Relator da matéria.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, agradeço as generosas palavras que
me foram dirigidas por todos os Srs. Senadores que
encaminharam a matéria hoje e presto alguns esclarecimentos.
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O limite do crédito trabalhista foi feito de comum
acordo com as sindicais trabalhistas no Brasil. Essa é
a verdade verdadeira. Creio que elas agiram corretamente, porque o que deve ser protegido não é o trabalhador de casaca. O trabalhador de casaca é aquele
que tem carteira de trabalho, recebe R$8 mil a R$10
mil por mês, é parente do dono da empresa, auditor,
advogado que não cumpre com a sua missão, familiar
de empresário. Todos são registrados como trabalhadores. Se não estabelecêssemos um limite no crédito
trabalhista o que aconteceria? Eles concorreriam com
igualdade de condições com os verdadeiros trabalhadores, aqueles que recebem salário mínimo ou R$
400,00 a R$ 500,00 por mês.
A limitação, indiscutivelmente, foi intenção de
todos nós, tanto que houve guarida nas organizações
sindicais, porque ela foi feita para proteger o verdadeiro trabalhador. Esse dispositivo é essencial para que
se defenda o verdadeiro trabalhador e se coloque um
ﬁm nas fraudes de indenizações trabalhistas. Embora
a média das condenações trabalhistas seja de R$3 mil,
encontramos verdadeiras aberrações, chegando a ter
indenizações trabalhistas ou direitos trabalhistas que
ultrapassam R$3 milhões. Eu pergunto: quando uma
indenização chega a esse ponto é de trabalhador ou é
de trabalhador de casaca, aquele que está ﬁngindo que
é trabalhador, para tapear o verdadeiro trabalhador no
Brasil? Então, precisamos saber como dar emprego e
proteger o trabalhador. Precisamos conhecer a realidade palpitante da vida, para saber que o verdadeiro
trabalhador é defendido quando encontramos um salário dessa natureza.
Darei outra explicação. Pode haver uma certa
discussão, mas não é a jurisprudência do Rio Grande
do Sul que está prevalecendo. Senador Paulo Paim,
fui com V. Exª no seu Estado e vi a estima com que
foi recebido. Reunimo-nos com cerca de mil trabalhadores. V. Exª foi aplaudido. E, no Rio Grande do Sul, a
questão do ACC foi suscitada, com contrato de câmbio. Discutimos abertamente com os trabalhadores e
alguns nos disseram que a ﬁrma estava falida e que
eles não recebiam os direitos trabalhistas há mais de
dez anos. Há mais de dez anos! Por quê? Porque houve falência, a empresa quebrou.
O contrato de câmbio é um adiantamento útil à
exportação. Se não estimularmos as empresas, não
estimularemos o emprego. Ele existe quando existe
empresa para dar emprego. É o equilíbrio entre o capital e o trabalho a que se referiram vários Senadores
que ocuparam a tribuna. Mas é preciso dizer que esse
ACC não é absoluto na devolução. Nós garantimos
aquilo que se chama, no mínimo, salário alimentar para
o trabalhador brasileiro.
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E quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça? Essa, de forma tranqüila e mansa, revogou
a jurisprudência do Estado do Rio Grande do Sul, diz
que o contrato de câmbio recebe acima de tudo e de
qualquer maneira. Ele tem supremacia total. Estamos
fazendo uma lei que diz que se tem de pagar primeiro
o salário do trabalhador, naquilo que corresponda pelo
menos até a cinco salários mínimos. Entendemos que
isso é o mínimo para a subsistência, para a alimentação do trabalhador brasileiro.
Precisamos preservar esse instrumento. Se tirarmos o ACC, não vai haver mais exportação no Brasil.
Muitas ﬁrmas não vão ter mais condições de exportar
e acabarão tendo de fechar suas portas. É o que aconteceu com muitas empresas no Rio Grande do Sul.
Há outro esclarecimento que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente. Por isso, dê-me mais um minuto. Tratamse dos créditos reais e dos créditos hipotecários, que,
no processo falimentar, vão passar realmente à frente
do crédito tributário. Entretanto, ninguém raciocinou em
uma questão: só existe crédito real e só existe crédito
tributário com certidão negativa do Fisco. Ninguém pode
realizar um contrato, seja com instituição ﬁnanceira,
seja com particular, seja com qualquer outra empresa,
sem uma certidão negativa da Fazenda e do Cartório
de Protesto e outros. Do contrário, não prevalece esse
contrato. Ora, se é assim e se é o Código Civil que diz
que há créditos que são preferenciais – e se o crédito
real é um crédito preferencial –, teríamos de mudar o
Código Civil. Mas, se quisermos fazer isso, vamos ter
de mudar a legislação do mundo inteiro, porque isso
que estamos colocando agora na Lei de Falências
existe nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra
e na maioria dos países do mundo, ou seja, o crédito
hipotecário é colocado à frente do crédito tributário.
Por quê? Porque o credor, quando empresta para o
devedor, ele o faz com a ﬁrme convicção de que aquilo
que ele está emprestando receberá com toda certeza,
porque há um bem, um imóvel que o garante.
Por falar nisso, mais um último esclarecimento:
estão dizendo por aí – não nesta Casa – que essa lei é
feita para ajudar instituição ﬁnanceira, quando o projeto
que veio da Câmara estabelecia que a restituição do
bem garantido era imediata. O que ﬁzemos? Durante o
período de recuperação judicial, ninguém tira qualquer
bem da empresa, a não ser que esse bem esteja ali
emprestado; porém, se tiver alguma garantia, não sairá
dali, até porque, se for tirado, como vamos recuperar a
empresa? Se se retira a máquina da empresa, como
é possível recuperá-la? Portanto, o projeto garante
que, durante os 180 dias de recuperação, o bem terá
de ﬁcar realmente em poder da empresa.
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São estes os breves esclarecimentos, Sr. Presidente, admitindo que possamos voltar a debater essa
matéria quando eu prestar alguns esclarecimentos
durante a apresentação dos destaques.
Era isso por enquanto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o substitutivo, sem prejuízo das emendas e dos destaques.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Peço veriﬁcação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com o apoiamento dos Srs. Senadores Arthur Virgílio,
José Agripino, Heloísa Helena e Demóstenes Torres,
o pedido tem amparo regimental.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa que venham ao
plenário. Estamos em um processo de votação direta
para aprovar o substitutivo da Lei de Falências.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à veriﬁcação de votação
pelo sistema eletrônico.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, a orientação do PSDB é no sentido de
que a sua Bancada se mantenha em obstrução até o
momento em que o Governo atinja os 41 votos – não
tenho nenhuma dúvida de que os têm de sobra. Após
isso, o PSDB votará de acordo com o que já está enraizado há muito tempo na sua consciência. Primeiramente, o Governo coloque os 41 votos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, o PMDB também solicita a todos os Srs. Senadores que venham ao plenário. Faltam nove Senadores do PMDB.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante
para orientar a sua Bancada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, primeiramente, eu gostaria de destacar
que acordamos isso entre os Partidos e negociamos
intensamente com o PSDB, por meio do Senador Tasso Jereissati e da Senadora Lúcia Vânia, que deram
uma contribuição importante. Todas as considerações
foram acatadas no parecer e nas emendas, com exceção de um ponto, com o qual também acordamos
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com o Relator, Senador Ramez Tebet, do PMDB, que
fez um excelente trabalho.
Essa lei permite recuperar empresas; não é mais
propriamente uma Lei de Falências, como existia há
50 anos. É uma lei de recuperação das empresas, indispensável, eu diria, para que o País possa viabilizar
empresas que estão em diﬁculdades ﬁnanceiras.
Por isso, eu pediria ao PSDB, que participou tão
ativamente dessa negociação, ao PFL, aos demais
Partidos e aos Senadores presentes que votem favoravelmente a essa matéria, que, seguramente, trará
benefícios não apenas para as empresas em diﬁculdade, porque há o período de recuperação das empresas, mas também ajudará decisivamente, sob o meu
ponto de vista, a se criar um processo de redução dos
spreads bancários.
É um trabalho longo que deve ser feito no Brasil.
Existem taxas abusivas, e a forma como estamos tratando a matéria também é um estímulo. Mas o aspecto mais importante é que não vamos mais olhar para
o ativo e o passivo das empresas, mas para o futuro
das mesmas; manter o emprego, a atividade produtiva
e não transferir as responsabilidades do empresário
para a empresa. É uma instituição que precisa ser preservada para que o País possa ajudar as empresas
em diﬁculdade a se recuperarem. Por isso que ela foi
construída, no mérito, por consenso.
É exatamente em torno desse consenso, que
construímos no mérito, que peço o apoio e o voto dos
Partidos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB saberá cumprir com o seu dever. O PSDB participou ativamente das negociações, e tem sido uma
marca do Partido: melhorar e aperfeiçoar o que vem
com muitos defeitos e muitas imperfeições para as
suas mãos, para a análise do Senado.
Apenas por uma decisão tática do Partido – que
não tem dúvida alguma de que o Governo registrará,
daqui a pouco, os 41 votos – é que o PSDB se reserva o
direito de recomendar aos seus Senadores que, só após
o voto do 41º Senador, os seus Senadores votem.
A orientação do Partido será dada, e já foi dada
da tribuna. O PSDB e o PFL foram os Partidos que
mais usaram a tribuna, junto com muito poucos Senadores do Partido dos Trabalhadores. O Senador Aloizio
Mercadante acaba de fazer um encaminhamento meio
fora de hora, mas brilhante como sempre.
Estamos a oito votos. Quando eles conseguirem
mais sete, o PSDB fará a sua recomendação. Não custa
nada; é um exercício bom. É como tática de guerra na
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selva. Daqui a pouco, o Governo completa quarenta e
um, e nós, então, faremos a nossa parte.
O SR. ALOIZIO MERCANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu solicitaria também a V. Exª que fossem suspensos
os trabalhos da Comissão de Orçamento, porque há
nove Senadores participando dos trabalhos daquela
Comissão. Com a suspensão da reunião, S. Exªs poderão estar presentes no plenário e votar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB recomenda aos seus Senadores
que votem “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PSDB vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
recomenda o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – V. Exª pode
ver que eu já votei, atendendo ao apelo de V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – É
que gosto tanto de V. Exª que sempre me lembro de V. Exª!
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas me congratular com V. Exª
pelo seu espírito de tolerância, porque, na votação da
Emenda dos Vereadores, infelizmente isso não ocorreu. Já estamos aqui há muito tempo e Exª está certo, esperando o número que não ocorreu na sessão
extraordinária da semana passada.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram,
vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 64 Srs. Senadores e NÃO, 02.
Não houve abstenção.
Total: 66 votos.
A matéria está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência, nos termos do art. 48, inciso XIV, propõe ao Plenário, para ordenar a votação das emendas
destacadas, o seguinte procedimento: concederá a
palavra aos autores de requerimento de destaque por
dez minutos, para fazerem a sustentação das matérias
destacadas em globo. Em seguida, os relatores emitirão seus pareceres. Se S. Exªs mantiverem o mesmo
ponto de vista, as emendas de cada autor serão votadas, também, em globo.
Se o Plenário estiver de acordo, assim será feito. (Pausa.)
Em votação a expressão “limitados a 150 salários
mínimos por credor”, constante do inciso I do art. 83,
do substitutivo destacado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, pela
ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aquele
incidente da Comissão Mista de Orçamento terminou
rendendo frutos negativos, sim. Ou seja, acabamos
de saber que a Comissão Mista voltou a se reunir,
desrespeitando até a Ordem do Dia da Câmara, que
ela havia acatado antes, e desrespeitando mais fortemente, até porque por mais tempo, a Ordem do Dia do
Senado. Ela votou créditos, deliberou, fez exatamente
tudo aquilo que ela não poderia ter feito.
Portanto, de maneira bem simples, eu gostaria
de me aconselhar com V. Exª para saber qual medida
tomo no sentido de ver anulados todos os atos ilegais,
portanto aqueles praticados durante a votação que se
processou quando vigiam a Ordem do Dia da Câmara
e a do Senado – atos ilegais que não devem render
efeitos, até pelo efeito pedagógico negativo, ou antipedagógico, que exerce sobre a Nação brasileira.
Pergunto a V. Exª qual é a atitude que devo tomar,
porque quero que seja essa uma atitude do Senado, ou
seja, aquela que defenda a prerrogativa da Casa a que
pertencemos e que não compactue com nada ilegal,
ilegítimo, que signiﬁque driblarmos a Constituição, as
Leis do País, o Regimento Comum, o Regimento desta
Casa e o próprio Regimento da Câmara.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Para contraditar, Sr. Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª, para contraditar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com todo o respeito às ponderações do Senador Arthur Virgílio, eu, que estive hoje por algumas vezes na
Comissão Mista de Orçamento, como tantos outros Senadores, pude testemunhar que todas as votações ali
realizadas, na reunião presidida pelo Deputado Paulo
Bernardo, foram sempre feitas respeitando-se os momentos de votação tanto da Câmara dos Deputados,
quanto do Senado.
V. Exª, Senador Arthur Virgílio, pôde testemunhar
que, no momento em que V. Exª convocou os Senadores para a votação, há poucos instantes, inclusive o próprio Senador Aloizio Mercadante mencionou
que havia diversos Senadores, na Comissão Mista
de Orçamento, que se estavam encaminhando para
o plenário. Também, há cerca de duas horas e meia,
ocorreu fato semelhante na Câmara dos Deputados:
como havia uma votação nominal importante, o Deputado Paulo Bernardo, Presidente da Comissão Mista
de Orçamento, solicitou, tanto aos Líderes da Base
Aliada do Governo, quanto da Oposição, o seguinte
entendimento: seria interrompida a reunião para que
todos os Deputados pudessem ir ao plenário votar e,
então, seria retomada a reunião, num procedimento
semelhante ao ocorrido aqui.
Por uma questão de boa vontade, de bom senso,
compreendendo o Senador Arthur Virgílio o empenho
de todos os Senadores, por estarem trabalhando tão
intensamente nesta semana ﬁnal de trabalhos, peço
que haja um entendimento de bom senso e de acordo, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, respondendo à pergunta de V.
Exª, como se trata de uma questão interna corporis,
o assunto deve ser levantado e questionado perante
à Comissão Mista de Orçamento, onde se realizou a
suposta ilegalidade que V. Exª está alertando. Depois,
se a comissão não resolver, haverá recurso, sem dúvida, para o Plenário do Congresso Nacional.
A Presidência do Senado, como a comissão é
mista – Câmara e Senado –, não tem competência
nenhuma para interferir nos trabalhos da Comissão
Mista de Orçamento diretamente, decretando nulidade
do seu funcionamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, formulo uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Há quatro Senadores pedindo a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, formulo uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nos termos dos artigos 403 e 413 do Regimento Interno do Senado Federal, apresento a seguinte questão de ordem sobre o funcionamento de
comissões permanentes ou temporárias durante a
Ordem do Dia.
Veja, Sr. Presidente, o que diz o art. 107, parágrafo
único, do Regimento Interno do Senado Federal:
Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem
do Dia das sessões deliberativas ordinárias
do Senado.
Nesse sentido, e apesar de ter todo o acatamento pela opinião de V. Exª, embora nessa questão
de ordem eu marche em sentido diverso, solicito a V.
Exª que, de imediato, suspenda os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, que se encontra reunida
neste momento, e torne sem efeito, como Presidente
do Congresso Nacional, todos os atos praticados na
reunião realizada na tarde de hoje, enquanto ocorria
a sessão deliberativa do Senado Federal.
É a questão de ordem que apresento, Sr. Presidente, acrescentando apenas um dado. O Senador
Eduardo Suplicy, há pouco, falava sobre a praxe. Algo
recorrente. Fazia-se no passado, enﬁm. O Brasil tem
uma História que vem de Cabral, passou por Washington Luís, por V. Exª. Trata-se de uma seqüência
positiva, que é o desdobramento da vida política brasileira. Não se pode justiﬁcar o errado, o equivocado,
o ilegal, com a desculpa do que já foi feito. Não estou
discutindo o que já foi feito. Proponho que não se faça
no presente e que não aceitemos que o ilegal, praticado hoje, seja consolidado como se legal e legítimo
fosse. Portanto, embora haja, em sentido contrário, a
compreensão da Mesa – e a respeito – ainda assim
apresento esta questão de ordem e aguardo o pronunciamento de V. Exª sobre ela, com todo o respeito
e acatamento que V. Exª sempre haverá de merecer
deste modesto Senador.
Muito obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
deixar registrado em Ata que há pouco não estava
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presente à votação porque me encontrava em um Ministério. Quero deixar registrado o meu voto favorável
na última votação que ocorreu, e que seja justiﬁcada
a minha ausência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará.
Vamos prosseguir.
Votação dos Incisos I, II e III do art. 83, constantes do substitutivo, destacados.
Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa
Helena, autora dos Destaques 1, 2 e 3.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como,
na verdade, o entendimento de V. Exª é aquele, recorro
dele para a Comissão de Justiça.
O SR PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, o dispositivo se refere ao Regimento do Senado Federal, às nossas Comissões. De
maneira que essa questão de ordem, não quis dizer
a V. Exª naquele momento, terá que ser apresentada
perante a sessão do Congresso Nacional, já que se
trata de uma Comissão Mista.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Presidente. Apresento a V. Exª. Recorro da
sua decisão à Comissão de Justiça por entender que
está lavrado aqui o meu protesto. Precisamos dizer a
quem vive de praticar ilegalidades que não aceitamos
aqui esse regime. Pretendemos um outro regime para
o País e, portanto, um outro regime para o Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito bem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encaminharei à Comissão de Constituição e Justiça
o recurso de V. Exª que, há de compreender, a decisão
da Presidência é apenas no sentido de bem ordenar
os trabalhos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero externar o respeito ao encaminhamento que faz o Senador
Arthur Virgílio, mas também trazer-lhe à lembrança de
quem participou por mais de quatro anos da Comissão de Orçamento que foram incontáveis as vezes
em que o Governo, que era defendido pelo Senador
Arthur Virgílio, praticava o ato de manter as reuniões
da Comissão de Orçamento na vigência da Ordem do
Dia, e todas as vezes eu protestava.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha) – Há uma oradora na tribuna.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, está ótimo o debate aqui. Um está dizendo
que é fantasia, o outro dizendo que não é. Não há nenhum problema. É porque S. Exªs estão dizendo que
no Governo Fernando Henrique fazia, e o outro que
não fazia. Mas o problema é que faziam e continuam
fazendo. O problema é utilizar o que de errado foi feito
no passado para justiﬁcar o presente. Fico impressionada com essa capacidade de simular determinadas
atitudes que condenávamos no passado. Hoje, porque
mudou o broche na lapela do terno, era tucaninho, fazia;
virou estrelinha, faz também e justiﬁca que o outro fez.
Não dá para fazer debate regimental assim. Por isso,
muitas vezes, alguns Senadores se irritam quando ﬁco
todo o tempo a reivindicar o Regimento da Casa justamente para que não se apropriem de determinados
erros cometidos no passado para justiﬁcar os erros
cometidos no presente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda não
estamos fazendo votação em separado das emendas
apresentadas. Estamos fazendo a votação em separado dos incisos e, objetivamente, é aquilo que já tive a
oportunidade de discutir anteriormente. Estamos solicitando a votação em separado dos Incisos II e III do
art. 83 que acabou sendo o instrumental que utilizei no
meu encaminhamento de votação. Até porque muitos
dizem que a falência da empresa tem que distribuir
riscos. Sempre ﬁco impressionada com esse tipo de
argumento, porque é assim: neste momento, predispõe-se a distribuir riscos, ou seja, distribuir risco com o
Estado, com o interesse de todos, distribuir risco com o
interesse do trabalhador, embora não haja distribuição
de lucros. A distribuição de lucros, ou da empresa, não
acontece para os trabalhadores. Não há a distribuição
dos lucros dos Bancos. Mas é a velha polêmica: distribuir os riscos, mas não os lucros.
Então, Sr. Presidente, a minha proposta é no sentido de manter o que originariamente era deﬁnido pela
legislação, em que os créditos trabalhistas, independentemente do valor estabelecido – e sabem todos que
eu não estaria a defender os altos salários, porque há
inclusive emendas, que foram propostas também pela
Anamatra, que estabelecem mecanismos para coibir
qualquer fraude que esteja acontecendo, pois sabemos
muito bem que a média salarial é de R$800 para que ele
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tenha o acesso a crédito de pouco mais de R$30 mil,
portanto, não estamos a defender os grandes salários,
até porque o Dieese sempre disse que para cumprir o
que é o salário mínimo hoje previsto na Constituição
teríamos um valor de R$1.440,00. Quem ganha, hoje,
R$1.440,00 não seria contemplado na nova ordem de
prioridade para o crédito trabalhista.
Segundo, Sr. Presidente, é o que eu sempre defendi – e continuo a defender –, que é a supremacia do
público diante do privado. Sinceramente, é impressionante que alguns, hoje, dos liberais, ou dos enamorados da terceira via, ou dos capitalistas, ou de qualquer
outro eu até entendo, mas ﬁco impressionada que essa
proposta seja assumida com os mesmos argumentos
que eram combatidos na época do Fernando Henrique, como se argumentos fraudulentos fossem – e eu
continuo achando que eram – e esses mesmos argumentos são hoje utilizados para modiﬁcar a ordem
de prioridade entre créditos tributários, que passam a
estar em terceiro lugar, e créditos bancários.
Realmente é impressionante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Relator, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se pretende é a
retirada dos Incisos II e III do art. 83 do substitutivo que
trata da classiﬁcação dos créditos na falência.
Ora, se retirarmos os créditos com garantia real
até o limite do valor do bem gravado, Sr. Presidente,
positivamente, prejudicaremos o crédito no Brasil e
dizendo que quem tem crédito real tem-no de mentirinha. E isso não é verdade.
E o crédito terceiro é o crédito tributário, que
tive a oportunidade de explicar por ocasião da nossa
última fala.
Portanto, somos pela rejeição da pretensão da
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Manutenção do texto, Senador?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os Incisos II e III, que têm parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados, com o voto contrário da Senadora
Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação as Emendas nºs 8, 9, 16, 57, 58, 59, 64
e 67, de parecer favorável, da Comissão de Assuntos
Econômicos, ressalvados os destaques.
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As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em decorrência da aprovação da Emenda nº 65, ﬁca
prejudica a Emenda nº 40.
Votação da Subemenda nº 19, nos termos do art.
307 do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a aprovação da subemenda, ﬁcam prejudicadas as Emendas nºs 19, 21, 27 e 39.
Votação da Subemenda nº 60, nos termos do art.
307 do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, ﬁca prejudica a Emenda nº 60.
Passamos à votação das emendas destacadas.
Prejudicadas a Emenda nº 46, da Senadora Heloísa Helena, e a Emenda nº 47, destacada pelo Senador Paulo Paim.
Vamos iniciar, agora, a votação dos destaques.
Já foram anunciados pela Mesa os procedimentos.
Votação, em separado, das Emendas nºs 2, 5,
30 e 42.
Senador Demóstenes Torres, V. Exª dispõe V. Exª
de dez minutos.
O SR. DEMOSTÉNES TORRES (PFL – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Relator, Senador
Ramez Tebet, primeiramente, reconheço que houve um
avanço muito grande neste projeto, que chegou da Câmara e foi praticamente reformulado no Senado.
Houve um trabalho extraordinário por parte dos
Relatores, Senador Fernando Bezerra e Senador Ramez Tebet, especialmente. Apresentei mais de 30 emendas – mais de 20 foram acolhidas ou na Comissão de
Assuntos Econômicos ou na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; algumas, em plenário – além de
outras sugestões que o Relator Ramez Tebet houve
por bem acolher.
Deixei, por último, quatro emendas destacadas.
Sinceramente, acredito que, se acolhidas, vão melhorar muito o processo. Por isso, peço a atenção do Senador Ramez Tebet, especialmente para o Destaque
nº 2, que volta ao texto originário da lei para obrigar a
participação do Ministério Público em todos os atos. Ou
seja, hoje há apenas alguns atos da Lei de Falências
– os mais importantes –, em que o Ministério Público
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será intimado ou notiﬁcado pessoalmente. Entretanto,
é salutar e saudável que ele participe, efetivamente,
de todos.
Ouvi, atentamente, o nobre Senador Ramez Tebet
dizer que não há necessidade de o Ministério Público
ser intimado pessoalmente, porque, na realidade, na
maioria dos casos, trata-se de uma briga, um confronto
entre particulares e, assim, não haveria qualquer razão
para que interferisse, exceto naqueles atos já estipulados na lei e no projeto que acaba de ser aprovado.
Mas isso é um engano. Em quase todos os crimes – por
exemplo, os de furto, roubo, estupro –, ocorre confronto
entre particulares, sem a participação da Administração Pública. Ainda assim, a participação do Ministério
Público é obrigatória. E mais: na Lei de Falências, há
um universo de trabalhadores que precisam preservar
seus direitos; de consumidores que, possivelmente,
têm interesse na sobrevivência da empresa e na preservação de seus direitos; de credores que também
podem ser protegidos pelo Ministério Público.
Além disso, a participação do Ministério Público
em todos os atos do processo é um imperativo da Lei
Orgânica Estadual e da Lei Orgânica do Ministério
Público da União.
Não há razão para se temer a participação do
Ministério Público. O argumento utilizado é o de que
deve haver celeridade e que a intimação pessoal do
Ministério Público impedirá que o processo tramite de
forma mais célere. Ao mesmo tempo, diz-se também
que a participação do Ministério Público fará com que
muitos dos atos não cheguem ao ﬁnal, pois haverá
sempre uma medida protelatória. Entretanto, considero mais importante o Ministério Público participar,
preventivamente, de todos os atos.
Há, na lei, uma previsibilidade quase utópica de
participação do Ministério Público, que se dá quando o
Promotor é provocado ou decide veriﬁcar o processo e
perceber se há alguma irregularidade –, o que jamais
acontecerá. Um advogado participa de um, dois, três,
cinco, dez processos de falência ao mesmo tempo;
um Promotor de Justiça, de cem, duzentos, trezentos, quinhentos. É óbvio que ele tem o direito de ser
intimado pessoalmente. Aliás, esse direito, esculpido
no Código de Processo Civil, já foi questionado no
Supremo Tribunal Federal, quando se dizia que feria
o princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal,
justamente com esse argumento, disse que o Ministério Público tem o direito de ser intimado pessoalmente,
em todos os atos.
O que estou propondo é que esse direito continue.
É claro que o Senador Ramez Tebet já fez a ressalva, apresentou seu ponto de vista, que respeito, mas
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penso que devemos, sim, fazer com que o Ministério
Público participe de todos os atos.
O Destaque nº 5, que apresento, é para obrigar
que, nos casos de recuperação de falência, as multas
ambientais e os depósitos no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, o FGTS, sejam considerados como
créditos extraconcursais e sempre exigíveis na recuperação judicial e na falência. Essa é uma possibilidade
séria, até porque muitas empresas que atuam na área
ambiental, se não pagarem a multa, poderão fazer –
desculpem a expressão – a maior lambança ecológica
sem sofrer nenhuma espécie de punição.
É óbvio que o objetivo é fazer com que as empresas continuem funcionando. Muitos poderão dizer
que o Fundo de Garantia já é depositado. E as empresas que não o depositaram? Esse passa, portanto, a
ser um direito do trabalhador. Da mesma forma, não
são exigíveis, na falência e na recuperação judicial, as
multas contratuais e as penas pecuniárias por infração
das leis penais e administrativas, salvo se houver saldo
após o pagamento de todos os credores quirografários,
justamente com aquela intenção de fazer com que as
empresas possam funcionar.
Na mesma direção, vem a Emenda nº 30, que
também mantém o texto atual da lei, para fazer com
que continue o inquérito judicial dentro do processo de
falência. Por que isso? Qual é a diferença do inquérito
policial? Está-se utilizando o argumento verdadeiro de
que o inquérito policial é um resquício do processo inquisitorial. No entanto, resquício, ou não, do processo
inquisitorial, é bom e devemos mantê-lo.
Vejam V. Exªs que, quando se tem de apurar uma
infração falimentar ou uma infração concordatária ou,
agora, uma recuperação judicial, evidentemente, o
Promotor tem de ser especializado em Direito Econômico, em Direito Financeiro, em Direito Trabalhista. Ou
seja, a questão não pode ser discutida por qualquer
delegado, qualquer promotor ou qualquer juiz. Pessoas especializadas poderão julgar mais rapidamente e
melhor. Se transferirmos a matéria para uma delegacia
de polícia comum, para um promotor de justiça nãoespecializado, para um juiz que não seja o de falência, eles terão uma diﬁculdade imensa em lidar com
ela, porque trabalharão, também, com crimes contra
a ordem tributária, contra a Administração Pública,
contra os costumes, contra a vida e com uma série
de outros crimes.
Portanto, estou propondo que se mantenha o
texto atual, para que esse inquérito judicial continue
existindo e, assim, possamos trabalhar com essa especialização. É muito interessante que continuemos
fazendo esse tipo de procedimento, sob pena de diﬁcultarmos as investigações.
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Por último, proponho, na Emenda nº 42, que se
deﬁna o que é o principal estabelecimento para os efeitos dessa nova lei de falências e recuperação judicial.
Por quê? Para ﬁcar deﬁnido que o principal estabelecimento é o local onde a empresa, reconhecidamente,
exerce sua administração, conﬁgurando-se o centro
de tomada de decisões, independentemente do local
indicado como sede em seus atos constitutivos, e evitando-se que a transferência, até dois anos anteriores
ao período de recuperação judicial e da falência, possa
induzir a erro vários credores.
Dou um exemplo clássico disso: o caso da Encol.
O Brasil inteiro sabia que a sede da Encol era no Distrito Federal. Mas, como ela se originou em Goiânia,
pouco antes da decretação da falência, transferiu-se
para lá, em uma manobra fraudulenta, e até hoje continuamos com o procedimento todo enrolado, não por
incompetência do juiz ou do promotor especíﬁcos da
Vara de Falências de Goiânia, não; é que toda a documentação ou quase toda a maneira de se elucidar bem
esse caso estava aqui na comarca de Brasília.
Então, para evitar esses golpes absolutamente
fraudulentos, estamos propondo que o local ﬁque absolutamente deﬁnido.
O Senador Ramez Tebet disse que a jurisprudência já deﬁniu dessa forma, mas não custa colocar
expressamente no texto da lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passamos à votação em globo das Emendas nºs 2,
5, 30 e 42, de parecer contrário.
Consulto o Senador Ramez Tebet se mantém o
parecer.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mantenho
o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Passamos à votação em separado da Emenda nº 41.
Senador Pedro Simon, V. Exª dispõe de cinco
minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, há de se reconhecer o trabalho feito pela Câmara dos Deputados, por
intermédio do extraordinário Relator, Deputado Osvaldo
Biolchi, que, com grande competência e muita capacidade, apresentou um projeto positivo a esta Casa.
E há de se realçar o trabalho feito pelo companheiro
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Ramez Tebet nesta Casa, melhorando e aperfeiçoando
o projeto em grande parte.
É interessante constatar que este projeto foi enviado ao Congresso pelo Presidente Itamar Franco e
é votado agora no Governo do Presidente Lula. Como
os projetos ﬁcam nas gavetas do Congresso Nacional
e como é difícil fazê-los votados!
A proposta, com méritos, avança em novos caminhos para a recuperação das empresas brasileiras, de
modo a garantir a sua função social e a preservar os
empregos ali gerados. Além disso, adapta o instituto
da falência às contingências sociais e econômicas do
século XXI. Entretanto, merece reparos.
O objetivo desta ampla emenda modiﬁcativa é
alterar, pontuando em seus vários dispositivos, os
critérios e procedimentos normativos de forma a assegurar a plena e indubitável garantia de prioridade
no tratamento ao trabalhador brasileiro. Vários são os
dispositivos que pretendemos alterar, que, a nosso ver,
contrariam as perspectivas trabalhistas. Passo agora
a discorrer sobre eles.
Sujeitar à recuperação judicial os créditos trabalhistas lato sensu, (assim entendidos os derivados das
relações de trabalho e os decorrentes de acidentes de
trabalho em face do empregador), independentemente
do assentimento dos trabalhadores manifestado sob a
assistência das respectivas entidades sindicais é um
retrocesso, a nosso ver.
Da mesma forma, sujeitar todo e qualquer crédito
trabalhista à habilitação na falência contraria posição
já ﬁrmada na jurisprudência dos tribunais brasileiros
acerca das execuções ﬁscais – cujo regramento se estende à execução trabalhista, ut artigo 889 da CLT.
O artigo 54 estabelece que, no plano de recuperação judicial, o pagamento dos créditos trabalhistas
vencidos seja quitado em até um ano. Certamente, um
ano é tempo excessivamente dilatado para a realização
de créditos de natureza estritamente alimentar, como
de regra será um relevante percentual do passivo trabalhista. Para abrandar essa circunstância, sugere-se
reduzir esse prazo em seis meses, mas apenas para
aqueles créditos trabalhistas que se sujeitem aos seus
efeitos, por decisão assistida do credor trabalhista.
É importante, também, excluir os créditos trabalhistas dos efeitos da ação cível de recuperação judicial, exceto se houver aceitação individual de cada um
dos trabalhadores, assistidos pelo respectivo sindicato,
quanto à adesão ao plano de recuperação judicial e às
outras formas de pagamento (dação em pagamento,

169

Julho de 2004

novação, debêntures, transformação em capital social,
etc.), garantidos sempre os juros e a correção monetária. No âmbito da recuperação judicial, se por um lado
o projeto prevê a participação dos trabalhadores nas
assembléias deliberativas, estatui, por outro, que as
decisões dão-se por maioria em assembléia (art. 42),
o que pode signiﬁcar perdas sensíveis para o credor
trabalhista, contra a sua vontade, em afronta direta ao
que dispõem os arts. 462 e 468 da CLT. A presente
proposta de emenda corrige essas duas impropriedades do projeto, modiﬁcando as redações dos seus
arts. 41 e 49.
Também com vistas à melhora do quadro atual,
é valioso alterar-se o art. 3º e os §§ 1º e 2º do art. 6º
do projeto, para fazer constar que as ações e execuções de natureza trabalhista na falência, em regra, terão prosseguimento na Justiça do Trabalho, inclusive
em fase executiva, com o administrador judicial, que
deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena de nulidade do processo. A execução só não
será autônoma na hipótese de não estar aparelhada
à época da decretação da falência, como já apontado
(texto sugerido para o art. 83, I).
Feitas as alterações sugeridas, garante-se o absoluto privilégio do crédito trabalhista, com todas as suas
derivações (inclusive processuais), e resguarda-se a
coerência interna do projeto, bem como a sua sintonia
com os princípios jurídicos que regem a matéria.
Acerca do pedido de restituição (artigos 85 a
93), é importante registrar que o privilégio do crédito
trabalhista é parcial e indiretamente neutralizado pela
extensão que o projeto confere ao pedido de restituição
na falência (art. 85, parágrafo único, e art. 86). Imaginem-se, por exemplo, contratos de empréstimos nos
quais alguma garantia real seja oferecida pelo devedor
à instituição ﬁnanceira, ou ainda os adiantamentos dos
contratos de câmbio do art. 86, II, do projeto: em tais
casos, conquanto não haja direito de propriedade em
jogo, o deferimento do pedido de restituição normalmente redundará em dilapidação do espólio patrimonial, com prejuízo à satisfação dos créditos trabalhistas, que devem preferir à própria restituição (dada a
sua natureza alimentar). Quanto aos adiantamentos de
contratos de câmbio, embora a possibilidade já esteja
prevista na legislação em vigor (artigo 76 do Decreto-lei
7.661/45), é importante aproveitar o ensejo da reforma
da lei falimentar para favorecer a condição jurídica do
trabalhador, não para estagná-la ou piorá-la.
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O artigo 151 dispõe que “os créditos trabalhistas
de natureza estritamente salarial vencidos nos três
meses anteriores à decretação da falência, até o limite
de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa”. Garantia
píﬁa. Melhor era a redação anterior à consolidação da
Emenda 1 – CAE, pela qual “os créditos derivados das
relações de trabalho serão pagos prontamente, tão
logo haja disponibilidade em caixa”. Curial modiﬁcar
o texto, para que a norma corrobore o superprivilégio
dos créditos derivados da relação de trabalho no caso
de falência – e, mais do que isso, garanta a execução
em autos próprios, desde que já aparelhada à época
da decretação da falência. A par disso, lei ordinária de
iniciativa do Poder Legislativo poderá criar e disciplinar
o instituto do concurso especial de credores trabalhistas, com vistas ao rateio, à homologação e à gestão
dos créditos trabalhistas, sob os auspícios da própria
Justiça do Trabalho.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
a gentileza de V. Exª, Sr. Presidente.
Apresentei em forma de substitutivo. São cerca
de quarenta artigos. O ilustre Senador Ramez Tebet
orientou a questão trabalhista numa série de artigos
por todo o projeto. Então, ﬁzemos alteração em praticamente todos os artigos, dando prioridade ao crédito
trabalhista. Por isso, demos grande importância a essa
emenda. Talvez seja a emenda mais importante que
estamos votando aqui, porque dá créditos importantes
e privilégio real ao crédito trabalhista.
Penso que tudo o que debatemos, tudo o que falamos, tudo que o vamos alterar ou modiﬁcar pode ser
feito. Agora, numa falência, não dar prioridade absoluta
ao crédito trabalhista é algo com o que, sinceramente,
não posso concordar.
A minha proposta não deixa limite, não deixa vírgula para interpretação do Judiciário. É claro e preciso
que o que é trabalhista esteja em primeiro lugar. Por
isso, ﬁz as várias modiﬁcações nos vários locais que
deixam margem a que isso não aconteça.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pergunto ao Relator se mantém o seu parecer contrário à Emenda nº 41.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantenho
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o parecer contrário à Emenda nº 41 pelas explicações
que já foram dadas aqui. A limitação do crédito trabalhista é para proteger o próprio trabalhador, por exemplo.
E temos de ressaltar que a emenda apresentada pelo
Senador Pedro Simon, como S. Exª mesmo salientou,
é tão abrangente que aceitá-la seria descaracterizar
inteiramente o projeto.
Portanto, somos pela rejeição da emenda, entendendo que essa é a melhor forma de se defender
o trabalhador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação da Emenda nº 41, com parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovarem,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Quanto ao Destaque da Emenda nº 19, de autoria
de Senador Tasso Jereissati, a mesma ﬁca acolhida e
ﬁca prejudicado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em separado, das Emendas, do Senador
Paulo Paim, de nºs 45, 50, 52, 53, 54, 55 e 56.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. V.
Exª dispõe de dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, como disse no encaminhamento,
minhas emendas visam a aperfeiçoar o texto, já que
votei a favor, sem prejuízo dos destaques.
A justiﬁcação da Emenda nº 45, Sr. Presidente,
é a seguinte:
A redação atual prevê que, no plano de recuperação
judicial, o prazo para o pagamento de créditos derivados
da legislação do trabalho, bem como os de acidentes de
trabalho vencidos serão pagos em até um ano, a contar
da data do pedido da recuperação judicial.
O que a minha emenda quer, Sr. Presidente?
Que não seja necessário o trabalhador esperar um ano
para receber seus direitos. Digo mais na emenda: uma
vez comprovado que há dinheiro em caixa, será pago
de imediato o direito desse trabalhador, inclusive dos
que se acidentaram no trabalho. Esse é o espírito da
Emenda nº 45. Creio que o Relator, Senador Ramez
Tebet, deve tê-la visto com muita simpatia. Se houver
dinheiro em caixa, o trabalhador, inclusive o acidentado, não vai ter de esperar um ano para receber o que
tem por direito.
A Emenda nº 47 está prejudicada.
A Emenda nº 50, Sr. Presidente, dá nova redação
ao art. 151. Visa a assegurar o pagamento imediato
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– repito –, desde que haja dinheiro em caixa, de todos
os créditos trabalhistas decorrentes de outras áreas,
fortalecendo também a questão do acidente do trabalho. Mas não apenas como está no texto da lei de
falências, que garante o pagamento dos créditos salariais vencidos nos três meses anteriores à falência
até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador.
Ou seja, se o trabalhador recebe, por exemplo, até dez
salários mínimos, por que não poderia receber o que
tem por direito, uma vez comprovado que há dinheiro
em caixa? Entendo que a Emenda nº 50, que é muito
parecida com a Emenda nº 45, tem o mesmo objetivo;
ou seja, havendo dinheiro em caixa, não há por que
o trabalhador que ganha seis, sete salários mínimos,
não receber, de imediato, o que lhe é devido.
Já a Emenda nº 53, Sr. Presidente, é um pouco
mais complexa. O art. 180 estabelece como condição
objetiva de punibilidade das infrações à lei falimentar
a existência de sentença que decreta a falência ou
concede a recuperação judicial. Simpliﬁcando: em
não havendo sentença, não há que se falar em crime
falimentar. Em decorrência, os crimes cometidos em
todo o processo de falência ou de recuperação somente poderão ser processados se houver a respectiva sentença. Ora, trata-se de um verdadeiro perdão,
para não utilizarmos outro termo, de todos os crimes
eventualmente cometidos.
Por isso tudo, Sr. Presidente, ﬁzemos também
um apelo ao Sr. Relator para a possibilidade de acatar
a Emenda nº 53.
A Emenda nº 54 tem como proposta bem objetiva
tornar mais rigorosas as conseqüências de condenação
por crimes cometidos pelo projeto em discussão. Ou
seja, quem cometer qualquer crime na ação falimentar ou no processo que, em tese, deveria recuperar a
empresa será punido de forma rigorosa.
Já a Emenda nº 55 garante a deﬁnição do prazo
de prescrição para efeito de extinção da punibilidade de
crime falimentar. Isso já foi paciﬁcado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula 147, que dispõe:
“A prescrição de crime falimentar começa a correr
da data em que deveria estar encerrada a falência, ou
do trânsito em julgado da sentença que encerrar ou
que julgar cumprida já a concordata”.
A Emenda nº 56 tem uma justiﬁcativa um pouco
mais longa. O Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 71, de 2003 – Consolidação das Emendas da CAE
e da CCJ –, reformula, total e completamente, a atual
normatização pátria sobre o instituto da falência e da
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concordata. Dentre as inúmeras modiﬁcações propostas, destacam-se a extinção do inquérito judicial e o
desmembramento da competência do atual juízo da
falência e concordata, quando houver especialização,
transferindo-se, assim, o juízo criminal a competência
para conhecer da ação penal fundada nos crimes falimentares. Tais modiﬁcações não representam, em
nosso entendimento, um avanço, como gostaria que
assim acontecesse.
A extinção do inquérito judicial signiﬁcará, em termos práticos, a transferência para a polícia judiciária da
competência de apurar os fatos e os delitos decorrentes
da infração da lei de falência. Ora, como é sabido, a
temática envolvendo a insolvência e a recuperação das
empresas é complexa e altamente especializada. Os
juízes e os membros do Ministério Público, com todo
o preparo e experiência que possuem, muitas vezes
encontram diﬁculdades para dominar a totalidade dos
problemas oriundos da decretação da falência. A polícia,
então, terá mais diﬁculdades ainda, pois decididamente
não está capacitada e aparelhada para tanto.
Uma das decorrências do ﬁm do inquérito judicial é o desmembramento da competência do juízo
das falências. Aqui, mais uma vez, entendemos que a
transferência para o juízo criminal vai comprometer o
célere e escorreito trabalho do Ministério Público no
processamento da ação penal, e do magistrado, ao
julgá-la, haja vista que ambos não terão participado
do processamento de todos os fatos decorrentes da
decretação da falência, ao contrário do juiz e do membro do Ministério Público do juízo de falência.
Em resumo, Sr. Presidente, o nosso objetivo,
com essas emendas, é simplesmente assegurar que
o crédito trabalhista, em todas as hipóteses, esteja em
primeiro lugar.
Quando destaco a Emenda nº 45 e a Emenda nº
50, sou muito preciso: se houver dinheiro em caixa, se
não houver obstáculo algum, que o trabalhador, mesmo
se ganhar seis, sete, oito, dez ou mesmo mais salários
mínimos, possa receber de imediato seu crédito.
Em nenhum momento, nas emendas por mim
destacadas, inclusive na Emenda nº 52, há qualquer
espaço para que o sistema ﬁnanceiro, nessas possibilidades, possa receber antes dos trabalhadores o que
eles têm de direito.
Era isso, Sr. Presidente. As minhas emendas, em
parte, foram acatadas pelo Senador Ramez Tebet, mas,
evidentemente, faço um apelo ﬁnal no sentido de que
sejam encampadas e assumidas na íntegra, já que to-
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das têm um único objetivo: colaborar com o Relator, a
ﬁm de que os trabalhadores efetivamente ﬁquem, em
qualquer hipótese, em primeiro lugar.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Consulto o Relator se mantém o seu parecer.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Mantenho o parecer,
mas vou prestar uma homenagem ao Senador Paulo
Paim, que muito colaborou conosco, até porque parte
do que S. Exª disse está admitido ao longo de todo o
processo falimentar. S. Exª apenas o repete.
V. Exª vai me permitir dizer algo que, acredito,
causará surpresa ao Senado da República. Tomei
algumas informações. V. Exªs sabem que há apenas
dois países no mundo onde o crédito trabalhista tem
preferência. Lamento que seja assim. Aqui no Brasil o
crédito trabalhista tem que continuar tendo preferência,
como acontece na Espanha e na França – certamente
porque os outros países estão altamente desenvolvidos.
Tomara que um dia, no Brasil, possa haver um sistema
de mais igualdade e mais justiça social. Enquanto isso
não acontecer, dou razão a S. Exª, mas voto contra
suas emendas, algumas das quais já estão até sob
amparo do substitutivo que apresentamos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em globo, das emendas de autoria do Senador Paulo Paim.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas, contra os votos dos Srs.
Senadores Paulo Paim, Pedro Simon e da Senadora
Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio para se pronunciar sobre as Emendas nºs 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
17,18, 29, 33 e 34.
V. Exª disporá de até dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado. Sr. Presidente.
Emenda de Plenário nº 1.
Esta emenda busca aprimorar a redação do caput do art.1º para adaptá-la à linguagem adotada pelo
novo Código Civil, que tornou superadas algumas disposições do PLC nº 71/2003.
A própria ementa do PLC diz que a falência aplica-se a pessoas físicas que exerçam atividade eco-
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nômica. De forma alguma a falência pode aplicar-se a
pessoas físicas, mas só às empresas. O projeto considera como pessoa física o empresário individual, que
se registra na Junta Comercial para exercer atividades
empresariais em seu nome. Para o novo código este
é uma empresa, um tipo de empresa.
Comento agora a Emenda de Plenário nº 7.
A ser mantida a atual redação, nenhum processo de execução ﬁscal será suspenso no momento do
deferimento de uma recuperação judicial, quebrando o
princípio (contido no art. 48 do projeto) de sujeição de
todos os credores ao processo de recuperação.
O objetivo da emenda é evitar que a continuação dos processos de execução ﬁscal não venha a se
transformar em um verdadeiro óbice à recuperação
judicial de empresas que sofrem ações de cobrança
por parte do Fisco.
Emenda de Plenário nº 10.
A presente emenda justiﬁca-se ao considerar
que a realização de laudo econômico-ﬁnanceiro envolve atividade privativa dos economistas, conforme
deﬁnido no art. 3º do Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, que regulamenta a Lei nº 1.411, de
13 de agosto de 1951.
Emenda de Plenário nº 11.
Da forma como está no projeto, os benefícios da
recuperação judicial só alcançariam empresas que,
apesar de se encontrarem em um estado de crise econômico-ﬁnanceira, quitem todos os seus débitos tributários em cinco dias – possivelmente em detrimento do
cumprimento de suas obrigações trabalhistas.
Chamo a atenção da Casa para esse dado que
me parece ser da maior relevância para que se possa
efetivamente aperfeiçoar o texto da lei proposta.
Trata-se de uma limitação drástica do acesso à
recuperação judicial quando se tem em vista que as
empresas em crise, que poderiam ter suas atividades
mantidas por força do novo instituto jurídico, normalmente detêm passivos tributários que não podem ser
honrados integralmente durante o período de falta de
liquidez que, justamente, dá ensejo à propositura do
plano de recuperação judicial.
Emenda de Plenário nº 12.
É de fundamental importância assegurar que a
aquisição de ﬁliais ou de unidades produtivas de empresas em recuperação, quando feita em hasta pública,
não implicará a assunção, pelo comprador, das obrigações do devedor em matéria trabalhista. Com isso,
estar-se-á afastando esse efetivo impedimento à re-
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cuperação judicial, em favorecimento da manutenção
da empresa e, conseqüentemente, da arrecadação de
tributos e dos postos de trabalho por ela gerados.
Emenda de Plenário nº 13.
A presente emenda tem o objetivo de produzir o
efeito desejado de sujeitar o Fisco e o INSS aos efeitos da recuperação judicial, sem cometer, entretanto, a
impropriedade de disciplinar, em lei ordinária, matéria
que está reservada à lei complementar.
Emenda de Plenário nº 14.
O art. 109 da Constituição Federal, em seu inciso I, determina claramente que compete aos juízes
federais “processar e julgar as causas em que a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes
ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho”. Logo, não há competência para as varas
federais julgarem os processos de falência, incluindo
os créditos ﬁscais pertinentes.
Outrossim, a esmagadora maioria dos municípios
brasileiros não dispõem de varas federais, o que causa
uma diﬁculdade adicional para a remessa dos autos
para comarcas nas quais existam as varas especializadas da Fazenda Pública. Diante disso, graves prejuízos
essa sistemática traria aos cofres da União.
Emenda de Plenário nº 17.
O projeto de revisão da Lei Falimentar, conforme
previsto no inciso I do seu art. 94 e no art. 96 que lhe
faz referência, continua a permitir a utilização do pedido de falência como uma ação de cobrança ao dispor que a falência poderá ser requerida em virtude do
não pagamento, no vencimento, de obrigação líquida
materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a quarenta
salários mínimos.
O requerimento de falência, na trilha da doutrina mais abalizada, não pode ter por base o simples
fato de o devedor não pagar no vencimento obrigação
líquida. O fato, por si só, não espelha insolvabilidade
do devedor, mas, na grande maioria dos casos, uma
crise de liquidez, a qual deve ter tratamento adequado,
movido por procedimentos capazes de suplantá-la e
não de inviabilizar a atividade produtiva, transformando
diﬁculdade passageira em liquidação da empresa.
Emenda de Plenário nº 18
Esta emenda visa dotar a legislação falimentar
de mecanismos que protejam o consumidor imobiliário
dos efeitos da falência. A redação sugerida, por meio
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desta, para o art. 121 da Lei de Falências evita os atuais entraves enfrentados por promitentes compradores,
caso haja falência da incorporadora ou construtora.
Visa atingir uma solução jurídica rápida, permitindo aos
condôminos, compradores, verdadeiros interessados,
decidir sobre o destino do empreendimento.
Emenda de Plenário nº 29
Esta emenda estabelece pena mais severa para
agentes que atuarem de forma delituosa nos processos de recuperação judicial e falência.
Assim, a intenção é majorar a pena para o ilícito
praticado por juiz, representante do Ministério Público, perito, escrivão, oﬁcial de justiça, gestor judicial ou
pelo administrador judicial (ex-comissário e ex-síndico,
nas ﬁguras da lei vigente). A proposta prevê a pena
de reclusão de 3 a 8 anos para aqueles que praticarem tal crime.
Emenda de Plenário nº 33
O objetivo desta emenda é permitir que a nova
lei também alcance as empresas que atualmente já
se encontram em processo de concordata preventiva
ou em falência, com a continuação do negócio autorizada pelo juiz.
Não se pode negar o alcance da nova lei a todas
as empresas que atuam no País, nem excepcionar as
atuais concordatárias.
Emenda de Plenário nº 34
A sociedade brasileira já está há 60 anos esperando por uma reforma de sua legislação falimentar.
É, portanto, completamente desnecessária a adição
de prazo suplementar para adoção das novas disposições do projeto.
Sr. Presidente, esse elenco de emendas e, portanto, esse elenco de destaques visam a aperfeiçoar
um texto que, pelo simples fato de substituir uma legislação caduca, já signiﬁca um grande avanço para
as perspectivas da economia brasileira.
Louvo, mais uma vez, o trabalho talentoso, correto, aplicado, de espírito público a toda prova, do Senador Ramez Tebet. Foi de fato um trabalho hercúleo,
de gigante, o de ter ouvido tanto, ter composto tantos
interesses legítimos para se chegar à melhor lei.
Entendo, porém, Sr. Presidente, que o conjunto
de emendas destacado por mim neste episódio poderá
fazer com que a lei renda frutos ainda melhores para
a economia brasileira.
Portanto, não é nenhum desapreço ao trabalho
do Relator Ramez Tebet; ao contrário, é o reconhecimento de que o seu trabalho é tão bom que merece ser
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aperfeiçoado. Por isso, esse conjunto de observações
que apresento à análise do relator e à apreciação do
Plenário desta Casa.
Ao encerrar, retomo uma parte do discurso que
pronunciara há pouco. Essa lei é tão relevante para
o País, que não tenho dúvida alguma em fazer duas
aﬁrmações: a primeira é que essa lei, depois de uma
maturação de doze meses, seja qual for o crescimento
econômico do País, signiﬁcará 0,5% de crescimento
positivo à economia brasileira. Ou seja, se fosse decrescer 0,5%, zeraria o jogo; se fosse crescer 3%, cresceria mais 0,5% e ﬁcaria em 3,5%. Se fosse crescer 6%,
ﬁcaria em 6,5%. Essa lei, a meu ver, depois de uma
maturação de doze meses, vale 0,5% de crescimento
positivo para a economia brasileira.
A segunda aﬁrmação que ouso a fazer, neste
momento – e tenho certeza de que com ambas se
colocará de acordo o Ministro Antonio Palocci e qualquer autoridade responsável da área econômica deste Governo –, é que essa lei, aprovada, permitirá ao
Governo convocar o Copom e reduzir as taxas de juros, apesar desse pequeno repique da inﬂação, ainda
completamente dentro da margem de erro proposta
pelo Copom e incorporada pelo Governo Lula – 5,5%
de coração de inﬂação, com mais 2,5% de tolerância,
igual a 8%, prevê-se uma inﬂação que, no máximo,
beiraria os 7%, algo entre 6,5% e 6,8% mais ou menos. Apesar disso, levando-se em conta que o Brasil
tem juros reais altíssimos, não tenho dúvida em dizer,
insisto em repetir – o Ministro Antonio Palocci haverá
de concordar com isso, diﬁcilmente desmentiria o que
estou a proclamar –, que o Governo pode reduzir em
0,5% as taxas básicas de juros deste País, tamanha
a força da lei.
O Governo haverá de saber a importância da lei
que o Senado está a lhe entregar neste momento. Dá
para crescer mais 0,5%, após a maturação de doze
meses e, imediatamente – se não ﬁzerem é porque
não quererão fazê-lo –, convocar o Copom e reduzir
em 0,5% as taxas básicas de juros, com o reﬂexo que
haverá de ser necessariamente positivo sobre as taxas
de juros na ponta do consumo.
Entendendo que tanto o PSDB como os demais
partidos contribuíram muito para fazer dessa a melhor
lei, tivemos a sorte de não contar com a oposição do
PT, o que é uma felicidade. Tudo o que eu queria...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
encerro, Sr. Presidente.
Tudo o que gostaria era um dia ser governo e
não contar com a oposição do PT, sobretudo aquela
oposição raivosa, reacionária, atrasada, atrapalhada,
sem lucidez, manquejando de lucidez, para usar uma
expressão dos caboclos da minha região, e, ao mesmo
tempo, empedernida, valente, teimosa. Ela consegue
fazer aquilo que Santo Tomás de Aquino – gosto de
repetir muito isto – sempre dizia: que a pior coisa é se
colocar uma virtude a serviço de um vício. Ou seja, a
virtude de se trabalhar muito vira vício se se trabalha
contra o interesse público. A virtude de acordar cedo
vira vício se se acorda cedo para espancar a mulher.
A virtude de acordar cedo continua uma virtude, mas
vira vício, e vício ampliﬁcado, se se acorda para ir ao
botequim beber e provocar arruaças. Ou seja, o PT
colocava a virtude de trabalhar, de ser valente, de ser
lutador a serviço do vício de atrapalhar os caminhos
da Nação, coisa que a Oposição de hoje não faz!
Por isso, não deixo de remarcar o tempo que se
perdeu e o quanto de juros se pagou a mais, Senador
Antonio Carlos Magalhães, porque o PT se recusava
a participar do esforço por reformas estruturais que
criassem as condições para o Brasil se endereçar a
um crescimento sustentável, capaz de gerar a perspectiva da distribuição social mais justa dos efeitos
que, se Deus quiser, haverão de ser benéﬁcos para a
economia brasileira!
Submeto ao Senador Ramez Tebet, com todo
o respeito, com todo o acatamento, as emendas que
acabo de defender.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Ramez Tebet, V. Exª mantém o seu parecer?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ﬁco
muito honrado, porque o Senador Arthur Virgílio acaba
de me permitir corrigir uma grande injustiça, que é louvar o trabalho de todos os Partidos políticos da Casa,
principalmente do PSDB e do PFL, que trabalharam
e apresentaram emendas.
Existe a impressão, Senador Arthur Virgílio, de
que estamos recusando todos os destaques e emendas, o que não é verdade. Observe que, no caso das
que V. Exª citou, por exemplo, V. Exª não quer que
empresário ou pessoa natural vá à falência – já conversamos a esse respeito, foi um lapso –, mas, se é
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comerciante, tem que ir à falência; e quer que sociedade de economia mista possa ir à falência. Nesse caso,
não concordamos, pois envolve interesses do Estado.
Já imaginaram o Banco do Brasil ou a Petrobras em
uma situação como essa? Sempre que uma empresa
de economia mista está em diﬁculdade, quem socorre
é o próprio Governo.
Algumas já foram aceitas, como a Emenda nº 10,
por exemplo, que prevê que contadores e economistas,
e não somente os contadores, possam emitir laudos,
dar pareceres, e assim por diante. Isso já está modiﬁcado para proﬁssional legalmente habilitado.
Por essa razão, rendendo minhas homenagens
ao Líder Arthur Virgílio, ao PSDB, ao PFL e a todos os
Partidos políticos, peço vênia para manter, na íntegra,
o substitutivo, rejeitando os destaques e mantendo o
nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é contrário.
Votação, em globo, dos destaques de autoria do
Senador Arthur Virgílio.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados.
Emendas da Senadora Heloísa Helena.
Votação em separado das Emendas nºs 43, 44,
48, 49 e 51.
Senadora Heloísa Helena, V. Exª tem a palavra
e dispõe de dez minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, peço permissão para falar sentada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tivemos
a oportunidade de, anteriormente, expressar a nossa
concepção programática daquilo que pode signiﬁcar
utilidade econômica. É evidente que, ao longo da história, sempre se polemizou em relação aos direitos
trabalhistas, se a diminuição dos direitos trabalhistas
poderia signiﬁcar dinamização econômica, geração de
emprego, geração de renda. Sempre houve um debate
muito grande em vários países em relação à proteção
dos salários.
Na minha concepção, Sr. Presidente, que é a
mesma de quando eu fazia oposição ao Governo Fernando Henrique, até porque esse é um projeto deles
– por isso que o PSDB e o PFL o defendem tanto –,
portanto é um projeto de caráter eminentemente liberal, sempre tivemos a oportunidade de discutir que a
chamada proteção do trabalho e, portanto, a proteção
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do elo mais frágil na relação capital-trabalho, constitui um fator em si mesmo determinante do progresso
econômico, até porque o direito do trabalho pode se
antecipar à situação econômica.
Na nossa forma de analisar a política econômica, resguardar o crédito trabalhista e antecipar a sua
satisfação é sempre um mecanismo de geração de
demanda efetiva, portanto de equilíbrio econômico por
meio do consumo. É uma velha polêmica. É o mesmo
que a polêmica relacionada à supremacia do interesse
público em relação ao interesse privado.
Portanto, ﬁcamos a nos perguntar se os bancos
necessitam de mais garantia, Senador Geraldo Mesquita. Precisamos perguntar isso, porque, de fato, a
alteração da legislação potencializa mais garantias às
instituições de crédito, aos bancos, a partir do momento
em que inverte a ordem de prioridade deles.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não custa
nada lembrar como o lucro dos bancos tem sido inimaginável. Quando dizemos que a política econômica
privilegia encher a pança dos banqueiros e esvaziar
o prato, a dignidade, o emprego do povo brasileiro, há
uma razão óbvia. Basta ver o lucro dos dez maiores
bancos privados brasileiros de 1994 a 2001. Eles aumentaram o lucro, em termos reais, em 108%; o seu
patrimônio líquido, em 70% e reduziram o pagamento
de impostos em 50%.
As receitas dos bancos com tarifas, ou seja, emissão de cheques, cartão de crédito e administração de
recursos cresceram nada menos do que 453% desde
1994. Portanto, o lucro que tinham de 3 bilhões passou
para 21 bilhões em 2002.
Em 1994, as receitas dos bancos com essas tarifas pagavam apenas 28% das despesas com pessoal.
Hoje, elas cobrem 90% das despesas com pessoal,
e todos sabemos que são as instituições de créditos,
os bancos, que mais contribuem com o desemprego
no País. Não é à-toa que, segundo dados da própria
Febraban, o número de funcionário dos bancos caiu de
643 mil, em 1994, para menos de 400 mil, em 2000.
Os bancos brasileiros dobraram seus lucros para
17 bilhões, em 2003. Os dezenove bancos que já divulgaram os seus balanços apresentaram um aumento
de mais de 20% em seus lucros. Somente essas instituições lucraram nada menos do que 14 bilhões no
ano passado.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sinceramente não consigo acreditar por que os bancos necessitam de mais garantias do que efetivamente já têm.
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Assim sendo, apresentei várias emendas tanto
para proteger o que entendo ser o elo mais frágil da
relação capital/trabalho, que são os trabalhadores,
como também para garantir a supremacia do público,
do interesse do Estado, do interesse de todos, em
relação ao interesse das instituições de crédito do
nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Relator, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se, no projeto, eu pudesse discutir o balanço
dos bancos, eu o faria.
Creio que é muito grave o que ocorre no País. Os
bancos têm lucros extraordinários, em verdade. Mas,
nesse projeto, não há nem uma, nem duas vezes a
palavra banco, mas foi entendido como um projeto que
favorece banqueiros. Sempre que se fala em crédito
real, fala-se em créditos de estabelecimentos bancários.
Positivamente, há uma injustiça nessa parte. Realmente, se nominarmos aqueles que emprestam dinheiro,
vamos chegar aos bancos. Portanto, indiretamente, os
bancos estão referidos aqui. Mas não podemos chegar
ao ponto de dizer, ou de tentar insinuar, que, em um
projeto de lei dessa envergadura, poderemos impedir
o lucro excessivo dos estabelecimentos de crédito no
Brasil, do qual eu mesmo discordo, e creio que todos
nós o condenamos.
De resto, o mérito das emendas é repetitivo. Vou
manter o meu parecer.
Cumprimento a todos mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em globo, das emendas da Senadora Heloísa Helena.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço veriﬁcação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Heloísa Helena pede veriﬁcação de quórum com o apoio regimental dos Senadores José Agripino, Arthur Virgílio, Efraim Morais e Almeida Lima.
Vamos proceder à veriﬁcação.
(Procede-se à veriﬁcação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
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Peço as Srªs e aos Srs. Senadores que permaneçam em suas bancadas porque teremos, ainda, quatro
votações diretas de membro do Superior Tribunal de
Justiça e Embaixador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, para orientar a minha Bancada. Tanto
quanto da outra vez, o PSDB aguardará se formar a
maioria dos 41 membros para orientar sua Bancada
sobre como votar.
Por ora, mantém-se em obstrução, apenas o Líder consignando o seu voto.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, alguns dos eminentes Senadores estão perguntado qual o signiﬁcado dos votos “sim” e “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O voto “não” será em apoio ao parecer do Relator,
rejeitando as emendas.
Estão sendo votadas as emendas. O voto “não”
rejeita as emendas; o voto “sim” aprova as emendas.
Para apoiar o parecer do Relator, rejeitando as
emendas, o voto do Plenário é “não”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O Governo encaminha o voto “não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, no PFL, a matéria é controversa. A questão
é aberta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB, Sr. Presidente, se mantém em obstrução até
se atingir a maioria de 41 votos.
(Procede-se à veriﬁcação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com o Presidente, já foi alcançado o quórum de 41
votos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, tendo sido alcançado o quórum de 41 Senadores, o PSDB recomenda o voto “não”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, após esta votação, ainda há um item
na pauta, o Código Tributário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O Código Tributário Nacional tem votação qualiﬁcada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Srªs e Srs. Senadores, precisamos de votação qualiﬁcada no Código Tributário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todas as Srªs e Srs. Senadores já votaram, vou
encerrar a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 09 Srs. Senadores; e NÃO, 47.
Houve 01 abstenção.
Total: 57 votos.
As emendas foram rejeitadas.
Votação, em globo, das emendas não destacadas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação ﬁnal ao
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 71, de 2003 (nº 4.376/93, na Casa de origem), que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 691, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 71,
de 2003 (nº 4.376, de 1993, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta redação ﬁnal do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
71, de 2003 (nº 4.376, de 1993, na Casa de origem),
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”, consolidando
as emendas aprovadas pelo Plenário, bem como procedendo adequação redacional no § 4º do art. 168 e
da numeração dos artigos.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de julho de
2004. – José Sarney – Romeu Tuma – Paulo Paim
– Heráclito Fortes.
ANEXO AO PARECER Nº 691, DE 2004.
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.
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Art. 2º Esta lei não se aplica a:
I – empresa pública e sociedade de economia mista;
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]
~ç 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.
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§ 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.
§ 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 são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos
do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária especíﬁca.
§ 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.
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§ 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.
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 ser
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 assembléia
geral, 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
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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,
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
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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.
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 decretação 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.
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§ 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.
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 assembléia
geral 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;

181

Julho de 2004

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;
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, advogado 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
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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 ser 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.
§ 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 ou do valor de venda dos bens na falência.
§ 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,
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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;
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:
I – 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;

JULHO 2004
21136

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 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
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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.
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; 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
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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.
§ 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 assembléiageral 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 Os sindicatos de trabalhadores poderão
representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembléia.
§ 6º Para exercer a prerrogativa prevista no § 5º
o sindicato deverá:
I – apresentar ao administrador judicial, até 10
(dez) dias antes da assembléia, a relação dos asso-

JULHO21137
2004

Quarta-feira 7

ciados que pretende representar, e o trabalhador que
conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser
representado em assembléia por nenhum deles; e
II – comunicar aos associados por cada que pretende exercer a prerrogativa do § 5º.
§ 7º 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
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, das que
estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham crédito admitidos ou alterados
por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido
reserva de importâncias, 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.
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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;
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.
§ 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 superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios
detenham participação superior a 10% (dez por cento)
do capital social, poderão participar da assembléiageral 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.
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§ 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.
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
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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
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;
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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
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 natu-
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reza, 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 este ﬁgure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa
dos respectivos valores demandados.
§ 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 benefícios 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 §§ 1º,
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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 § 1º, 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
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 serem 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.
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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 objeções.
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.
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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.
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.
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§ 1º Durante o período estabelecido no caput,
o descumprimento de qualquer obrigação prevista no
plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73;
§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos 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 período 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
(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
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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.
Parágrafo único. 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.
Art. 65. Quando do afastamento do devedor,
nas hipóteses previstas no art. 64, 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.
§ 1º O administrador judicial exercerá as funções
de gestor enquanto a assembléia-geral não deliberar
sobre a escolha deste.
§ 2º 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 § 1º.
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
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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 porte,
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.
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
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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 Convocação 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 às certidões de
que trata o art. 57;
V – pela decisão que, por qualquer outro motivo, julgue improcedente o pedido de recuperação
judicial;
VI – por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º
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 1 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, inte-

JULHO 2004
21144

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

resses 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 dívidas 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 à 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.
Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos
remanescentes da recuperação judicial, quando deﬁnitivamente incluídos no quadro-geral de credores,
tendo prosseguimento às 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, ob-
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servado 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 panes 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 150 (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:
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.

192

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 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:
I – remunerações devidas ao administrador judicial
e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho
relativos 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
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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 determinará 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
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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;
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.
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§ 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:
I – falsidade de título;
II – prescrição;
III – nulidade de obrigação ou de título;
IV – pagamento da dívida;
V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda
obrigação ou não legitime a cobrança de título;
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
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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;
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 oneração 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 à 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;
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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 cada às Fazendas Públicas
Federal e de todos os Estados e Municípios em que
o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.
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 partir da decretação
da falência e até a sentença que extingüe 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 comple-
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to do domicílio, 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 corno suas alterações;
c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;
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;
IX – 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
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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:
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 art. 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
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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, cumprindo 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 inicio 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
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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 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 à 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
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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 silencio 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
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 por 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
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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 ate o cumprimento de
sua ﬁnalidade, ocasião em que o administrador judicial
arrecadará o saldo a favor da massa falida ou 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 encenadas 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
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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.
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 es-
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tado 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
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 na forma deﬁnida no plano de recuperação
judicial 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;
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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 retomo dos bens à massa
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 retornarão
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.
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§ 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.
§ 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.

200

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2° A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação.
§ 3° No leilão por lances orais, aplicam-se, no que
couber, as regras do Código de Processo Civil.
§ 4° 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
auto respectivo, assinado pelos presentes, e juntando
as propostas aos autos da falência.
§ 5° A venda por pregão constitui modalidade
híbrida das anteriores, comportando duas fases:
I – recebimento de propostas, na forma do § 3°;
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 § 2°.
§ 6° A venda por pregão respeitará as seguintes regras:
I – recebidas e abertas às propostas na forma do
§ 4° 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 título executivo para a cobrança dos valores
pelo administrador judicial.
§ 7° 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
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do próprio devedor, com a participação, se necessária,
dos atuais sócios ou de terceiros.
§ 1° Aplica-se à sociedade mencionada neste
artigo o disposto no art. 141.
§ 2° 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.
§ 3° 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.
§ 1° 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.
§ 2° 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.
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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
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.
§ 1° As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao ﬁnal, serão apensados aos autos da
falência.
§ 2° 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.
§ 3° 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.
§ 4° Cumpridas as providências previstas nos §§
2° e 3°, o juiz julgará as contas por sentença.
§ 5° 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.
§ 6° 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.
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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. Extingüe 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 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 que preencher os requisitos
do art. 48 poderá propor e negociar com credores 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
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de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts.
49, § 3º, e 86, II, desta Lei.
§ 2º O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável
aos credores que a ele não estejam sujeitos.
§ 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de
recuperação judicial ou se houver obtido recuperação
judicial ou homologação de outro plano de recuperação
extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.
§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de
direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do
pedido de decretação de falência pelos credores não
sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.
§ 5º Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão
ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais
signatários.
§ 6º A sentença de homologação do plano de
recuperação extrajudicial constituirá título executivo
judicial, nos termos do art. 584, III, do Código de Processo Civil.
Art. 162. O devedor poderá requerer 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.
Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a
homologação de plano de recuperação extrajudicial que
obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde
que assinado por credores que representem mais de
três quintos de todos os créditos de cada espécie por
ele abrangidos.
§ 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma
ou mais espécies de créditos previstos no art. 83, II, IV,
V, VI e VIII, ou grupo de credores de mesma natureza
e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e,
uma vez homologado, obriga a todos os credores das
espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido
de homologação.
§ 2º Não serão considerados para ﬁns de apuração do percentual previsto no caput os créditos não
incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os
quais não poderão ter seu valor ou condições originais
de pagamento alteradas.
§ 3º Para ﬁns exclusivos de apuração do percentual previsto no caput:
I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da
data de assinatura do plano; e
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II – não serão computados os créditos detidos
pelas pessoas relacionadas no art. 43.
§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente
serão admitidas mediante a aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia.
§ 5º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular
do respectivo crédito aprovar expressamente previsão
diversa no plano de recuperação extrajudicial.
§ 6º Para a homologação do plano de que trata
este artigo, além dos documentos previstos no caput
do art. 162, o devedor deverá juntar:
I – exposição da situação patrimonial do devedor;
II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para
instruir o pedido, na forma do inciso II do art. 51; e
III – os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação
nominal completa dos credores, 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.
Art. 164. Recebido o pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial previsto nos arts.
162 e 163, o juiz ordenará a publicação de edital no
órgão oﬁcial e em jornal de grande circulação nacional
ou das localidades da sede e das ﬁliais do devedor,
convocando todos os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o § 3º.
§ 1º No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao
plano, domiciliados ou sediados no país, informando a
distribuição do pedido, as condições do plano e prazo
para impugnação.
§ 2º Os credores terão prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação do edital, para impugnarem o
plano, juntando a prova de seu crédito.
§ 3º Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os credores somente poderão
alegar:
I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163;
II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130, ou descumprimento
de requisito previsto nesta Lei;
III – descumprimento de qualquer outra exigência legal.
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§ 4º Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor sobre
ela se manifeste.
§ 5º Decorrido o prazo do § 4º, os autos serão
conclusos imediatamente ao juiz para apreciação
de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5
(cinco) dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença se entender
que não implica prática de atos previstos no art. 130
e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição.
§ 6º Havendo prova de simulação de créditos ou
vício de representação dos credores que subscreverem
o plano, a sua homologação será indeferida.
§ 7º Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo.
§ 8º Na hipótese de não homologação do plano
o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial.
Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial
produz efeitos após sua homologação judicial.
§ 1º É lícito, 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.
CAPÍTULO 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, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato
fraudulento de que resulte ou possa resultar 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.
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Aumento da pena
§ 1º 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 judicial, 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, de recu-
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peração judicial ou de recuperação extrajudicial, com
o ﬁm de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os
credores, 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, conceder a recuperação judicial
ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato
de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de
obrigação, 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, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsos, 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,
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.
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Omissão dos documentos contábeis obrigatórios
Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar
o plano de recuperação extrajudicial, 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, na recuperação judicial e na
recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios,
diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato
ou de direito, bem como o administrador 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, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação
extrajudicial de que trata o art. 163 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, da
concessão da recuperação judicial ou da homologação
do plano de recuperação extrajudicial.
Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a
homologação do plano de recuperação extrajudicial.
Seção III
Do Procedimento Penal
Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição
onde tenha sido decretada a falência, concedida a
recuperação judicial ou homologado o plano de recu-
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peração extrajudicial, 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-á 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 ou da recuperação
extrajudicial, cientiﬁcará o Ministério Público.
Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem
incompatíveis com esta lei.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias
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.
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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, podendo
ser promovida a alienação dos bens da massa falida
assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro-geral de credores e da
conclusão do inquérito judicial.
§ 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.
§ 4° 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 n° 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.
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.
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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 n° 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei
n° 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei n°
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei n° 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 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 n° 7.661, de 21 de junho de
1945, e os arts. 503 a 512 do DecretoLei n° 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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata 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. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 1:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70,
DE 2003-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 786/2004 – art. 336, II)
(Votação Nominal)
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
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nº 70, de 2003-Complementar (nº 72/2003–
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 providências.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2004
Requeiro, na forma do 256, I combinado com seu
§ 1º,do RISF, a retirada da emenda de nº 2, de minha
autoria, apresentado ao do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara, nº 70/2003 Complementar.
Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento de retirada da emenda
do Senador Tasso Jereissati.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A emenda foi retirada.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
Relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, para proferir parecer.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos dois Relatores. O primeiro a falar, peço vênia a V.
Exª, é o Senador Fernando Bezerra, conforme entendimento feito por nós.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra.
PARECER Nº 692, DE 2004-PLEN
O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB –
RN. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi aprovada, no
plenário deste Senado, no dia 17 de junho de 2004,
a Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo) ao PLC nº 70, de
2003 – Complementar, projeto que modiﬁca o Código Tributário Nacional para viabilizar as modiﬁcações
à legislação falimentar propostas pelo PLC nº 71, de
2003, restando, para a votação da matéria, em turno
suplementar, a discussão das Emendas de Plenário
apresentadas ao Substitutivo aprovado.
Passo à análise das referidas emendas e serei
brevíssimo, uma vez que o parecer já foi distribuído
aos Srs. Senadores.
Sou pela rejeição da Emenda nº 1 de Plenário, da
Emenda nº 2, que foi retirada pelo Senador Tasso Jereissati, da Emenda nº 3 e da Emenda nº 4, de autoria
do Senador Arthur Virgílio, que visa a aperfeiçoar a redação do inciso I do parágrafo único do art. 186 do CTN,
modiﬁcada pelo art. 1º do Substitutivo aprovado.
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O Senador argumenta que não ﬁcou claro se a
expressão “nos termos da Lei” refere-se a pedidos de
restituição, a créditos extraconcursais ou a créditos de
garantia real. Por entender que a expressão diz respeito
somente a pedidos de restituição, a emenda inverte a
ordem dos termos no referido inciso I.
A emenda é meritória, pois visa a aperfeiçoar a
redação do Substitutivo. No entanto, a deﬁnição legal
não se restringirá aos valores passíveis de pedido de
restituição, mas deverá abranger também a delimitação
do Conselho de Créditos Extraconcursais.
Recomendamos, portanto, o acolhimento parcial da emenda, na forma da subemenda, que dê ao
inciso I do parágrafo único do art. 186 que apresentamos no ﬁnal.
Portanto, o parecer é pela aprovação da Emenda nº 4.
A subemenda.
Dê-se ao inciso primeiro, parágrafo único do art.
186 do Código Tributário Nacional, a ser modiﬁcado
pelo Substitutivo aprovado ao PLC nº 70, de 2003, a
seguinte redação:
Art. 186, parágrafo único, I – O crédito
tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos
créditos com garantia real no limite do valor
bem agravado.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Ramez Tebet, o parecer é pela aprovação
da Emenda nº 4, de Plenário, na forma de subemenda,
e pela rejeição das demais emendas.
O Senador Ramez Tebet concorda com o parecer?
PARECER Nº 693, DE 2004-PLEN
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
nossa manifestação é estritamente nos termos do parecer apresentado pelo Senador Fernando Bezerra.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2004
Em Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos e À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre as Emendas apresentadas em turno
suplementar ao Substitutivo ao PLC nº 70,
de 2003 — Complementar, que altera dispositivos dá Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 — Código Tributário Nacional, e dá
outras providências.
Relatores: Senador Ramez Tebet (CAE)
Senador Fernando Bezerra (CCJ)
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I - Relatório
Foi aprovada no Plenário deste Senado Federal,
no dia 17 de junho de 2004, a Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo) ao PLC nº 70, de 2003 - Complementar, projeto
que modiﬁca o Código Tributário Nacional para viabilizar as modiﬁcações à legislação falimentar propostas
pelo PLC nº 71, de 2003, restando, para a votação da
matéria em turno suplementar, a discussão das Emendas de Plenário apresentadas ao Substitutivo aprovado.
Passamos à análise das referida Emendas.
II - Análise
EMENDA Nº 1-PLEN
A Emenda nº 1, do Senador Arthur Virgílio, acrescenta ao § 4º do art. 155-A do CTN, com redação dada
pelo Substitutivo aprovado, o período “sendo facultado
ao devedor, em casos excepcionais devidamente fundamentados, solicitar ampliação do prazo de pagamento
nos limites e condições que a lei estabelecer”, com o
objetivo de prever a possibilidade de dilação do prazo
máximo para parcelamento de créditos tributários, a
ser estabelecida em lei especíﬁca.
A Emenda deve ser rejeitada por ser inócua. Se
as condições para a ampliação do prazo proposta pela
Emenda têm que ser estabelecida em lei, é desnecessária a alteração, pois a redação dada pelo Substitutivo
ao § 4º do art. 155-A não veda disposição de lei ordinária nesse sentido. Ademais, a redação proposta pela
Emenda sena inadequada, pois é vaga ao preceituar
que tal ampliação se daria em “casos excepcionais”.
EMENDA Nº 2-PLEN
A Emenda nº 2, do Senador Tasso Jereissati foi
retirada.
EMENDA Nº 3-PLEN
A Emenda nº 3, do Senador Arthur Virgílio, reitera emenda apresentada à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e propõe a supressão da modiﬁcação ao art. 185 do CTN, dispositivo que antecipa
a presunção de fraude na alienação ou oneração de
bens do devedor tributário, do momento da citação no
processo de execução ﬁscal para o momento de inscrição do crédito na dívida ativa.
Reiteramos, aqui, as razões de rejeição apresentadas pela CCJ. A Emenda deve ser rejeitada porque
a antecipação da presunção de fraude na alienação
ou oneração de bens, do inicio da execução ﬁscal para
o momento da inscrição na dívida ativa, não implica
surpresa ou prejuízo à defesa do devedor tributário,
uma vez que tal inscrição ocorre somente ao ﬁnal de
longo processo administrativo ﬁscal, em que são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a
antecipação da presunção de fraude é importante em
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razão da perda da preferência do crédito tributário,
ocasionada pelas modiﬁcações propostas pelo Substitutivo, sendo necessários cuidados maiores para
evitar expedientes voltados a diﬁcultar o recebimento
dos créditos tributários, especialmente a ocultação de
bens do devedor.
EMENDA Nº 4-PLEN
A Emenda do Senador Arthur Virgílio visa a aperfeiçoar a redação do inciso I do parágrafo único do art.
186 do CTN, modiﬁcada pelo art. 1º do Substitutivo
aprovado. O Senador argumenta que não ﬁcou claro se a expressão “nos termos da lei” refere-se aos
pedidos de restituição, aos créditos extraconcursais
ou aos créditos com garantia real. Por entender que
a expressão diz respeito somente aos pedidos de
restituição, a Emenda inverte a ordem dos termos no
referido inciso I.
A Emenda é meritória, pois visa a aperfeiçoar
a redação do Substitutivo. No entanto, a deﬁnição
legal não se restringirá aos valores passíveis de pedido de restituição, mas deverá abranger também a
delimitação do conceito de créditos extraconcursais.
Recomendamos, portanto, o acolhimento parcial da
Emenda, na forma de subemenda que dê ao inciso
1 do parágrafo único do art. 186, que apresentamos
ao ﬁnal:
III - Voto
Portanto, o parecer é pela aprovação da Emenda
nº 4-PLEN, na forma da Subemenda que apresentamos, e pela rejeição das demais Emendas.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 4-PLEN
(Ao Substitutivo ao PLC nº 70,
de 2003 – Complementar)
Dê-se ao inciso I do parágrafo único art. 186,
do Código Tributário Nacional, a ser modiﬁcado pelo
Substitutivo aprovado ap PLC nº 70, de 2003, a seguinte redação:
“Art. 186. ..............................................
Parágrafo único .................................... .
“I — o crédito tributário não prefere aos
créditos extraconcursais ou às importâncias
passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real,
no limite do valor do bem gravado.”
............................................................ .”
Sala das Sessões, – Ramez Tebet, Presidente
– Fernando Bezerra, Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 922, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
do inciso I, parágrafo único, do art. 186, do Código Tributário Nacional, que consta do Parecer nº 537, de 2004
(da Comissão de Assuntos Econômicos), do Projeto de
Lei da Câmara nº 70, de 2003 – Complementar.
Sala das Sessões, 06 de julho de 2004. – Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento da Senadora Heloísa
Helena, de destaque para o inciso I do parágrafo único
do art. 186 do Código Tributário Nacional.
Em votação o destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o substitutivo, que tem o quórum
qualiﬁcado de 41 votos positivos dos Srs. Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Estamos votando o corpo da matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto “sim”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O Governo encaminha o voto “sim”. Essa matéria é
complementar e indispensável à aprovação da Lei de
Falências.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, o Bloco vota “sim”.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, eu pediria, por gentileza, que V. Exª acionasse
a campainha, chamando os Srs. Parlamentares que se
encontram em seus gabinetes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O pedido de V. Exª já foi deferido antecipadamente.
A campainha está ligada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontrem
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário, pois estamos em processo de votação
nominal.
Peço às Senadoras e aos Senadores que permaneçam em plenário, porque teremos ainda três votações desta matéria: a votação do substitutivo, sem
prejuízo das emendas; a segunda votação, a da matéria
destacada do texto; a terceira votação, em globo, das
emendas de parecer contrário.
Todos já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO, 03.
Não houve abstenções.
Total: 56 votos.
A matéria foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos proceder agora à votação da matéria destacada por requerimento da Senadora Heloísa Helena.
Trata-se do inciso I do parágrafo único do art. 186.
Quem deseja manter o texto votará “sim”; quem
deseja recusar o texto pedido pela Senadora Heloísa
Helena votará “não”.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Peço um minuto ao Plenário, porque houve um
pequeno erro. Vamos votar o destaque da Senadora
Heloísa Helena.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “sim” e recomenda ao Senador Aloizio Mercadante que faça o mesmo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O Governo encaminha o voto “sim”.
Sr. Presidente, quem quer manter o texto encaminha o voto “sim”, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quem deseja manter o texto, encaminha o voto “sim”.
Quem deseja aprovar o destaque da Senadora Heloísa
Helena votará “não”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O Governo encaminha o voto “sim”, mantendo o
texto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
recomenda o voto “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim” à Bancada.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Ainda
está o posto desabilitado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Exatamente por isso que ainda não recebeu os votos dos Senadores.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) –
Exatamente por isso que não podemos votar ainda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Se todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram,
vou encerrar a votação.
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A Mesa está esperando o voto “sim” do Senador
Almeida Lima.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– O voto “não” do Senador Almeida Lima, Sr. Presidente. V. Exª está fazendo boca de urna?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, a Mesa está, sim, esperando o voto do
Senador Almeida Lima; “sim” entre vírgulas.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Se S. Exª quiser votar o projeto do PSDB e do PFL
neopetista, neolulista, neotucanista...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao Plenário que não perca o senso de humor,
embora a hora esteja avançada.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 54 Srs. Senadores; e NÃO 03.
Não houve abstenção.
Total de votos: 57.
Fica mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Em votação a Emenda nº 4, de Plenário, do Relator.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar a Emenda nº 4, de parecer favorável do Relator. (Pausa.)
Para aprovar a emenda, as Srªs e os Srs. Senadores votarão “sim”, e os que a recusarem votarão “não”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim” e torna a pedir ao Senador
Aloizio Mercadante que também vote “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, o Senador Aloizio Mercadante atenderá à solicitação de V. Exª.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL vota “sim”.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, o Governo vota “sim” e ﬁca bastante
entusiasmado com essa recaída governista tardia do
Senador Arthur Virgílio. S. Exª volta nos seus melhores
momentos do plenário do Senado Federal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, parece até que S. Exª não gosta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 50 Senadores; e NÃO 1.
Houve 2 abstenções.
Total: 53 votos.
A emenda foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passamos agora à votação, em globo, das emendas
de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Quem vota “sim” aprova as emendas; quem vota
“não” vota pelo parecer do Relator.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
apóia o Relator e vota “não”, Sr. Presidente.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB vota “não”, desta vez muito mais seguro de que
o Senador Aloizio Mercadante votará “não” também.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, a recaída governista é tão forte que
S. Exª está com diﬁculdade até de votar “não” quando
o Governo quer votar “não”.
Então, proponho que o Governo vote “não”, junto
com o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Se todos as Srªs e os Srs. Senadores já votaram,
vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Votaram SIM
04 Senadores; e NÃO, 46.
Houve uma abstenção.
Total: 51 votos.
Rejeitadas as emendas, e aprovado o parecer
do Relator.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2003-Complementar (nº 72/2003–Complementar, na Casa de origem),
que será passa a ler
É lido o seguinte:
PARECER Nº 694, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 70,
de 2003 – Complementar (nº 72, de 2003 Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta redação ﬁnal 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 providências, consolidando
a Emenda nº 4, nos termos da Subemenda, aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de julho de
2004. – Paulo Paim – Romeu Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Geraldo Mesquita Júnior – Serys
Schelessarento.
ANEXO AO PARECER Nº 694, DE 2004
Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, e dispõe sobre a interpretação
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;
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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
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 extra-concursais ou
de créditos que preferem ao tributário.” (NR)
“Art. 155-A. ...........................................
..............................................................
§ 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
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créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho.
Parágrafo único. Na falência:
I – o crédito tributário não prefere aos
créditos extraconcursais ou às importâncias
passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real,
no limite do valor do bem gravado;
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)
“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.”
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“Art. 191-A. A concessão de recuperação
judicial depende da apresentação da prova
de quitação de todos os tributos, observado o
disposto nos artes. 151, 205 e 206.”
Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso 1
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, I, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966—Código Tributário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa, de ofício, retira os Itens nº 3 e 6 da Ordem
do Dia e os transfere para a sessão de amanhã, por
tratarem de matérias controversas.
São os seguintes os itens adiados:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição, combinado com o
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2004
(nº 3.015/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei
nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do
setor de informática e automação e dá outras
providências.
Pareceres, dependendo de leitura, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Hélio Costa, favorável ao Projeto e à Emenda nº
6, apresentando, ainda, as Emendas nºs 7 e
8-CE; e contrário às Emendas nºs 1 a 5; e da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator:: Senador Eduardo Azeredo, pela

JULHO 2004
21168

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

constitucionalidade e juridicidade da matéria e
das Emendas nºs 1 a 6, e no mérito, favorável
ao Projeto, apresentando, ainda, as Emendas
nºs 9 a 12-CCJ.
Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999;
1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que
introduz modiﬁcações na estrutura do Poder
Judiciário, tendo
Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral
1º pronunciamento: (sobre as Propostas): favorável, com as Emendas nºs 1 a 105CCJ, que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de
2002; e pela prejudicidalidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de
1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001, que
tramitam em conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a discussão em primeiro turno): favorável
às Emendas nºs 106, 109, 111, 114, 117, 125,
133, 138, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 159,
163, 166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222, de
Plenário; favorável, nos termos de subemendas, às Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197,
217 e 232, de Plenário; pela prejudicialidade
das Emendas nºs 110, 124, 182 a 185, 189,
192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a 210,
212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237;
e pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112,
113, 115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a
137, 140 a 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153
a 158, 160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a
180, 186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206,
214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e
239, de Plenário; e
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– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame), Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento: favorável à Proposta na forma da Emenda
nº 240-CCJ, concluindo por texto que vai à
promulgação, por texto que retorna à Câmara dos Deputados, e pela apresentação, por
desmembramento, das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 923, 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 a matéria constante
do item 5 a ﬁm de ser apreciada após a matéria constante do item nº 1 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Papaléo Paes.
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 5:
PARECER Nº 665, DE 2004
(Escolha de Autoridade)
(Votação Secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
665, de 2004, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio
Cabral, sobre a Mensagem nº 81, de 2004 (nº
343/2004, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Arnaldo Esteves
Lima, Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, com sede no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para compor o Superior
Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na
vaga decorrente da aposentadoria do Senhor
Ministro Vicente Leal de Araújo.
O parecer é favorável.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida, votaremos a preferência para os empréstimos de São Paulo, acordados pelas Lideranças.
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e NÃO, 08.
Não houve abstenção.
Total: 55 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
nº 881, de 2004, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Resolução nº 29, de 2004.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Consulto o Plenário sobre se podemos votar, em
seguida, a matéria, que autoriza o Estado de São Paulo
a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$20 milhões dos Estados Unidos da América.
Não havendo objeção, passa-se à sua apreciação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapautra:

São projetos importantes, porque permitirão aprimorar
a política ﬁscal e tributária do Estado e, por outro lado,
melhorar o transporte coletivo em uma cidade em que
essa demanda é estrutural.
O Estado de São Paulo – gostaria de registrar
– já ultrapassa, com esse empréstimo, o limite de endividamento, que é de R$98,9 bilhões. No entanto, a
Resolução nº 20, do Senado Federal, prorroga até abril
de 2005 a possibilidade de enquadramento. Nessas
condições, é possível aprová-lo.
Ele deve ser aprovado, e tenho certeza de que
haverá apoio de todo o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Resolução nº 29,
de 2004, que passo a ler.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2004

PARECER Nº 695, DE 2004
(Da Comissão Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 29, de 2004, que autoriza o
Estado de São Paulo a contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até vinte milhões
de dólares dos Estados Unidos da América,
de principal, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), destinada ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo.
Em discussão o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Fiz um apelo às Lideranças,
que concordaram em votar esses empréstimos, devido à sua importância para a melhoria do transporte
em São Paulo e para a reformulação da Secretaria
da Fazenda.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, não ouvi qual é o montante do empréstimo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O montante é de US$20 milhões.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
são dois empréstimos: um para a gestão ﬁscal, e outro, de US$206 milhões, para a quarta linha do metrô.

É lido o seguinte:

Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 29, de 2004.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 29, de 2004, que autoriza
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos), de principal, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao
ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, de de 2004.
– José Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator
– Paulo Paim – Eduardo Siqueira Campos.
ANEXO AO PARECER Nº 695, DE 2004
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2004
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$20,000,000.00 (vinte milhões
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de dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao ﬁnanciamento
parcial do Programa de Fortalecimento da
Gestão Fiscal do Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), de principal, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o caput serão destinados ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo.
Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia
à operação de crédito a que se refere o art. 1º tendo
como contragarantia oferecida pelo Governo do Estado de São Paulo cotas de repartição constitucional
previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas no art. 155, e outras
garantias admitidas em direito, nos termos do § 4º do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 3º A operação de crédito referida nos arts.
1º e 2º desta Resolução contém as seguintes características e condições básicas:
I – mutuário: Estado de São Paulo;
II – mutuante: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III –garantidor: República Federativa do
Brasil;
IV – lor: equivalente a até
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
norte-americanos);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 3 (três)
anos;
VII – amortização: parcelas semestrais e
consecutivas, de valores tanto quanto possível
iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses
a partir da data inicialmente prevista para o
desembolso ﬁnal e a última o mais tardar 20
(vinte) anos após a assinatura do Contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente,
calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a urna taxa anual para cada
trimestre composta da seguinte forma:
a) taxa de juros Libor trimestral para dólar
norte-americano;
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b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam
os empréstimos modalidade Libor;
c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para mitigar as
ﬂutuações da Libor; e
d) mais a margem pai-a empréstimos do
capital ordinário;
IX – comissão de crédito:
a) exigida semestralmente nas mesmas
datas do pagamento dos juros e calculada
com base na taxa de até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano), sobre
o saldo não-desembolsado do empréstimo,
entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a
assinatura do Contrato;
b) o mutuário, a princípio, pagará uma Comissão de Crédito de 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano), podendo esse
percentual ser modiﬁcado semestralmente pelo
Banco, sem que em caso algum possa exceder
o percentual previsto de 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano);
X – recursos para inspeção e supervisão
geral: durante o período de desembolsos, não
serão reservados recursos do ﬁnanciamento
para atendimento de despesas de inspeção
e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante tal período. Em
nenhum caso, para atender as referidas despesas em um semestre determinado, poderão
destinar-se recursos superiores a 1% (um por
cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo número
de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos;
XI – carência: 42 (quarenta e dois) meses.
Art. 4º A realização da contratação da operação
de crédito a que se refere esta Resolução é condicionada à prévia formalização do contrato de contragarantia
entre o Estado e a União, vinculando-se as receitas
referidas no art. 2º
Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e
quarenta) dias, a partir da data de sua publicação.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal.
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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 vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à apreciação do Requerimento nº 882, de
2004, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Resolução nº 30, de 2004.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Consulto o Plenário sobre se podemos votar, em
seguida, a matéria, que autoriza o Estado de São Paulo
a contratar operação de crédito externo, com garantia
Do “Japan Bank for International Cooperation – JBIC”
e contrapartida da a República Federativa do Brasil, no
valor, em ienes japoneses, equivalente a até US$209
milhões dos Estados Unidos da América.
Não havendo objeção, passa-se à sua apreciação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapautra:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 30, que autoriza o Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito
externo, com garantia do “Japan Bank for International Cooperation – JBIC” e contrapartida da a República Federativa do Brasil, no
valor, em ienes japoneses, equivalente a até
duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América.
Em discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Resolução nº 30,
de 2004, que passo a ler.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 696, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 30, de 2004
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 30, de 2004, que autoriza
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
externo, com garantia do Japan Bank for International
Cooperation – JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil, no valor, em ienes japoneses, equivalente a até US$209,000,000.00 (duzentos e nove
milhões de dólares norte-americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, – José Sarney,
Presidente – Romeu Tuma, Relator – Paulo Paim
– Eduardo Siqueira Campos.
ANEXO AO PARECER Nº 696, DE 2004
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2004

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia do Japan Bank for International
Cooperation – JBIC e contragarantia da
República Federativa do Brasil, no valor,
em ienes japoneses, equivalente a até
US$209,000,000.00 (duzentos e nove milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
do Japan Bank for International Cooperation – JBIC
e contragarantia da República Federativa do Brasil,
junto a um consórcio de Bancos Japoneses liderados
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, no valor
de US$209,000,000.00 (duzentos e nove milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do Programa Integrado de
Transportes Urbanos – Projeto da 4ª Linha do Metrô
(Linha Amarela).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 10
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Bancos Japoneses liderados
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
II – garantidor: Japan Bank for International Cooperation – JBIC e contragarantia da
República Federativa do Brasil;
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III – valor: em ienes japoneses, equivalentes a US$209,000,000.00 (duzentos e nove
milhões de dólares norte-americanos);
IV – prazo de desembolso: 4 (quatro)
anos, a contar da data de assinatura do Contrato, até 30 de junho de 2007;
V – amortização: em 18 (dezoito) parcelas
consecutivas semestrais de US$11,611,111.00
(onze milhões, seiscentos e onze mil, cento e
onze dólares norte-americanos), vencendose a primeira em 15 de setembro de 2007 e a
última em 15 de março de 2016;
VI – juros: Libor de 6 (seis) meses para
iene, acrescida de uma margem de 1,91%
a.a. (um inteiro e noventa e um centésimos
por cento ao ano), incluindo 1,22% a.a. (um
inteiro e vinte e dois centésimos por cento ao
ano) destinados ao JBIC, na qualidade de garantidor da operação;
VII – comissão do garantidor (JBIC):
1,22% a.a. (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento ao ano);
VIII – comissão do arranjador (Sumitomo): 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) “ﬂat”, representando um
montante de US$2,612,500.00 (dois milhões,
seiscentos e doze mil e quinhentos dólares
norte-americanos), pagável 6 (seis) meses
após a assinatura do Contrato ou no primeiro
desembolso, o que ocorrer primeiro;
IX – comissão do agente (JBIC):
US$15,000.00 a.a. (quinze mil dólares norte-americanos ao ano), pagável nas mesmas
datas de pagamento dos juros;
X – comissão do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD): US$273,000.00 (duzentos e setenta e
três mil dólares norte-americanos), em 3 (três)
parcelas de US$91,000.00 (noventa e um mil
dólares norte-americanos), sendo a primeira
junto com o primeiro desembolso, a segunda
12 (doze) meses após, e a terceira 24 (vinte e
quatro) meses após, sempre tendo como base
o primeiro desembolso;
XI – comissão de compromisso: 0,25%
a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao
ano) sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, após assinatura do Contrato, pagável
nas mesmas datas de pagamento dos juros;
XII – despesas gerais: até US$150,000.00
(cento e cinqüenta mil dólares norte-americanos);
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XIII – datas ﬁxas para pagamentos: 15
de março 15 de setembro, para pagamentos
de amortização, juros e comissão de compromisso.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos ﬁnanceiros
poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do Contrato.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na operação de crédito externo referida no art. 1º.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a que o Estado de São Paulo vincule, como contragarantias à União, as transferências
constitucionais de receitas tributárias a que faz jus,
complementadas por suas receitas próprias, mediante
formalização de contrato de contragarantia, podendo
o Governo Federal reter importâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras da arrecadação
do Estado.
Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 540
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal.
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 vai à promulgação.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago a V.
Exª se o Item 4, que é a indicação do Delegado Mauro
Marcelo de Lima e Silva para o cargo de Diretor-Geral
da Abin, será votado hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção do Plenário, poderemos votar
imediatamente. Será o último item da pauta.
A Mesa adia o resto das matérias, pelo adiantado da hora.
Peço que o painel seja preparado para a votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 4:
PARECER Nº 655, DE 2004
(Escolha de Autoridade)
(Votação Secreta)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 832, de 2004 – art. 281)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
655, de 2004, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Hélio
Costa, sobre a Mensagem nº 74, de 2004 (nº
300/2004, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Mauro Marcelo de Lima e
Silva para exercer o cargo de Diretor-Geral da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa da última quarta-feira, oportunidade em que teve sua apreciação transferida para hoje.
O parecer é favorável.
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Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta.)
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Relator.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como Relator da matéria, é importante informar que o Sr. Mauro
Marcelo foi ouvido na Comissão e Relações Exteriores
e Defesa Nacional, seu nome foi aprovado por unanimidade e está sendo submetido, agora, ao Plenário.
Sou pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todas as Srªs e Srs. Senadores já votaram, vou
encerrar a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e NÃO, 20.
Houve 01 abstenção.
Total: 55 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
Ficam os demais itens transferidos para a sessão de amanhã.
São os seguintes os itens transferidos:
7 A 23
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e
15, de 2001, Tramitando em conjunto com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000 (ITEM Nº 06)
(Votação Nominal)
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2002 (nº 3.077/2000,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento odontológico pela
rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Parecer sob nº 492, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
25
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2004, do Senador Sérgio Cabral,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2003, de
sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2004
Nos termos dos incisos IV e V do art. 216 do Regimento Interno, com o objetivo de instruir a tramitação
do Projeto de Lei da Câmara nº 79/2002 que “dispõe
sobre a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos
da Categoria Funcional de Odontólogo da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional” solicito
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seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego o pedido de informações concernentes à jornada
de trabalho vigente para os proﬁssionais odontólogos,
bem como o impacto legal e suas conseqüências trabalhistas que poderão advir com a redução da carga
de trabalho entre proﬁssionais do setor público e os
do setor privado.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Ideli
Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei
do Senado nº 183, de 15 de junho de 2004, de minha
autoria, aguardando designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. – Senador
Duciomar Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento será incluído em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Estávamos chegando a um acordo de procedimento para amanhã. Consulto a Presidência sobre a
possibilidade de fazermos a sessão deliberativa pela
manhã, para votarmos o primeiro turno da reforma do
Judiciário. A reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização ﬁcaria para as
15 horas. Se houver acordo, todos os Partidos estão
interessados.
Será oportuno se V. Exª puder decidir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se esse é o desejo do Plenário e das Lideranças,
será realizada a sessão deliberativa extraordinária às
10 horas, amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Valdir Raupp, Arthur
Virgílio, Mozarildo Cavalcanti, Papaléo Paes, Romero Jucá e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com profunda satisfação que venho a

JULHO 2004
21176

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

esta tribuna registrar um fato merecedor de aplausos.
Reﬁro-me ao lançamento, em São Paulo, pelo destacado e experiente Jornalista Paulo Mattiussi, de um
livro que resgata, para quem não conhecia, e preserva, para as gerações futuras, a história de uma ﬁgura,
nossa contemporânea, digna da maior admiração e
do maior respeito. O livro descreve a saga de alguém
que conseguiu converter-se num mito ainda em vida.
Alguém que conquistou a consagração tanto no âmbito da comunicação, na área dos esportes, quanto por
sua relevante participação num dos mais memoráveis
episódios da recente vida política brasileira.
O livro em questão relata a vida da ﬁgura ímpar
do ex-narrador esportivo, hoje artista plástico, Osmar
Santos. Um proﬁssional cujo talento extrapolou o chamado “limite das quatro linhas”, que é como, no jargão
da área, é deﬁnido o campo de futebol. Ele saiu dos
estádios para conquistar, em praça pública, o respeito, a admiração e a simpatia de todos os brasileiros,
amantes ou não do esporte, por sua inesquecível atuação como o locutor oﬁcial da campanha das Diretas
Já, há exatas duas décadas, em 1984.
Abordo esse assunto até com certa emoção, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Isto porque o destino havia estabelecido que caberia a mim, modestamente, a honra de retirar de dentro dos estádios aquela
ﬁgura maravilhosa de locutor esportivo e trazê-la para
os braços do povo, em praças públicas por este país
afora, como o locutor oﬁcial e incomparável animador
daquelas monumentais concentrações que foram os
comícios da campanha das Diretas Já.
Peço licença para fazer aqui um parênteses para
um reparo ao erro histórico que boa parte da nossa mídia cometeu nas recentes comemorações dos 20 anos
da campanha. Devem estar bem lembrados aqueles
que militam na política há mais tempo, que coube ao
PMDB do Paraná, do qual na época eu era o presidente,
a honra de organizar, em Curitiba, o primeiro comício
da nascente campanha das Diretas Já. Curitiba já era,
naquela época, conhecida como a “cidade laboratório”
onde idéias, produtos industriais e peças teatrais eram
sempre lançados em caráter experimental, porque estava, como continua até hoje, estabelecido o consenso
de que tudo aquilo que tem a aprovação de Curitiba é
também aprovado pelo país. Por isso, a direção nacional do PMDB concordou com nossa proposta de que
fosse feito, em nossa Capital, aquele que foi efetivamente o primeiro comício da campanha.
Bastante gente chegou a citar o monumental comício ocorrido na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25
de janeiro de 84, como o início da campanha. Aquele
foi, sim, o primeiro comício a reunir 300 mil pessoas.
Mas quem for pesquisar os grandes jornais da época
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irá constatar que, às vésperas de 12 de janeiro, eles
registravam os preparativos, em Curitiba, para o evento
que todos anunciavam, para aquela data, como o início
formal da campanha. E nos dias seguintes, está registrado o sucesso da iniciativa que reuniu cerca de 50 mil
pessoas na chamada Boca Maldita para ver e ouvir,
pela primeira vez juntos num palanque, o inesquecível
Ulysses Guimarães, presidente nacional do PMDB,
os governadores Tancredo Neves, Franco Montoro e
José Richa, a atriz e Deputada Federal Beth Mendes,
na condição de representante do diretório nacional do
PT, que dias antes havia aderido à nossa campanha;
e artistas como Ruth Escobar, Raul Cortês, Martinho
da Vila, Dina Sfat, Irene Ravache e tantos outros que
emprestaram o brilho de seus nomes à campanha.
Quem for consultar os jornais da época irá encontrar, já no dia 13, declarações como a de Ulysses
Guimarães, empolgado ao ﬁnal do comício de Curitiba, aﬁrmando que “começamos triunfalmente. Milhões
de brasileiros estão potencialmente marchando rumo
ao Congresso Nacional”. Ou a avaliação do histórico
líder trabalhista paranaense Leo de Almeida Neves,
do PDT, Partido que também aderira à nossa campanha, dizendo que o comício da Boca Maldita havia
sido “o início de uma caminhada vitoriosa que há de
empolgar o Brasil”.
Feito esse reparo, Srªs e Srs. Senadores, restabelecida a verdade histórica sobre o verdadeiro início
da campanha, retornemos ao tema que abordávamos,
que é a participação de Osmar Santos. Aﬁccionado do
futebol, eu admirava o talento, a criatividade e a correção proﬁssional de Osmar em suas narrativas pelo
rádio. Por isso, quando se deﬁniu a necessidade de
um locutor que atuasse como mestre de cerimônias
no palanque, não pensei duas vezes para decidir que
o primeiro nome a ser convidado deveria ser Osmar
Santos. Felizmente, para nós e para a campanha,
Osmar revelou que, além de proﬁssional competente,
era também um cidadão consciente, participativo e
abnegado. Ele aceitou o convite para comandar não
só o comício de Curitiba, mas também todos os outros
que, na seqüência, ocorreram por quase todo o país
na memorável campanha que não alcançou o sucesso
imediato, mas abalou irreparavelmente os alicerces da
ditadura, que viria a ruir pouco tempo depois.
Dez anos depois, uma tragédia se abateu sobre a
vida de Osmar Santos. Um grave acidente automobilístico, do qual foi vítima, deixou-lhe seqüelas gravíssimas.
Ele perdeu não só os movimentos do lado direito do
corpo como também o dom que era o seu instrumento
de trabalho, o caminho pelo qual expressava todo o seu
talento e sua competência proﬁssional. O criador de
jargões que permanecem até hoje vivos na memória
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de todos nós, como o “ripa na chulipa, pimba na gorduchinha”; o proﬁssional cujo talento e cuja correção
verbal já mereceram até teses acadêmicas, como a da
jornalista Edna Andrade, na Escola de Comunicação
e Artes de São Paulo, simplesmente havia perdido o
dom da voz. Mas não perdeu a garra que o levara ao
sucesso, nem o amor à vida que lhe proporcionava tanta empatia com o público. Osmar Santos transferiu seu
talento para as artes plásticas, passando a dedicar-se
à pintura impressionista, e continua curtindo a alegria
de viver intensamente apesar de todas as limitações
que o acidente lhe trouxe.
É por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que venho hoje à tribuna para aplaudir o lançamento do livro Osmar Santos – O Milagre Da Vida,
do Jornalista Paulo Mattiussi e, mais que isso, essa
grande ﬁgura que continua sendo a mais expressiva
que a narração esportiva já produziu e essa pessoa
humana admirável que é o insuperável Osmar Santos. Um ser humano vitorioso que, conforme deﬁniu
muito bem o Jornalista José Paulo Lanyi, em artigo
no site Comunique-se, conseguiu tornar-se “maior do
que o mito”.
Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, fora dos meios especializados, poucos
sabem que a malária é uma das duas doenças contagiosas que mais matam no mundo. Mais de um milhão
de pessoas morrem anualmente por terem contraído
a malária.
As razões para o relativo silêncio em torno de
moléstia tão difundida são simples: ela só ocorre em
países tropicais, sobretudo em áreas silvestres, e afeta
principalmente as populações mais pobres.
Também por se concentrar em países de pequeno
poder econômico, os laboratórios das multinacionais
não têm investido grandes somas na pesquisa de novos medicamentos ou de vacinas contra os diferentes
tipos de malária.
Apesar disso, vêm ocorrendo avanços na busca
de novos medicamentos – e de métodos de controle das espécies do mosquito Anopheles que atuam
como vetor da malária. Faz pouco que uma droga vegetal chinesa, conhecida por artemisina, foi adotada
pelas agências internacionais de saúde para utilização
maciça em países africanos especialmente afetados
pela doença.
Esse fato é muito relevante pois, hoje em dia, parte
da população dos protozoários causadores da malária
desenvolveram resistência aos remédios tradicionais,
como aqueles derivados do quinino.
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De qualquer modo, os novos e importantes avanços não invalidam uma fórmula de comprovada eﬁcácia
no combate à malária, que se resume na prática do
diagnóstico e do tratamento precoces. Isso é fundamental para diminuir a possibilidade de óbito e para
deter a propagação da doença, já que uma pessoa
contaminada permite a transmissão do agente patogênico pelo mosquito.
Seja como for, tem ﬁcado cada vez mais claro
para as autoridades sanitárias e especialistas que
apenas uma combinação de ações, que considere as
variáveis econômicas, sociais, ecológicas e culturais,
pode mostrar-se eﬁciente, a longo prazo, para controlar e, por ﬁm, erradicar a malária.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil é um dos países
onde a malária é endêmica, com algumas centenas de
milhares de pessoas sendo contaminadas a cada ano.
Felizmente, a malária mais difundida no nosso
País é causada pelo protozoário Plasmodium vivax,
que quase não é letal, ao contrário da espécie mais
difundida na África, mas também presente, em menor
proporção, no Brasil, o Plasmodium falciparum.
Temos conseguido, de fato, diminuir substancialmente o número de mortes por malária no País. O mesmo não se pode dizer sobre a incidência da doença.
Na década de 1940, estima-se que ocorriam alguns milhões de contaminações por ano. Décadas de
intensos esforços, sobretudo por meio da Campanha
de Erradicação da Malária, melhoraram muitíssimo a
situação. Em 1970, o Brasil esteve muito próximo de
controlar o nível endêmico da malária, quando houve
apenas 52 mil casos notiﬁcados.
Os anos e décadas seguintes, Sr. Presidente,
assistiram ao recrudescimento da disseminação da
doença, principalmente na região amazônica, em um
nível tal que passou a ser considerada uma endemia
fora de controle.
Em 1999, o número de novos registros da doença passou dos 630 mil. Uma redução considerável nos
anos seguintes, entretanto, fez com que o número de
casos voltasse, em 2002, ao patamar das três centenas de milhar ao ano.
Examinemos a situação atual, Sr. Presidente.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número
de novos casos no ano passado diminuiu em 3% em
relação a 2002. Ainda assim, mais de 320 mil pessoas foram contaminadas. Vale ressaltar que, hoje, um
índice superior a 99% dos casos de malária ocorrem
na área da Amazônia Legal.
Lamentável é que a evolução poderia ter sido bem
mais consistente não fosse a ocorrência de epidemias
nas cidades de Manaus e Porto Velho.
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Já tive a oportunidade de me manifestar neste
Plenário, no início da pressente sessão legislativa, sobre a difícil situação que as capitais dos Estados de
Rondônia e do Amazonas têm enfrentado, ante o aumento descontrolado da incidência de malária.
Em Porto Velho, houve, em 2003, um aumento
de 24% dos casos de malária, com 27 mil novos registros. Note-se que o nível de incidência em 2002, com
vinte e duas mil notiﬁcações, já era altíssimo para uma
cidade de cerca de 340 mil habitantes.
Em Manaus, o crescimento foi ainda mais calamitoso, de 18 mil casos em 2002 para 71 mil casos
no ano passado!
Não há dúvida de que uma série de fatores socioeconômicos contribuiu para a ocorrência dos surtos
epidêmicos nas duas cidades. Citei, naquela ocasião,
o crescimento da ocupação desordenada dos terrenos
na periferia urbana, com desmatamento e formação
de poças que possibilitaram a proliferação dos mosquitos vetores.
Mas também se fazia patente que havia falhas
nas práticas de prevenção à malária pelos órgãos
competentes.
Precisamos considerar, sobretudo, as ações do
Programa Nacional de Controle da Malária, lançado
no segundo semestre de 2002, com a ﬁnalidade de
produzir resultados signiﬁcativos no combate à disseminação da doença.
A Funasa (Fundação Nacional de Saúde), responsável pela criação do programa, elegia como uma de
suas metas a redução da Incidência Parasitária Anual
por malária em 25% no ano de 2003 e em 15% nos
anos subseqüentes, em relação a cada ano anterior.
Outra meta deﬁnida, que vem bem a propósito
lembrar, é a da eliminação da transmissão da malária
nas áreas urbanas das capitais, o que deveria ser alcançado até 2006.
A ocorrência das epidemias de Manaus e Porto
Velho estão comprometendo a possibilidade de realização dessas metas – no que se refere aos prazos
posteriores a 2004, pois esses já estão perdidos –, a
não ser que sejam revertidas rapidamente.
No presente ano, como acaba de ser divulgado,
já se detectou um aumento de 26% dos casos notiﬁcados na Amazônia Legal, nos meses de janeiro a
maio, como informa o próprio Coordenador-Geral do
Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM),
Sr. José Ladislau.
É muito preocupante perceber, Sr. Presidente, que
estamos perdendo a batalha contra a malária.
É necessário reverter, em profundidade, esse
estado de coisas.
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Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas
da União pode nos ajudar a entender o que está acontecendo – o porquê, aﬁnal, de um País que tem plenas
condições de controlar e erradicar a malária deixar a
sua população à mercê da perpetuação da doença e,
até mesmo, de surtos epidêmicos.
Em suma, a auditoria constatou, conforme matéria publicada no Boletim Informativo TCU, que
houve deﬁciência no acompanhamento dos recursos
transferidos pela União para controle das endemias,
desarticulação das ações de educação em saúde, falta de integração dos órgãos atuantes no controle da
malária, risco de perda do conhecimento acumulado
pelos agentes da Fundação Nacional de Saúde (...) e
desmobilização das políticas municipais.
Não bastasse isso, foi ainda detectado “o sucateamento e desvio de ﬁnalidade no uso de veículos e
microscópios cedidos pela Funasa”.
Um dos pontos a serem destacados nos problemas indigitados pelo TCU é que, se a descentralização das ações é um ponto de suma importância, fazse igualmente imprescindível o perfeito entrosamento
entre as várias esferas e entes administrativos. Só assim podem ser evitados, não apenas a sobreposição
de esforços, mas também o mau aproveitamento ou
a malversação de recursos; ou, simplesmente, o não
aproveitamento de recursos disponíveis por falta de
engajamento na ponta do processo, isto é, por inação
das administrações estaduais ou municipais.
Daí decorrem as recomendações do TCU de que
sejam criadas estratégias de articulação das ações de
educação em saúde; de que se possibilite aos Estados
o acesso às informações de Estados vizinhos; de que
se elabore uma cartilha para orientar os Municípios
sobre a prestação de contas dos recursos de epidemiologia; e de que sejam efetuadas parcerias com o
Incra e o Ibama.
Outra recomendação essencial consiste na promoção de ações que conscientizem os gestores do
programa sobre a necessidade de um diagnóstico rápido nos casos suspeitos de malária em comunidades
mais suscetíveis ou de difícil acesso.
A Secretaria de Vigilância em Saúde tem o prazo
de 90 dias para enviar um plano de ação, contendo um
cronograma das medidas necessárias para implementar as recomendações, além da determinação de que
se criem mecanismos para impedir e punir o desvio
de veículos destinados ao PNCM.
A auditoria do TCU ressaltou, também, alguns
pontos bem sucedidos do programa, como o aumento
da rede de diagnóstico de 1.182 para 2.203 laboratórios
na região amazônica, a elaboração de um atualizado
Manual de Terapêutica e a regularidade na distribuição
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de medicamentos e inseticidas para todos os Estados
e Municípios.
Considero extremamente positivo que o Tribunal
de Contas se detenha sobre um programa federal da
relevância do Programa Nacional de Controle da Malária, considerando não apenas os aspectos estritos
de observância legal, mas avaliando também a eﬁcácia das suas ações.
Torna-se evidente, após a divulgação do relatório
da auditoria, que é necessário corrigir diversas falhas
e implementar aprimoramentos substanciais na execução do programa.
Não é possível negar, por outro lado, que o aumento dos recursos para a área se faz imprescindível,
de modo que a malária deixe de contaminar centenas
de milhares de brasileiros a cada ano.
Em particular, os habitantes de Porto Velho e de
Manaus exigem que o combate aos respectivos surtos
epidêmicos seja transformado efetivamente em prioridade, para as três esferas de governo. Ações empreendidas sobre os vários aspectos do problema, como
já abordei neste pronunciamento, devem levar a um
declínio rápido da incidência da malária.
Não é necessário, Sr. Presidente, mais do que
articular os órgãos competentes, providos dos indispensáveis recursos, para a sua execução. Aﬁnal, a garantia
da saúde dos amazônidas não constitui um objetivo
inatingível, uma miragem da ﬂoresta tropical, mas será
facilmente obtida se for, de fato, priorizada.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –

o ambiente ideal planejada para levantar o moral da
tropa num momento de crise.
Aí está, este Governo, que se supõe o máximo, o
próprio rei da cocada, é só crise. O dinheiro que há está
sendo desviado para o ralo petista, como denuncia a
manchete principal de hoje do jornal Correio Braziliense: “Governo reserva mais dinheiro para petistas.”
Eis o que diz o lead de primeira página do Correio: “As prefeituras do PT e de aliados do Governo
foram as maiores beneﬁciadas com empenhos no
orçamento para investimentos no primeiro semestre
de 2004. Levando-se em conta os 20 municípios que
receberam o maior volume de recursos, aqueles administrados por partidos da base aliada ﬁcaram com
91% do total empenhado, cerca de R$251 milhões.
O Rio de Janeiro, por exemplo, com seis milhões de
habitantes e governado pelo PFL, levou apenas R$2
milhões. Já a petista Aracaju, treze vezes menor, ganhou R$22,5 milhões.”
Vou repetir: as prefeituras do PT levaram 91 por
cento das verbas liberadas. Um escândalo sem tamanho. Para os amigos do Rei, tudo.
Como venho fazendo, hoje incluo neste pronunciamento o noticiário do Estadão, sobre o espetáculo
montado ontem no Planalto, para que o historiador do
futuro tenha elementos de aferição e possa avaliar o
que terá sido o Governo petista do Presidente Lula.

SEM TER O QUE COMEMORAR E NADA
PARA ANUNCIAR, O GOVERNO PETISTA
PROMOVE UMA SESSÃO DIVÃ

BRASÍLIA – Em solenidade sob medida para
comemorar um ano e meio de mandato, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva desaﬁou ontem os adversários de todas as cores ideológicas a um “confronto de
realizações” com seu governo. Para municiar ministros e candidatos aliados nas eleições municipais com
informações em defesa do governo, ele incumbiu o
chefe da Casa Civil, José Dirceu, de fazer um balanço
para lá de otimista de todas as áreas da administração. Com a popularidade em queda e diante de uma
platéia formada por ministros, líderes de partidos da
base aliada e presidentes de estatais, no Palácio do
Planalto, Lula pediu menos ansiedade à equipe. Mas
admitiu que gostaria de ter feito muito mais do que
fez até agora.
Foi, na prática, uma sessão divã. Embora a celebração de um ano e meio de governo seja incomum, até
porque não havia anúncios de novos programas, Lula
também planejou a solenidade para levantar o moral

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi, na
prática, uma sessão divã. Aí está, feita pelo jornal O
Estado de S. Paulo, a aferição correta do espetáculo
que o Palácio do Planalto armou ontem, sem ter nada
para comemorar, porque nada foi feito nesses primeiros 18 meses de Governo petista, sem ter nada para
anunciar, porque não há projetos, não há programas,
só desentendimentos entre os integrantes da fraca
equipe ministerial.
Como sempre nessas práticas para lá de festivas
e tão do agrado dos petistas, o que não faltou foi aparato propagandístico. Nas paredes, aqueles logotipos
de gosto duvidoso que o Governo Lula, por iniciativa
do Ministro Gushiken, impõe no lugar da bandeira nacional. E, ainda para usar uma frase do Estadão, foi

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
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da tropa num momento de crise. “A arte de governar
é a arte de ter paciência”, ﬁlosofou. “Poucas vezes, na
história republicana, um governo foi cobrado, sistematicamente, como o nosso”, insistiu. Logo em seguida,
porém, disse achar a medida “saudável” para a democracia. “Quando somos cobrados, temos de ter clareza que as pessoas estão cobrando de nós da mesma
forma que sempre cobramos dos outros.”
Descontraído, o presidente também confessou
que sofre com todos os ministros que são criticados e
deu vários conselhos. Um deles: ninguém deve temer
cara feia ou manifestações contrárias. O que importa
é defender o governo com unhas e dentes.
Aproveitando o entusiasmo de Dirceu – que,
reabilitado como gerente e capitão do time, fez uma
apresentação de 1h20 sobre “os resultados” até agora alcançados -, Lula incentivou a comparação com a
administração de Fernando Henrique Cardoso neste
ano eleitoral. “A comparação com o nosso governo vai
ser feita no ﬁnal do mandato, mas eu quero mensalmente, semestralmente e anualmente fazer a comparação com o que aconteceu em qualquer ano”, pediu
o presidente. “É um direito discordar, mas quem diz o
que quer muitas vezes é obrigado a ouvir o que não
quer. Como temos o que dizer, não temos em nenhum
momento de vacilar em topar disputas.”
Coisas concretas – Lula aﬁrmou que sua intenção não é apenas fazer um confronto de idéias com
a oposição, mas sim de números e “coisas concretas
e objetivas”. Apesar de dizer que o governo não age
movido a eleição, Lula repetiu várias vezes que os ministros precisam se preparar para o debate. Com 66
páginas, a revista O Brasil está mudando, distribuída
ontem, servirá como uma espécie de cartilha para
esse objetivo.
“Nesses 18 meses estou feliz”, disse. “Mas não
me perguntem se era tudo o que eu queria fazer, porque eu queria fazer muito mais. Fiz até agora muito
mais do que o tempo permite fazer e certamente muito
menos do que temos compromisso histórico de fazer
neste País.”
Mínimo – O Presidente disse achar “engraçado”
que seus adversários ataquem o valor do salário mínimo, hoje em R$260,00. Observou que muitos dos críticos passaram oito anos no governo anterior e nada
ﬁzeram. Este foi o único momento em que ele alterou
o tom de voz. “O salário mínimo é baixo não é porque
Lula e seu governo não conseguiram dar o aumento
necessário. Ele é baixo porque, historicamente, sempre foi baixo neste país”. Na sua avaliação, o governo
construiu uma boa relação com o Congresso e pôs um
ponto ﬁnal na prática do ‘é dando que se recebe’, apesar
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das denúncias de liberação de verbas para emendas
parlamentares às vésperas das votações.
No Salão Leste do Planalto, Lula dirigiu afagos
aos ministros, aﬁrmando que eles não devem ﬁcar chateados com as estocadas. “Sofro com vocês quando
vejo uma crítica. É um ministro que cai, que sobe, que
é promovido, que não é promovido, todo santo dia”,
disse. “Como nós não podemos perder os gols, não
podemos também ter ansiedade nem ﬁcar angustiados, achando que deveríamos ter feito em 17 meses
aquilo que não ﬁzeram em 18 anos.”
Lula elogiou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento), Guido
Mantega (Planejamento) e o vice José Alencar. Mais
tarde, mandou um recado para Dirceu, sem citar seu
nome. “O que nós não podemos é permitir que alguma crítica ou insinuação – verdadeira muitas vezes,
em outras maldosa – possa mexer com a auto-estima
de cada um de nós”, disse, numa referência indireta
ao abalo do chefe da Casa Civil após o escândalo do
caso Waldomiro Diniz, o assessor do Planalto ﬂagrado
pedindo propina a um bicheiro.
Balanço do Planalto confunde dados e omite falhas
Revista com os feitos dos 18 meses de Lula traz
metas ao lado de programas já cumpridos.
BRASÍLIA – O governo produziu uma revista de
66 páginas para ilustrar as realizações dos 18 primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, onde põe lado a lado metas a serem atingidas com programas realmente já cumpridos. Além
disso, nesse balanço, o governo também derrapa em
algumas omissões.
No capítulo que trata de microcrédito, por exemplo, o governo trata do assunto como se o programa
estivesse funcionando sem qualquer problema.
Segundo o texto, “entre 2003 e 2004, até maio,
os bancos públicos realizaram 964 mil operações de
microcrédito, no total de R$612,3 milhões”.
Não é bem assim. Embora o ministro José Dirceu tenha falado em empréstimos de R$612 milhões,
os dados liberados pela área ﬁnanceira do governo
indicavam uma média mensal de R$200 milhões até o
dia 12 de junho. A estatística para esses empréstimos
deve considerar, como determina a legislação, a média
mensal e não o saldo dos empréstimos.
Além disso, o acesso ao programa é difícil e provocou um atraso nas pretensões do governo: a legislação proíbe a concessão de ﬁnanciamento a pessoas que têm seus nomes relacionados no Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC) ou na Centralização dos
Serviços Bancários (Serasa). A Caixa Econômica Fe-
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deral, por exemplo, tinha aberto 1,6 milhão de contas
simpliﬁcadas.
Destas, 900 mil ﬁcaram na lista de espera até
que seus cadastros estejam “limpos”.
O Banco do Brasil enfrentou problema semelhante quando tentou operar o Banco Popular e aplicou
somente 8% do previsto. O BBPop, desde que entrou
em operação, em fevereiro, abriu 1,9 mil contas simpliﬁcadas e emprestou R$ 50 mil.
Na área do Desenvolvimento Agrário, o governo
também promete assentar 115 mil famílias em 2004.
Na verdade, no balanço apresentado na semana passada, o governo não conseguiu cumprir sequer a meta
para o primeiro semestre.
Foram assentadas apenas 35 mil famílias em vez
das 47 mil prometidas para os 6 primeiros meses.
Espacial – O Governo comemora também a reativação do programa espacial e enaltece a adoção
das medidas necessárias para que a atividade deslanche, dentro de níveis redobrados de segurança. Só
não diz que essas medidas apenas foram adotadas
depois do acidente do VLS-1 (Veículo Lançador de
Satélites), na Base de Alcântara (MA), quando morreram 21 pessoas.
No programa Brasil Alfabetizado também há problemas. O governo diz que superou a meta para 2003,
que era de 3 milhões de alfabetizados, porque chegou
a 3,25 milhões. Só que, em julho, ainda não há dados
sobre os alunos deste ano. Isso porque o Ministério
da Educação voltou a assinar convênios só no mês
passado.
Sr. Presidente, incluo também neste pronunciamento as palavras a seguir, também para uso do
pesquisador dos Anais do Senado da República. São
considerações a propósito de mais uma armação do
Governo Petista:
O Governo Lula Prepara Uma Cartilha
Do Tipo Bê-Á-Bá
Para os Candidatos do PT Na Eleição
Municipal
No Amazonas, há um adágio que fala da Escola
Risonha e Franca, uma frase bem feita para condenar coisas malfeitas no ensino, em sua mais ampla
dimensão.
Coisa malfeita são essas peças de gosto duvidoso, em geral engendradas por amadores. Um exemplo:
o bê-á-bá que o Governo petista acaba de inventar e
que vai ser lançado em forma de cartilha para ensinar
aos candidatos às eleições um á-bê-cê do tipo decoreba, com duas mentiras de fazer corar até Gonçalves
Dias, se vivo ainda fosse e de quem um dia se ouviu
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o verso que diz: “Guerreiros não coro, do pranto que
não choro!”
A cartilha bê-á-bá do PT foi escrita, pasme o
Senado, durante uma reunião dos petistas-coordenadores de Governo com o Presidente Lula. A publicação reúne o ano e meio de administração petista, para
ser usado nas eleições municipais, como propaganda
político-partidária.
Em resumo, a cartilha é feita com dinheiro público para servir às aspirações políticas dos petistas
nas próximas eleições para prefeitos. Isso, no mínimo, é proibido por lei. É crime, previsto na legislação
eleitoral.
Estou, a propósito, formalizando, perante a Mesa
Diretora, requerimento de informações para questionar o uso do erário em campanha partidária. O requerimento é dirigido ao Ministro Guido Mantega, do
Planejamento, ao que tudo indica o autor intelectual e
ﬁnanceiro de mais esse abuso do Governo petista.
Mantega, segundo o noticiário, participou da reunião com o Presidente Lula e foi ele quem mostrou aos
presentes o conteúdo dessa inusitada iniciativa.
Reunido com ontem os ministros da coordenação
de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – diz
a Folha de S.Paulo – fez um balanço de um ano e
meio de administração. Esse levantamento será usado
em sua defesa, melhor dito, como propaganda do PT,
nas eleições municipais. A idéia é dar munição ao PT
e aliados numa eleição em que o governo federal, eles
acham, será o alvo. Se vai ser o alvo é por causa de
tanto desacerto, que azucrina a vida do brasileiro
A cartilhoca prevê 54 páginas e se samba-enredo tivesse, todo ele seria voltado à exaltação de el-rei
Lula e do que dizem que ele fez. Começa aí a primeira
mentira do á-bê-cê eleitoral para os aprendizes petistas:
como falar bem de um governo que fez tudo mal?
E tinha que ter uma segunda mentira. Os bê-ábistas do PT enﬁleiraram uma série de críticas contra
o Governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo o
jornal Folha de S.Paulo, a cartilha terá ataques contra
FHC e comparações estatísticas que eles, os petistas,
acham que favorecem a gestão petista. Além da mentira, a ingenuidade de supor na eﬁcácia de fraseado
chocho do tipo “a economia brasileira era dada como
a próxima candidata a uma moratória, como já haviam
vivenciado outros países emergentes”.
Segundo as informações do noticiário da Folha
de S.Paulo, o documento que dará origem ao balanço
foi apresentado parcialmente na mais recente reunião
ministerial, realizada no dia 4 deste mês. O texto, intilulado “Governo Lula, Avanços Sociais e Econômicos
da Ação Governamental”, tem 54 páginas e será dis-
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tribuído para todos os ministros para ser atualizado
até o ﬁnal do mês, diz a Folha.
Depois será impresso e distribuído fartamente aos
diretórios petistas do País. Quem vai pagar a conta?A
cartilha terá ataques ao governo Fernando Henrique
Cardoso e comparações estatísticas que favoreçam
a gestão petista.
O documento diz que, no segundo semestre de
2002, durante a campanha presidencial, “a economia
brasileira era dada como a próxima candidata a uma
moratória, como já haviam vivenciado outros países
emergentes”. Com a eleição de Lula, “a incerteza começou a diminuir”. “Hoje, em maio de 2004, o Brasil
parece um outro país”, diz o texto, mencionando a “inﬂação sob controle”, a “dívida pública sustentável” e a
“retomada do crescimento da indústria”.
Ao falar dos avanços na área social, o documento
diz que Lula aumentou as ações na comparação com
os dois primeiros anos dos dois mandatos de FHC. “Depois de muitos anos, o Brasil possui novamente uma
política industrial consistente, uma política de comércio
exterior corajosa, uma política ambiental e, sobretudo,
uma política social responsável”, conclui o texto.
A seguir, transcrevo a íntegra do requerimento
de informações que estou dirigindo ao Ministro Mantega:
REQUERIMENTO Nº

, DE 2004

REQUER, ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, informações acerca
de denúncias da imprensa,segundo as quais
estaria sendo editadas cartilhas de propaganda política do PT com o uso de recursos
públicos.
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 Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, informações acerca da edição,
com recursos públicos, de material impresso com
características de cartilha partidária para uso dos
candidatos do PT nas eleições municipais de outubro deste ano.
Segundo a denúncia, a publicação exalta o Governo Lula e critica o Governo anterior.
Justiﬁcação
O jornal Folha de S.Paulo publica, em sua edição do dia 28 de junho de 2004, informando que, em
reunião do Presidente Lula com seus Ministros, no
Palácio do Planalto, o Ministro do Planejamento teria
dado conhecimento aos presentes do texto dessa Car-
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tilha, destinada aos candidatos petistas nas eleições
municipais de outubro próximo. Ao Senado Federal
compete a ﬁscalização dos atos do Executivo, razão
deste requerimento de informações versando sobre
tão preocupante aspecto.
Sala das Sessões, de julho de 2004. – Arthur
Virgílio, Líder do PSDB.
Por último, Sr. Presidente, anexo a este pronunciamento o noticiário de O Globo, a propósito dos
critérios do Governo Lula para proteger as prefeituras
administradas pelo PT na liberação de verbas orçamentárias.
Rio perde até para Sobral
Valderez Caetano e Cristiane Jungblut
BRASÍLIA
Administrada pelo PFL do Prefeito César Maia,
a cidade do Rio de Janeiro recebeu menos recursos
que Aracaju, do prefeito petista Marcelo Déda, e até a
pequena Sobra, no interior do Ceará, governada por
um irmão do ministro da Integração Nacional, Ciro
Gomes. O balanço ﬁnal da assinatura de convênios e
empenhos para liberação de recursos para este ano
eleitoral mostra que as cidades cujos prefeitos são
aliados do governo federal ﬁcaram com a maior parte
dos recursos.
De janeiro até 3 de julho, último dia permitido pela
lei eleitoral para liberação de verbas, o Rio recebeu
apenas R$2,03 milhões, segundo levantamento feito
pelo PFL com base do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro (Siaﬁ). Sobral, com 150 mil
habitantes, ganhou R$6,46 milhões. A cidade de São
Paulo, dirigida pela prefeita Marta Suplicy (PT), foi a
mais favorecida: nada menos do que R$52,13 milhões.
Com base nos números, a oposição ameaça recorrer
ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Estamos avaliando se nossa ação do STF será
por crime de responsabilidade ou crime de improbidade administrativa – disse o deputado Pauderney
Avelino (PFL – AM).
O pefelista chega a acusar o governo de fraude
argumentando que, primeiro, liberou os empenhos na
véspera do ﬁm do prazo exigido pela lei eleitoral, que
é de 120 dias antes das eleições. Em segundo lugar
porque um parecer da Advocacia da União (AGU) libera
o governo para pagar os empenhos depois do prazo
ﬁxado pela lei. É com base nesses argumentos que o
PFL recorrer à Justiça contra o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Segundo o pefelista, a Constituição diz
que os governantes são obrigados a dar tratamento
impessoal aos recursos orçamentários.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Internet, sem dúvida, vem propiciando
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uma série de benefícios para os usuários da informática no mundo inteiro, podendo-se destacar, entre suas
vantagens, a rapidez e a facilidade de comunicação
no plano pessoal, empresarial ou institucional. Merece
destaque, igualmente, a democratização do acesso à
informação, praticamente universalizada com a expansão dessa notável rede.
Entretanto, o uso indiscriminado, em alguns casos
até doloso dessa rede, tem provocado graves problemas à comunidade nela interligada. Na condição de
legislador e de médico, tenho me preocupado, de forma
particular, com uma prática que vem se disseminando
entre nós, que é a venda de medicamentos pela Internet. Por ser uma atividade ainda recente, mas que se
torna a cada dia mais popular, esse tipo de comércio
ainda carece de legislação mais adequada e de um
controle mais eﬁcaz. A rigor, entendo que a publicidade de medicamentos nos meios de comunicação de
massa, bem assim sua comercialização via Internet,
devem ser coibidas o quanto antes, por incentivarem
a automedicação.
Já há algum tempo, Srªs e Srs. Senadores, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem estudando uma forma de normatizar a venda remota de
medicamentos, pois a lei que regula o comércio de
medicamentos é muito antiga. A matéria é regulada
basicamente pela Lei nº 6.630, de 23 de setembro de
1976, quando a Internet era muito limitada e seu uso
restrito aos meios militares e a alguns círculos acadêmicos. A normatização desse tipo de operação, de
acordo com a Anvisa, poderá impedir uma série de
abusos que vêm ocorrendo, como a comercialização
de medicamentos sem registro ou com data de validade
vencida, por exemplo, ou ainda contribuir para evitar a
propaganda enganosa, que já é objeto da Resolução
RDC 102, de 2000.
Em ﬁns do ano passado, durante audiência pública promovida pela Anvisa para deﬁnir as medidas
a serem tomadas na regulamentação desse segmento, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) advertiu
quanto ao risco de permitir que medicamentos sejam
vendidos via Internet.
Na ocasião, o Presidente do Conselho, Jaldo de
Souza Santos, foi categórico ao aﬁrmar que a venda
remota de produtos farmacêuticos “é temerária e põe
em risco a saúde da população”. A revista Pharmacia
Brasileira, reportando a audiência, destacou a posição
do Presidente do CFF, para quem a simples ausência
física do farmacêutico e do paciente no ato da dispensação gera preocupações. Souza Santos lembrou que
para medicar o proﬁssional precisa, entre outras ações,
fazer a “anamnese” do paciente e prestar as orientações sobre o produto que o paciente vai utilizar. Para
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isso, deve levar em conta as possibilidades de reações
adversas e as interações dos medicamentos com a
alimentação e com outros medicamentos. Além disso, deve registrar em ﬁcha as informações levantadas
e fazer o acompanhamento do paciente enquanto ele
estiver utilizando os medicamentos prescritos.
“Quem garante – pergunta Souza Santos – que,
num terminal interligado à rede não esteja um hipocondríaco, um menor de idade, um dependente químico
que precise ser mais investigado pelo farmacêutico? E
quem garante, também, que na outra ponta, ao computador, esteja mesmo o farmacêutico habilitado a fazer
essa dispensação via Internet?”
O Presidente do Conselho Federal de Farmácia
lembrou, durante a audiência pública promovida pela
Anvisa, que a Organização Mundial de Saúde – OMS
– já advertira as autoridades sanitárias para os riscos
existentes na venda remota de medicamentos, numa
clara demonstração da gravidade desse assunto. Além
disso, ele chamou a atenção para o fato de que os setores de vigilância sanitária nos Estados e Municípios
já não conseguem ﬁscalizar adequadamente as farmácias tradicionais, o que faz supor uma diﬁculdade ainda
maior para ﬁscalizar também as farmácias virtuais.
Finalmente, o dirigente do Conselho Federal de
Farmácia aponta uma contradição, caso as vendas
pela Internet sejam efetivamente liberadas. Isso, porque a Anvisa propôs alterar a Lei nº 5.591, de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, exatamente para torná-lo mais rigoroso e, assim, conferir
maior segurança ao uso de medicamentos. Nessas
condições, a permissão para vendas diretamente ao
usuário, à distância, não se justiﬁca.
E uma vez que o Presidente do CFF citou a Organização Mundial de Saúde, Sr. Presidente, gostaria
de lembrar que aquela instituição publicou, há algum
tempo, um pequeno manual de orientação aos consumidores de produtos farmacêuticos, alertando-os para
os riscos de comprá-los via Internet.
No capítulo IV do citado guia, a OMS informa
que existem várias razões pelas quais a compra de
medicamentos pela Internet pode trazer danos à saúde ou representar perda de tempo e de dinheiro. Entre as dez razões ali enumeradas, cita: muitos desses
produtos não têm sua segurança e eﬁcácia comprovadas; as instruções para uso do medicamento podem ser inadequadas ou pouco claras; o processo de
produção, a embalagem, o transporte e a estocagem
podem comprometer a qualidade; o fabricante pode
estar driblando as leis de proteção ao consumidor; os
produtos vendidos sem licença ou autorização das autoridades sanitárias, por não atenderem aos padrões
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requeridos, podem ser inócuos e, mais ainda, trazer
prejuízos à saúde do paciente; em muitos países,
o consumidor desses produtos farmacêuticos, caso
seja lesado, pode ter diﬁculdades em ser ressarcido; o paciente pode gastar mais tempo e dinheiro no
tratamento com esses produtos do que gastaria com
a medicação prescrita por um proﬁssional da saúde;
como a legislação sanitária varia de um país para outro, os componentes das fórmulas de alguns desses
produtos podem ser proibidos sem que o consumidor
tenha conhecimento; produtos com nomes idênticos,
mas de países diferentes, podem também ter uma formulação diversa daquela que o consumidor pretenda
utilizar; e, ﬁnalmente, o consumidor corre o risco de
que as informações eventualmente repassadas via
Internet não sejam mantidas em sigilo.
Gostaria de registrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que essas advertências da Organização
Mundial da Saúde, tanto quanto as alegações do Conselho Federal de Farmácia, reforçam minha atitude
crítica em relação às vendas de medicamentos pela
Internet. Ao apresentar a esta Casa, em agosto do
ano passado, o PLS nº 308 – que, entre outras providências, regula a publicidade dos medicamentos –,
já estava absolutamente convicto dos perigos que representam para o consumidor a propaganda enganosa, nos meios de comunicação de massa, e a venda
remota de medicamentos. Por isso, na justiﬁcação, ﬁz
questão de ressaltar que os medicamentos não são
mercadorias comuns, de livre circulação no mercado,
sujeitas tão-somente à oscilação da demanda e da
oferta. A saúde e a integridade das pessoas são bens
cuja proteção é assegurada por nossa Carta Magna,
não podendo, portanto, estar sujeitas aos interesses
de ordem comercial.
Estando em consonância com autoridades sanitárias da maior expressão, em nosso País e no plano
internacional, quero encarecer aos nobres Colegas o
decisivo apoio nessa resistência à venda de medicamentos pela Internet. Estou certo de que, agindo assim,
estaremos evitando o agravamento das condições de
saúde orgânica, física e mental de milhões de brasileiros que hoje recorrem à automedicação e a fórmulas
exóticas, as quais tanto têm de milagrosas quanto de
enganosas, muitas vezes gastando esses cidadãos
inutilmente seus parcos recursos.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
divulgou recentemente, em parceria com seu mantenedor, o Grupo RBS, o relatório de suas atividades e seu
balanço social, referentes ambos ao ano de 2003.
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Tendo recebido seu nome em homenagem ao fundador da Rede Brasil Sul de Televisão, empreendedor
pioneiro da teledifusão regional no Brasil, a Fundação
Maurício Sirotsky Sobrinho, visa perpetuar os ideais
desse notável empresário, por meio da ação social.
Atuando prioritariamente na defesa da criança
e do adolescente, a Fundação desenvolve inúmeras
ações relativas ao gerenciamento de projetos na área
de cooperação técnica ﬁnanceira, de cidadania empresarial, de mobilização social e de formulação de
políticas públicas.
A idéia-força que move essas ações, e que confere um caráter distintivo à atuação da Fundação Maurício Sirotsky, é a de capacitação material e gerencial
da sociedade civil; uma abordagem inovadora, que
aponta para o futuro da ação social não-governamental no Brasil.
Independentemente da posição que porventura
tenhamos sobre o papel do Estado, certo é, Sr. Presidente, que a participação da sociedade civil no desempenho de ações sociais se constitui uma tendência já bem ﬁxada, que deve se incrementar nos anos
vindouros.
De fato, há larga margem para expansão: em
1998, havia, no Brasil, 250 mil entidades sociais nãogovernamentais que movimentavam 1,2% do PIB brasileiro, ao passo que, nos Estados Unidos e Europa
ocidental, o terceiro setor movimentava 6% do Produto
Interno Bruto.
Seu irreprimível crescimento ocorre por diversos
motivos. As organizações do terceiro setor possuem,
via de regra, maior proximidade com os destinatários
de suas ações, são mais ágeis e ﬂexíveis que as instituições governamentais e possuem aguda consciência
acerca do caráter social de sua missão.
Por outro lado, tais entidades, muitas vezes, não
dispõem de recursos ou, ainda, são geridas de forma
amadorística, o que compromete sua capacidade de
cumprir as missões a que se propõem.
A ausência de ﬁnalidade lucrativa não pode servir
de justiﬁcativa para que as organizações sociais sejam
dirigidas de forma pouco proﬁssional. Pelo contrário, é
justamente o fato de que tais entidades administram
recursos doados por terceiros que torna indispensável
a busca de sua eﬁciência.
Sr. Presidente, devemos repelir vivamente a confusão que ora se veriﬁca, em alguns círculos desinformados, entre eﬁciência administrativa e orientação
política. As entidades assistenciais não podem, sob a
escusa de rejeição ao neoliberalismo, se furtar à adoção de técnicas adequadas de gestão.
Aquele que doa recursos ou oferece serviços
voluntários a entidades beneﬁcentes tem o desejo de
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que sua doação seja efetivamente destinada ao atendimento de seus ﬁns sociais. A má gestão, ainda que não
intencional, pode, destarte, custar muito, não apenas
porque se perdem recursos escassos, mas porque o
doador, desiludido, não tornará a oferecê-los.
É esse, reitero, o nicho ocupado preferencialmente pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho: o
aprimoramento dos recursos materiais e humanos das
entidades que se dedicam ao atendimento de crianças
e adolescentes.
Não se trata apenas de doar bens ou recursos,
sem olhar a destinação a eles oferecida, mas de capacitar as entidades beneﬁciadas a administrar eﬁcientemente seu capital humano e patrimonial, de forma
a garantir o oferecimento dos melhores serviços à
população.
O aumento do nível de eﬁciência das entidades
assistenciais é indiscutivelmente necessário, também,
para que seu trabalho alcance uma parcela cada vez
maior de necessitados e não se perca nos meandros
de uma administração inadequada.
Dessa forma, a atuação da Fundação Maurício
Sirotsky possui importância fundamental para a manutenção da rede não-governamental de amparo à
criança e ao adolescente dos Estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina.
Seu exemplo meritório deve ser reconhecido e
aplaudido, como símbolo de uma conduta que deve
inspirar o empresariado nacional em suas relações
com as entidades do terceiro setor.
Essa conduta transcende o simples assistencialismo e funda as bases de uma cooperação sólida entre
empresas e sociedade civil, com o ﬁto de conseguir
um aperfeiçoamento sempre maior da ação social, em
benefício de todos.
Destarte, quero consignar meu voto de louvor à
Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e ao seu mantenedor, o Grupo RBS, desejando-lhes sucesso permanente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – “Minha alma canta. Vejo o Rio
de Janeiro. Estou morrendo de saudade...”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que falta
faz Tom Jobim para estimular devaneios sobre as incomparáveis maravilhas da terra carioca e levar-nos
por praias e mares sem ﬁm.
Que bem faria Tom à terra bandeirante, se lá
houvesse nascido! Com poucas letras e uma nota só,
conseguiria exprimir o cantar da alma paulistana. Darlhe-ia o poder de voar para chegar ao céu e ver, lá de
cima, o início da materialização de um dos seus mais
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acalentados desejos, um sonho daqueles que fazem
morrer de saudade. Veria em plena marcha a recuperação do rio que não é de Janeiro, porém, escreveu
com suas águas outrora límpidas a fase histórica de
desbravamento do Brasil. Observaria o renascer do
Tietê, que empurrou nossas fronteiras para além do
Tratado de Tordesilhas.
É evidente que, em matéria de beleza, o antigo
Rio Anhembi nada tem a ver com o Rio de Janeiro.
Todavia, assim como o mar lá da terra dos tamoios, a
água doce tupiniquim nutriu embriões primordiais na
gestação deste País gigante. Se as suas células proliferaram, foi graças às artérias representadas pelo
Tietê e aﬂuentes, entre os quais o não menos lendário Piratininga, atual Tamanduateí. Daí o meu lamento
por nós, paulistanos, termos postergado em nome do
progresso a antiga imagem daquele curso d’água, por
termos nos conformado com a saudade das elegantes
regatas a remo e competições a nado entre margens
apinhadas de famílias em alegres piqueniques.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, as coisas começam
a mudar e isso me traz à tribuna hoje.
Quinta-feira última, o Secretário Executivo de Turismo do Estado de São Paulo, Sr. Marco Antônio Castello Branco, fez cantar a alma de algumas pessoas,
entre elas diversos jornalistas, ao levá-las a passear de
barco pelo Tietê, algo impossível pouco tempo atrás.
Foi, como disse o Secretário, o passo inicial para atrair
a atenção da iniciativa privada e mostrar-lhe já serem
viáveis os passeios turísticos ao longo de um dos mais
importantes roteiros históricos do País.
Com a calha aprofundada, embora ainda poluído,
o Tietê está a um passo de permitir navegação ﬂuvial
regular em plena cidade de São Paulo. O governo paulista pretende incentivar passeios diários de três horas,
em barcos novos com capacidade para trinta pessoas, dotados de ar condicionado e música ambiente.
No futuro, as viagens poderão estender-se ao interior
do Estado, a jusante, onde o rio se transformou numa
hidrovia comparável às melhores do mundo. Também
no futuro, o trecho urbano poderá servir de alternativa
ao caótico trânsito da capital paulista.
A nostalgia tieteana, produto da lembrança saudosa de tempos que sempre se quis reviver, resulta
do atavismo presente na alma bandeirante. Impregnou
obras de poetas, prosadores, historiadores, cientistas
e técnicos durante séculos.
O padre Manoel da Nóbrega, iniciador da cidade
de São Paulo, assinalou o período quinhentista com um
conselho: “Todos deveriam fugir da penúria de Santo
André (a cidade fundada por João Ramalho nas proximidades de São Paulo), onde não havia peixe nem
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farinha, e, se chegassem ao Rio Piratininga, teriam
tudo e sossegariam”.
Martim Afonso de Souza, fundador de São Vicente, primeira cidade das Américas e “Celulla Mater da
Nacionalidade”, deﬁnia o Tietê como “um rio grande
que enveredava pelo continente”. Portanto, era fator
primordial para a interiorização, “seta apontada para o
sertão, a indicar-lhe o caminho”, como ressaltou Cassiano Ricardo. Daí sua importância para as Bandeiras
e Monções que alargaram o País.
Em Afonso Taunay, o rio está “indescritivelmente
ligado à história da constituição territorial do Brasil”. E
João Vampré o considera como “a narrativa áspera e
dramática dos esforços feitos para dominar e vencer
obstáculos gigantescos que ele levanta diante dos
passos do conquistador audaz”.
Nada mais justo. Subindo ao Planalto de Piratininga, após vencer a mata atlântica da Serra do Mar,
bandeirantes saídos de São Vicente foram povoando e
pontilhando de arraiais e vilas aquilo que começava a
ser o nosso solo pátrio. Dezenas de nomes como Santo
André, São Paulo, São Bernardo e Taubaté marcaram
sua rota. Estava concretizada a plataforma da qual as
Bandeiras iriam lançar-se em seguida através do Tietê, Paraíba, Paraná, Paraguai, Corumbá, Tocantins,
Araguaia, Amazonas e tantos outros rios para vergar
a linha vertical de Tordesilhas, empurrar através do
cerrado e da selva os limites ﬁxados pelo império espanhol e criar este Brasil fenomenal.
Foram mais de três milhões de quilômetros quadrados conquistados da Espanha em nome de Portugal,
numa epopéia de desbravamento muitas vezes trágica
ao ser interrompida por moléstias desconhecidas e
ataques de índios ferozes. Parece até que, no inconsciente coletivo da época, já estava gravada a imagem
do País-continente com feitio de coração, tal como foi
buscado por aqueles ancestrais sertanistas.
Apesar das proporções modestas ante rios brasileiros e estrangeiros maiores, o Tietê ﬁcou famoso tanto pela marcante presença no contexto histórico como
por ter sido fonte de pescado para a população de São
Paulo até meados do século XX. Então, suas bucólicas
margens eram cenário inspirador de romance e encantamento, além de o fazerem integrar-se ao turismo, ao
lazer e às atividades esportivas da população.
Ah! Quantas famílias surgiram de ﬂertes nos grandes clubes ribeirinhos, como o Espéria, Tietê, Portuguesa de Desportos e o meu portentoso Corinthians.
E quanta areia retirada do leito tieteano ainda puro
está na alvenaria das antigas ediﬁcações paulistanas,
aquelas da época em que São Paulo se proclamava
“a cidade que mais cresce no mundo”.
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Paralelamente ao crescimento vertiginoso da cidade,
veio a industrialização. Resíduos industriais juntaram-se
aos domésticos num acelerado processo de degradação
ambiental. Quase transformaram em esgoto a céu aberto
o trecho urbano do Alto Tietê, na Região Metropolitana
de São Paulo, principalmente a partir dos anos 50.
O estrago aumentou com o sumiço da mata ciliar, os represamentos em vários trechos, dragagens
e retiﬁcações. Nada mais resta das quarenta principais corredeiras, cachoeiras e saltos originais. Como
a poluição, isso contribuiu para desoxigenar e tornar
aquele um trecho de rio praticamente morto.
Ao longo dos seus 1.100 quilômetros de curso,
desde a nascente em Salesópolis, nos contrafortes
ocidentais da Serra do Mar, até a embocadura no Rio
Paraná, divisa com o Estado de Mato Grosso, as margens foram devastadas. Deram lugar a zonas urbanas
de mais de sessenta cidades.
O pior aconteceu, porém, na Região Metropolitana
de São Paulo devido à poluição produzida por parte dos
mais de 450 mil estabelecimentos comerciais e industriais
instalados numa área habitada por dezoito milhões de
pessoas. Ali, a bacia hidrográﬁca tieteana se espalha por
5.985 quilômetros quadrados, 37% dos quais compreendidos em 35 municípios e abrangendo grande superfície
urbanizada. É, por isso, considerada uma das mais complexas do País em termos de gestão ambiental.
Na verdade – dizem renomados arqueólogos,
entre os quais Solange Caldarelli – a bacia do Tietê é
utilizada por seres humanos há pelo menos seis mil
anos. Sucederam-se muitos nomes indígenas, porém,
só conhecemos aqueles que constam de relatos e mapas da época das Bandeiras. Mesmo nesses vetustos
documentos, as corruptelas deram origem a vários
termos como Anhembi, Agembi, Aiembi, Anem by,
Aniembi, Anhambi ou Niembi.
A confusão aumenta quando se tenta traduzir
tais vocábulos tupis. Podem referir-se a aves como o
nhambu ou a ervas como o nhambi, de ﬂores amarelas
apreciadas como condimento pelos nativos. Há quem
traduza Anhembi como “rio dos veados”, denominados
anhangi pelos silvícolas.
O Padre Anchieta, outro criador da cidade de São
Paulo, aﬁrmava que Tietê quer dizer “madre ou mãe do
rio”. Diversos pesquisadores deﬁnem o vocábulo como
derivação de tié ou tei-tei, designador no idioma tupi
de uma espécie de canário amarelo. Resta apenas
uma certeza: os nomes Anhembi e Tietê coexistiram
durante muito tempo, pelo menos até 1840.
Venerado pelos indígenas, que o utilizavam para
recreação, higiene pessoal, nutrição e rituais religiosos,
o Tietê foi perdendo características proporcionalmente
à modernização do território paulista. Já em 1820, os
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irmãos Andrada e Silva faziam coro com outras autoridades, ao qualiﬁcá-lo e a seu aﬂuente, o Tamanduateí,
de rios “sem margens nem leitos ﬁxos, sangrados em
toda parte por sarjetas que formam lagos e pauis que
inundam esta bela planície, e o que é mais para lastimar é que quase todos esses males não são obra da
natureza, mas sim o resultado da ignorância dos que
quiseram melhorar o curso desses rios”.
Quando predominavam slogans ufanistas
como “São Paulo é o maior parque industrial
da América Latina”, o Tietê e seus aﬂuentes
metropolitanos foram capitais para o progresso,
fundamentais principalmente para a geração
de energia elétrica.
Em ﬁns do Século XIX, 73,23% da energia
paulista provinha de vapor e 21,87% de força hidráulica. O gás participava com apenas 0,47% e
a eletricidade, com 4,29%. Em 1920 a eletricidade
já representava 47,20%. No município de Parnaíba, dez anos antes, o Tietê recebera os primeiros grandes geradores hidrelétricos do País.
Produziam dois megawatts, muito para a época.
Foram-se ampliando para dezesseis megawats,
até 1912. Tudo sempre relacionado à presença
da Light, empresa canadense que obtivera em
1899 a concessão para explorar os transportes
de massa urbanos na capital paulista.
Alexander Mackenzie, o todo-poderoso dirigente
da Light, ao escrever a R.C. Brown, na época da inauguração da Usina Henry Borden, em Cubatão, a 25 de
outubro de 1926, relatava que: “durante o primeiro ano
do nosso trabalho nós ﬁzemos o menor barulho possível, pois dependíamos da assinatura de diversos atos
governamentais e, em conseqüência, o público tinha
pouca idéia sobre o que estávamos realmente fazendo
e o que isto signiﬁcava para São Paulo”. E a bacia metropolitana do Tietê pagou alto preço: deteriorou-se.
Foi assim que o rio, outrora piscoso também no
trecho urbano da capital, acabou sucumbindo à modernidade. Recebe atualmente cerca de 1.100 toneladas
de matéria orgânica, sendo oitocentas provenientes
de esgotos domésticos e trezentas de resíduos industriais; seis toneladas de matéria inorgânica de natureza industrial e mais de quatrocentas toneladas de
resíduos sólidos oriundos de lixo. As conseqüências
deletérias ﬁcam visíveis a olho nu e reproduzem-se
no campo sanitário.
Planos e mais planos de recuperação permaneceram no papel. A maioria dos demais, antes e durante sua execução, foi modiﬁcada total ou parcialmente.
Desde Saturnino de Brito e Plínio de Queiroz (1927
e 1965), Whitaker (1942), Greeley & Hansen (1967),
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o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado–PMDI (conhecido como Solução Integrada) e ﬁnalmente o Sanegran, todos os projetos padeceram de
morosidade na seleção do que seria mais adequado,
além da falta de decisão política, quando não sofreram
distorções para atender a interesses outros.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, poluído ou não, o Tietê sempre pertencerá à alma paulistana. Em 1992, a preocupação do povo desembocou
num movimento capitaneado por órgãos de imprensa, especialmente o Jornal da Tarde, pertencente ao
grupo O Estado de S. Paulo. Mais de um milhão de
nomes apostos em abaixo-assinados renovou o ânimo
do Governo de São Paulo, que criou o Programa de
Despoluição do Rio Tietê. A Sabesp, empresa ligada à
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras,
tornou-se responsável pela execução. Os recursos iniciais para o que viria a ser o maior projeto de recuperação ambiental desenvolvido no País saíram do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Além de atuação direta nas áreas de saneamento básico, o Projeto Tietê previa o controle da poluição
industrial e dos resíduos sólidos, a abertura e urbanização dos fundos de vale e o incremento da educação ambiental. Com início em 1992, buscou metas
ambiciosas: estender o serviço de coleta de esgotos
a mais de 250 mil famílias, ampliando o percentual de
população urbana, atendida nos municípios tratados
pela Sabesp, de 63% naquele ano, para 83% em 1999.
Contudo, caminhou vagarosamente até 1994.
A expectativa não satisfeita de aproveitar o rio para
lazer em menos de cinco anos desmereceu o Projeto
perante a população. Ninguém enfatizara que o sucesso
do Programa de Despoluição do rio Tâmisa, na Inglaterra, por exemplo, começou a ser buscado em 1895
e apresentou os primeiros resultados apenas a partir
de 1930. Alcançou os objetivos no ﬁnal da década de
70, quase 100 anos após o início da implantação.
Pode-se dizer outro tanto do Sena, na França, que
voltou a ter vida somente após décadas de luta. Desde
2001, graças a duas mil toneladas de areia transportadas
de outros locais, possui três praias com 3,5 quilômetros
de extensão, ocupadas por milhares de turistas e moradores locais em todos os verões. Além disso, assim
como o Reno, o Tâmisa e outros grandes cursos ﬂuviais
da Europa, o Sena integra amplo sistema de transporte
fundamental para a economia européia.
A partir de 1995, o Governo do Estado de São Paulo,
por intermédio da Sabesp, redirecionou o Projeto Tietê e
conseguiu a renegociação do ﬁnanciamento com o BID.
Isso lhe permitiu ampliar o serviço de coleta de esgotos
para mais de 1,5 milhão de pessoas e aumentar em 9,5
metros cúbicos por segundo a capacidade de tratamento
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de esgotos da Região Metropolitana. O percentual de esgotos tratados com relação aos esgotos coletados subiu
de 20%, em 1992, para 60% em 1998.
Mais de 1.200 indústrias, responsáveis por 90%
da carga poluidora lançada no rio, aderiram ao Projeto Tietê e pararam de despejar contaminantes. Nessa
fase, o Projeto recebeu investimentos de US$1,1 bilhão,
dos quais US$450 milhões foram ﬁnanciados pelo BID
e US$450 milhões com recursos próprios da Sabesp.
Outros US$200 milhões vieram de outras fontes, como
a Caixa Econômica Federal.
A segunda fase do projeto envolve 960 quilômetros de redes coletoras, 290 mil ligações domiciliares
e 141 quilômetros de coletores-tronco e interceptores.
O total dos investimentos previstos chega a US$400
milhões, metade referente a ﬁnanciamento do BID e
o restante, a recursos próprios da Sabesp.
Enquanto isso, no Interior do Estado, a Hidrovia
Tietê vai de vento em popa. Sob regulamentação e
ﬁscalização da Marinha, transformou-se em mais uma
opção de lazer e turismo, além de importante meio de
escoamento da produção agrícola e industrial. Com
2.400 km de águas facilmente navegáveis, perpassa
85 municípios, desde as proximidades da capital até
o extremo oeste do território paulista, pontilhado-o de
parques aquaviários, represas, eclusas, cachoeiras,
ilhas ﬂuviais e baías, além de termas e colônias de
férias. Lá, o rio exibe extrema beleza e vivacidade. A
largura é espantosa; o volume das águas, enorme.
Foram construídas seis usinas hidrelétricas para gerar
25 milhões de quilowatts e, com suas eclusas gigantescas, facilitar a navegação.
A luta pela criação dessa hidrovia data da década de 40. Assentava-se, de início, no projeto do engenheiro Catullo Branco. No começo da implantação, em
1966, a Companhia Energética de São Paulo – CESP
recebeu delegação do Governo do Estado para administrar todo o projeto, cuja área de inﬂuência alcança o
complexo hidroviário Tietê-Paraná-Paraguai-Uruguai.
São três milhões de quilômetros quadrados, equivalendo a quatro vezes o tamanho da França.
Em 1992, a hidrovia já escoava mais de dois milhões de toneladas de grãos, álcool, cana-de-açúcar,
calcário e outros produtos por ano. A soja constitui o
tipo de carga mais promissor e poderá chegar a 30%
do volume total transportado. Prevê-se para 2010 o
início do processo de saturação, com 20 milhões de
toneladas transportadas. Quase ¼ deste total serão
representados por carga regional ou de menor percurso, como cana-de-açúcar e materiais de construção,
principalmente areia e cascalho.
A grandiosidade do projeto também está expressa no Tramo Sul, que terá 1.380 quilômetros navegá-
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veis através do Rio Paraná e tornará possível a troca
de cargas com o Paraguai e Argentina. É intenção do
governo paulista obter da iniciativa privada o maior número possível de parcerias nos investimentos.
Vê-se um exemplo de parceria no Terminal Intermodal de Pederneiras. Com acesso ferroviário feito pela
Fepasa, cais desenvolvido pela CESP e mecanismos
instalados pela Comercial Quintella, o Terminal tem
capacidade para um transbordo anual de 1,2 milhão
de tonelada de soja, farelo e milho, nos seus 5,5 alqueires de área instalada. Os recursos de estocagem
compreendem dois silos para 4,6 mil toneladas cada
um e armazém para cinco mil toneladas de grãos.
As vantagens do transporte aquaviário são bem
conhecidas. Cada tonelada transportada custa US$8,00
na hidrovia, US$16,00 na ferrovia e cerca de trinta na
rodovia. Além disso, as embarcações são menos exigidas que os caminhões e sofrem menor desgaste.
Também a freqüência de acidentes é bem inferior à
observada nas rodovias.
Bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
passeio ﬂuvial pelo Alto Tietê proporcionado quintafeira pela Secretaria Executiva de Turismo paulista tem
profundo signiﬁcado. Simboliza a revitalização para o
turismo e o lazer do trecho metropolitano desse rio
histórico. Entretanto, também anuncia estar próximo o
dia em que, partindo da Região Metropolitana de São
Paulo, poder-se-á navegar pela Hidrovia Tietê-Paraná
rumo ao Paraguai e Argentina. Estupenda viagem, sem
dúvida. Oxalá eu possa fazê-la para, ao ﬁnal, à maneira
Tom Jobim, sentir que minha alma também canta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa extraordinária, a
realizar-se amanhã, às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 10:30 horas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999;
1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que
introduz modiﬁcações na estrutura do Poder
Judiciário, tendo
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Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral
1º pronunciamento: (sobre as Propostas):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicidalidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33,
54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000;
e 15, de 2001, que tramitam em conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a discussão em primeiro turno): favorável às
Emendas nºs 106, 109, 111, 114, 117, 125, 133,
138, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 159, 163,
166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222, de Plenário; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232,
de Plenário; pela prejudicialidade das Emendas
nºs 110, 124, 182 a 185, 189, 192, 193, 198 a
200, 202, 203, 205, 207 a 210, 212, 213, 215,
223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e pela rejeição
das Emendas nºs 107, 108, 112, 113, 115, 116,
118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162,
164, 165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190,
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191, 195, 196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221,
224 a 227, 234, 238 e 239, de Plenário; e
– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame), Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento:
favorável à Proposta na forma da Emenda nº
240-CCJ, concluindo por texto que vai à promulgação, por texto que retorna à Câmara dos
Deputados, e pela apresentação, por desmembramento, das Propostas de Emenda à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de
2001, que tramitam em conjunto.
2 A 18
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81,
92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001, Tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000 (ITEM Nº 02)
(Votação Nominal)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 49
minutos.)
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Ata Da 98ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 7 de julho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos,
Romeu Tuma, João Alberto Souza e Hélio Costa.

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos
Valadares – 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 – José Agripino – José
Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da
Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Mão Santa
– Marco Maciel – Marcos Guerra – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes
– Paulo Elifas – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan
Calheiros – Renildo Santana – Roberto Saturnino
– Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma
– Roseana Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra
– Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana – Valdir Raupp
– Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 74
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 697, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2003,

de autoria do Senador José Jorge, que altera o § 4º do art 87 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, acerca do nível de formação
dos professores da educação básica.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Educação, o Projeto
de Lei do Senado nº 358, de 2003, de autoria do eminente Senador José Jorge, que “altera o § 4º (do art.
87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
acerca do nível de formação dos professores da educação básica.”
Em sua justiﬁcação o autor argumenta que o texto atualmente em vigor do referido dispositivo da LDB
conﬂita com o disposto no art. 62 da mesma lei quanto
ao nível de formação necessária para que o docente
possa exercer sua função na educação infantil e na
primeira fase do ensino fundamental.
Essa contradição tem gerado problemas na interpretação da lei, e, provocado incertezas e angústias,
principalmente, entre os docentes dos municípios das
regiões mais pobres que possuem apenas a formação
de nível médio, na modalidade Normal.
Outro fator importante que o Senador aponta é
que o art. 87, de caráter transitório, tem levado a interpretações conﬂitantes de um dispositivo de caráter
permanente, que é o art. 62.
Não foram apresentadas emendas à iniciativa.
O PLS nº 358, de 2003, foi distribuído a esta Comissão em caráter de decisão terminativa.
II – Análise
De fato, como atesta o Senador José Jorge, existe
uma contradição entre o disposto no art. 62 e no § 4º,
do art. 87 da LDB. Pois, à medida que o art. 62 admite
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio,

238

21336

Quinta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

na modalidade Normal, o § 4º, do art. 87 diz que até o
ﬁm da Década da Educação somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados
por treinamento em serviço.
Na verdade, o legislador, ao admitir no art. 62
que os docentes com formação na modalidade Normal
atuem na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental, está reconhecendo a realidade das
pequenas cidades do interior do País, onde esse curso
é, ainda, tradicional e muito diﬁindido. As Instituições de
Ensino Superior (IES) não estão presentes nas pequenas localidades mais longínquas e pobres, onde estão
a maioria dos docentes com formação de nível médio.
As distâncias e as diﬁculdades econômicas a serem
vencidas tomam inacessível, para esses proﬁssionais,
a desejável formação de nível superior.
O atual texto do § 4º do art. 87, entretanto, desconsidera essa realidade e impõe uma exigência, que
deverá ser cumprida até o ﬁnal do ano de 2007, sem
apresentar alternativa para os proﬁssionais que não
conseguirem se enquadrar.
É bom lembrar que os professores sem formação
superior que atuam hoje e que foram admitidos com
base na legislação vigente à época de sua admissão
possuem direito adquirido, e, certamente, é questionável a legalidade de dispositivo que passe a exigir novas
condições para que esses proﬁssionais permaneçam
atuando no mesmo cargo. E questionável principalmente, quando esse dispositivo, de caráter transitório,
apresenta exigências que entram em conﬂito com o
estabelecido por outro artigo de caráter permanente
da mesma lei.
Nesse sentido, inclusive, o Senador JOSÉ JORGE
relata o parecer do conselheiro Nélio Bizzo, aprovado
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE) no qual aﬁrma que os
proﬁssionais com formação em nível médio, na modalidade Normal, tem assegurado o direito à docência no
futuro e esse direito não pode ser cerceado por força
da Constituição Federal (Parecer CEBÍCNE. nº 3 de
11 de março de 2003).
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A alteração proposta pelo projeto de lei em exame corrige as contradições atualmente existentes entre
os dois dispositivos da LDB e resolve os conﬂitos na
interpretação de lei que têm causado problemas para
o Poder Público e gerado angústias para os professores. A alteração proposta reitera também a postura
do legislador de reconhecer as diﬁculdades dos professores das regiões mais pobres do País em obter
graduação superior.
Não alheio, entretanto, à importância da formação superior para a melhoria da qualidade do ensino,
o projeto em exame determina ao Poder Público o dever de estimular a formação em nível superior para os
docentes da educação infantil e das quatro primeiras
séries do ensino fundamental.
Considerando a realidade dos professores das
comunidades mais carentes, a ajuda do Poder Público
é indispensável para tomar possível o acesso ao ensino superior. Auxílios como meio de transporte, bolsa
de estudo ou ﬁnanciamento para aquisição de material didático, podem contribuir decisivamente para que
grande número de educadores consiga a tão almejada
formação superior.
A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade e juridicidade. Igualmente, do ponto de
vista regimental e de técnica legislativa, não há reparos a fazer.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n0 358, de 2003.
Sala da Comissão, – Osmar Dias, Presidente
– Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns – Ideli
Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque –
Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan – Mozarildo Cavalcanti – Luiz Otávio – Jonas Pinehiro
– Marco Maciel.
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PARECER Nº 698, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2003 de
autoria do Senador Maguito Vilela, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), por
desmembramento do campus avançado da
Universidade Federal de Goiás (UFG), em
Jataí, e dá outras providências.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 493, de
2003, de autoria do Senador Maguito Vilela, autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Sudoeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do
campus avançado da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em Jataí, e dá outras providências.
O PLS estabelece objetivos para a UFSOG, como
o ensino e a pesquisa. Dispõe que a estrutura organizacional e a forma de funcionamento da universidade serão deﬁnidas nos termos do Estatuto e das leis
pertinentes, bem como as respectivas competências
da administração superior serão deﬁnidas no Estatuto e no Regimento Geral, pelo Reitor e pelo Conselho
Universitário.
Outrossim, autoriza, ainda, o Poder Executivo a
transferir saldos orçamentários da UFG para a UFSOG
e a praticar os demais atos necessários à efetivação
do disposto no projeto.
Em sua justiﬁcação, o Senador alega que somente
a implantação de uma universidade federal que mantenha suas atividades de ensino pesquisa e extensão
sintonizadas com o contexto da região poderá atender
às reivindicações por maiores oportunidades de formação universitária que as atuais condições socioeconômicas e culturais do sudoeste goiano exigem.
Não foram apresentadas emendas ao PLS nº
493, de 2003, que será apreciado por esta Comissão
de Educação em caráter terminativo.
II – Análise
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a economia da Região Centro
Oeste cresceu muito nos últimos anos. A Região é a
maior produtora de soja, sorgo, algodão em pluma e
girassol do País. Responde pela segunda maior produção de arroz e pela terceira maior produção de milho.
Possui, também, o maior rebanho bovino do Brasil,
com cerca de cinqüenta e seis milhões de cabeças.
Detém, ainda, importantes indústrias de alimentos e
reservas minerais. Além disso, a indústria do turismo
vem se desenvolvendo rapidamente, atraindo visitantes de várias partes do mundo.
Nesse contexto, o sudoeste goiano desponta
como um dos principais pólos irradiador do desenvol-
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vimento econômico e social da região. Tal crescimento
acelerou o processo de urbanização e a conseqüente
demanda por maior capacitação proﬁssional.
O Município de Jataí, um dos mais importantes
da região, possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), uma população total de
75.451 habitantes, dos quais 68.821 residem na área
urbana. Os dados mostram, ainda, que a taxa de alfabetização da população do município, com dez anos
ou mais de idade, é de 89,80%.
A rede de ensino de Jataí constitui-se de trinta e
um estabelecimentos de ensino pré-escolar, cinqüenta e nove estabelecimentos de ensino fundamental,
nove de ensino médio, além das duas instituições de
ensino superior, desdobradas de entidades com sede
em Goiânia.
Jataí, entretanto, não possui uma universidade voltada para as necessidades locais. Uma instituição com
estrutura adequada para oferecer aos jovens serviços
de ensino, pesquisa e extensão, que acompanhem e
alimentem o processo de crescimento socioeconômico
e cultural do sudoeste goiano.
A criação da UFSOG, sugerida pelo PLS em
análise, pode suprir essa necessidade, e a proposta
de que seja instituída por meio de desmembramento
da UFG, permite o aproveitamento da estrutura do
Campus Avançado de Jataí (CAJ/UFG), tornando o
processo mais ágil e menos oneroso.
É inegável a importância que a educação possui
no processo de desenvolvimento de qualquer povo.
Por reconhecer isso, a Constituição Federal diz que o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um (art. 208, V).
Dessa forma, julgamos de fundamental importância que o sudoeste goiano possua uma universidade
que ofereça ensino de qualidade e adequado para
atender as novas exigências de capacitação proﬁssional que o desenvolvimento econômico trouxe para
os jovens da região.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2003.
Sala da Comissão, 23-6-04. – Osmar Dias, Presidente – Garibaldi Alves Filho, Relator – Flávio Arns
– Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – João Ribeiro.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 493, de 2003, de autoria do Senador Maguito
Vilela, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), por
desmembramento do campus avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí-GO.
O PLS determina que a UFSOG terá por objetivos o ensino, a pesquisa e a extensão.
Estabelece que a estrutura organizacional e a
forma de funcionamento da Universidade serão deﬁnidas nos termos das normas legais pertinentes e de
seu Estatuto, o qual, juntamente com o RegimentoGeral, deﬁnirá as respectivas competências do Reitor
e do Conselho Universitário para o exercício da administração superior da Universidade.
O projeto também autoriza o Poder Executivo a
transferir saldos orçamentários da UFG para a UFSOG,
bem como a realizar os demais atos necessários à
efetivação do disposto pelo PLS.
Em sua justiﬁcação, o autor da proposta enfatiza
as boas condições socioeconômicas e culturais da região que justiﬁcam a instalação de uma universidade
federal que mantenha suas atividades sintonizadas
com o contexto do Sudoeste Goiano.
Durante o prazo regimental não foram apresentadas emendas ao PLS nº 493, de 2003, o qual será
apreciado por esta Comissão de Educação em caráter terminativo.
II – Análise
É inquestionável o benefício que a instalação de
instituições de ensino de qualidade pode trazer para
um País com tanta carência de boa educação como
o nosso.
Vale salientar, entretanto, que a criação de universidades públicas federais é de competência exclusiva do Poder Executivo, pois a Constituição Federal,
no art. 61, § 1º, II, e, diz que compete ao Presidente
da República a iniciativa de leis que disponham sobre
a criação e extinção de órgãos da administração pública da esfera do Poder Executivo.
Sendo assim, como a instalação da UFSOG envolve a criação de órgão público, ainda que por transformação de instituição pré-existente, seria necessário
envio de proposta, com tal ﬁnalidade, pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional.
Além do mais, a nova universidade exigiria, ainda,
a criação de cargos da administração federal, como
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os de reitor e de vice-reitor, por exemplo, o que também se constitui iniciativa privativa do Presidente da
República, de acordo com os arts. 61, § 1º, II, a, e 84,
VI, b da Constituição.
Já o artifício dos chamados projetos de lei autorizativos, como o do PLS em estudo, é bastante controverso. Por um lado, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal exarou parecer
considerando que a iniciativa tem o efeito jurídico de sugerir ao Poder Executivo, como forma de colaboração,
a prática de ato de sua competência. Por outro lado, diversos constitucionalistas consideram tais expedientes
injurídicos, à medida que são desprovidos de qualquer
efeito de coerção e, portanto, de eﬁcácia. Seguindo essa
última linha de interpretação a Câmara dos Deputados
vem considerando inconstitucionais os projetos autorizativos de criação de instituições de ensino.
Claro é, que o Presidente da República, cujas
prerrogativas dispensam essa autorização, não tem
qualquer obrigação de cumprir leis como a proposta
pelo projeto em exame.
Além das questões acima mencionadas, a criação da nova universidade ainda deve obedecer às exigências da Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), que, no art. 52,
conceitua e determina normas para constituição e funcionamento das universidades:
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros proﬁssionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista cientíﬁco e cultural,
quanto regional e nacional;
II – um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.
Assim, antes de proceder à instalação da UFSOG,
o Ministério da Educação (MEC) necessitaria fazer uma
avaliação mais detida das condições de funcionamento
do campus de Jataí, a ﬁm de veriﬁcar sua adequação
às normas supracitadas. Tal procedimento implicaria
custos operacionais que apenas o Poder Executivo
tem competência e condições para decidir sobre a
viabilidade e conveniência da iniciativa.
Diante disso, o Poder Legislativo, atento ao respeito às suas prerrogativas constitucionais, não pode
deixar de observar as competências que são asseguradas ao Poder Executivo, sob o risco de ferir o
princípio da separação e do funcionamento harmônico dos Poderes da República, inscrito no art. 2º da
Constituição Federal.
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III – Voto

II – Análise

Pelo exposto, o voto é pela rejeição do Projeto
de Lei do Senado nº 493, de 2003.
Sala da Comissão. – Garibaldi Alves Filho,
Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
....................................................................................
PARECER Nº 699, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 494, de
2003, de autoria do Senador Maguito Vilela, que autoriza o Poder Executivo a
criar a Universidade Federal do Sudeste
Goiano (UFSEG), por desmembramento
do campus avançado da Universidade
Federal de Goiás (UFG) em Catalão, e dá
outras providências.
Relator: Senador José Maranhão
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 494, de
2003, de autoria do Senador Maguito Vilela, autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Sudeste Goiano (UFSEG), por desmembramento do
campus avançado da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em Catalão-GO.
O PLS estabelece que os objetivos da universidade serão o ensino, a pesquisa e a extensão. Dispõe
que a estrutura organizacional e a forma de funcionamento serão deﬁnidas segundo seu estatuto e as leis
vigentes, bem como as respectivas competências da
administração superior serão deﬁnidas no estatuto e
no regimento-geral, pelo Reitor e pelo Conselho Universitário.
Autoriza, ainda, o Poder Executivo a transferir
saldos orçamentários da UFG para a UFSEG, e a
praticar os demais atos necessários à efetivação do
disposto no projeto.
Em sua justiﬁcação, o Senador alega que a transformação do campus avançado de Catalão em universidade federal representará uma grande conquista para
toda a região do sudeste do Estado de Goiás.
Não foram apresentadas emendas ao PLS nº
494, de 2003, que será apreciado por esta Comissão
em caráter terminativo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), 153.131 pessoas residem nos municípios que compõem o sudeste goiano. Catalão, a
maior cidade da região, possui 64.347 habitantes, dos
quais 57.606 residem na área urbana. A taxa de alfabetização, entre as pessoas com dez anos ou mais de
idade, é de 92,10%.
A região, liderada pelo município de Catalão, vem
experimentando forte crescimento econômico, tendo
se transformado em um dos maiores pólos minero-industrial do Estado de Goiás. Programas de incentivos
ﬁscais atraíram novas empresas, que se instalaram na
região, investiram alto volume de recursos, expandiram
a produção e geraram grande número de empregos.
O desenvolvimento econômico e a crescente urbanização trouxeram maior demanda por capacitação
proﬁssional de qualidade. O Campus Avançado de
Catalão da Universidade Federal de Goiás é a maior
instituição de nível superior instalada na região, e se
esforça para formar novos proﬁssionais que atendam
ao mercado de trabalho cada vez mais exigente e seletivo.
A transformação do campus avançado em universidade federal representaria grande conquista para toda
a região do sudeste do Estado de Goiás, como aﬁrma
o autor do PLS em análise. Com efeito, a criação da
UFSEG, com a transferência de saldos orçamentários
da UFG, daria à nova universidade a autonomia orçamentária, didático-cientíﬁca e administrativa, necessária à sua atuação em consonância com as exigências
próprias da região.
Vale ressaltar, inclusive, que é por reconhecer a
importância da educação de qualidade no desenvolvimento do País que a Constituição Federal estabelece
que o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um (art. 208, V).
Dessa forma, julgamos de fundamental importância que o sudeste goiano conte com uma universidade que ofereça ensino de qualidade e adequado para
atender as novas exigências de capacitação proﬁssional que o desenvolvimento econômico trouxe para os
jovens da região.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2003.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – José Maranhão, Relator – Flávio Arns
– Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – João Ribeiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................
V – Acesso aos niveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Comissão de Educação que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. Nº CE/034/2004
Brasília, 23 de junho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
493, de 2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Maguito Vilela que, “Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste Goiano
(UFSOG), por desmembramento do campus avançado
da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Jataí, e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of Nº CE/035/2004
Brasília, 23 de junho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada no dia de hoje, pela
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aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 494, de
2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Maguito Vilela que, “Autoriza o Poder Executivo a criar
a Universidade Federal do Sudeste Goiano (UFSEG),
por desmembramento do campus avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Catalão, e dá
outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of Nº CE/036/2004
Brasília, 23 de junho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada no dia de hoje, pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 358, de
2003, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
José Jorge que, “Altera o § 4º do artigo 87 da Lei nº
9394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação), acerca do nível de formação
dos professores da educação básica”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os expedientes lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
358, 493 e 494, de 2003, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, avisos do Ministro de Estado da Justiça que passo a ler.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
– Nº 1.840/2004, de 30 de junho último, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento
nº 172, de 2004, do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 1.845/2004, de 30 de junho último, encaminhando as informações complementares em resposta
ao Requerimento nº 98, de 2004, do Senador Arthur
Virgílio.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 95/2004, de 30 de junho último, do Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 507, de 2004. de iniciativa da Comissão
de Educacão; e
– Nº 3.660/2004, de 29 de junho último, do Ministro das Cidades, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 86, de 2004, do Senador Arthur Virgilio.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
requerentes.
O Requerimento nº 507, de 2004, vai à Comissão de Educação.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215 DE 2004
Acrescenta artigo à Lei nº 5.859 de
11 de dezembro de 1972 para estender ao
empregado doméstico o direito ao salário-família.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de
1972, ﬁca acrescida do seguinte artigo:
“Art. 3º-B O salário-família, instituído pela
Lei nº 4.266, de 3 de outubro de 1963, é devido pelos empregadores a todo empregado
doméstico, observado o disposto no art. 2º da
Lei nº 10.888, de 24 de junho de 2004”.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor no primeiro dia
do segundo mês seguinte ao de sua publicação, sem
prejuízo das alterações a serem introduzidas no “Regulamento do Salário-Família do Trabalhador” para
atender ao que nela se dispõe.
O Congresso Nacional decreta:
Justiﬁcação
Após o advento da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que “dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico e dá outras providências”, o legislador
introduziu na referida lei as seguintes alterações:
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1) Facultou a inclusão do empregado doméstico ao Fundo de Garantia ao Tempo de
Serviço – FGTS (art. 3º-A; incluído pela Lei nº
10.208, de 23 de março de 2001); e
2) Estabeleceu o direito ao seguro-desemprego, devido ao empregado doméstico
dispensado sem justa causa (art. 6º-A).
Com o presente projeto pretendo, com o apoio
dos nobres Pares, estender o salário-família a todo
empregado doméstico.
Nos dias de hoje não se justiﬁca a exclusão dessa
classe laboriosa de empregados domésticos do beneﬁcio que a Constituição Federal garante aos trabalhadores em geral, em seu art. 7º inciso XII.
De acordo com a proposta que ora apresento, o
benefício a ser estendido será pago da mesma forma
que aos demais trabalhadores.
Sala das Sessões 7 de julho de 2004. – Roseana Sarney.
LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico e dá outras providências.
O Presidente da Republica, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI Nº 5.559, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968
Estende o direito ao salário-família, instituído
pela Lei nº 4.266 (*), de 3 de outubro de 1963, e dá
outras providências.
LEI Nº 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salário família do trabalhador.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI N° 10.888, DE 24 DE JUNHO DE 2004
Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de maio de 2004, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 182, de 2004, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN,
promulgo a seguinte lei:

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 noventa reais) e igual ou inferior a R$586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e
dezenove centavos).
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216, DE 2004
Altera o art. 2º da Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, dando prioridade de
tramitação às causas judiciais em que seja
parte pessoa portadora de deﬁciência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso:
“Art.2º ...................................................
..............................................................
VI – na área da justiça, prioridade na
tramitação de todos os atos e diligências, em
qualquer instância, nos procedimentos judiciais em que ﬁgure como parte ou como interveniente pessoa portadora de deﬁciência
deﬁnida em lei. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A par das garantias genéricas de direitos humanos aos cidadãos brasileiros, a Constituição de 1988
inovou ao institucionalizar a proteção especial do Estado às pessoas portadoras de deﬁciência.
Tal avanço deve-se, de um lado, à busca de coerência com os compromissos internacionais e multilaterais do Brasil, no âmbito da Organização das
Nações Unidas (ONU), e de suas agências, especialmente na Organização Mundial da Saúde (OMS) e na
Organização Internacional do Trabalho (OIT); de outro
lado, porque os constituintes elaboraram a nova Carta
Magna num contexto político-social novo, de avanços
e conquistas democráticas, materializadas no texto
constitucional.
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Nesse ambiente de abertura político-institucional,
nasce a Lei nº 7.853, de 1989, que
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deﬁciência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração de
Pessoa Portadora de Deﬁciência (CORDE),
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina
a atuação do Ministério Público, deﬁne crimes
e dá outras providências, visando assegurar o
pleno exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas portadoras de deﬁciência, e sua
efetiva integração social (...). (art. 1º).
Ao assegurar aos portadores de deﬁciência o
pleno exercício de seus direitos básicos, o art. 2º do
mesmo diploma legal, em seu parágrafo único, determina tratamento prioritário e adequado, assim como o
art. 9º esclarece que a Administração Pública Federal
conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras
de deﬁciência tratamento prioritário e apropriado, para
que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício
de seus direitos individuais e sociais, bem com sua
completa integração social.
Nesses 16 anos de vigência da Lei Maior, o arcabouço legal referente ao portador de deﬁciência
ampliou-se e ﬁcou mais preciso, tendo coberto todas
as demandas desse grupo social, tanto em termos de
regulamentação de princípios constitucionais, como
de institucionalização de direitos e benefícios. A Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, evidencia o
fechamento de um ciclo de elaboração de leis e decretos que garantem essa proteção especial do Estado
originária do texto constitucional.
No entanto, se os atos legais vigentes podem ser
– e serão – objeto de aprimoramento, deve-se preservar
o objeto da lei e o âmbito de sua prática, no cumprimento da regulação que emana da Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Nesse sentido é que a presente proposta visa
preencher lacuna da legislação atual, que não prevê prioridade processual às pessoas portadoras de
deﬁciência, embora a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, originária desta Casa, tenha previsto
o atendimento prioritário ao portador de deﬁciência,
entre outros cidadãos, nas repartições públicas, nas
empresas concessionárias de serviços públicos – em
especial as de transporte coletivo – e nas instituições
ﬁnanceiras.
A absoluta necessidade de prioridade na esfera
do Poder Judiciário evidencia-se nos exemplos concretos de ações que prolongam-se ao longo dos anos, em
detrimento das pessoas portadoras de deﬁciência, em
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ações relativas a acidentes de trabalho, erros médicos,
demissões ilegais, acidentes de trânsito com vítima,
inventários e sucessão, entre outros.
Conforme informações da Associação Brasileira
de Portadores da Síndrome da Talidomida (ABPST),
existem inúmeros casos de ações que prejudicam os
portadores da Síndrome da Talidomida, usualmente
com quadros de deﬁciência grave ou severa.
Em 1976, teve início a ação nº 046.984 (RS), somente julgada em 1983, que demandava ao Estado
brasileiro indenização aos portadores da Síndrome.
Embora a fabricação e a comercialização da Talidomida
tivesse sido suspensa (em 1961), em todos os países
que já tinham evidências de focomelia provocada pelo
medicamento, o Brasil só formalizou essa medida em
1964. O Poder Executivo editou a Lei nº 7.070, de 20
de dezembro de 1982, concedendo pensão especial
de caráter indenizatório, antecipando-se à decisão judicial ﬁnal, advinda somente em 1983.
Dez anos depois, inúmeras ações foram propostas em razão da inadequação, entre o valor da pensão
especial – em Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional (ORTN) – num quadro de sucessivos planos
econômicos e troca de moedas, inclusive pela extinção das ORTN. Entre 1988 e 1993, os pensionistas
portadores da Síndrome da Talidomida simplesmente
não receberam a referida pensão, pois o Ministério
da Previdência Social não editou norma que deﬁnisse
a nova situação. Embora estivessem em julgamento
várias ações, e apesar das sentenças proferidas, os
pensionistas nada receberam ao longo de nove anos.
Somente através da Medida Provisória nº 2.130-21,
de 2000, é que se encerrou o impasse, embora a Lei
nº 8.686, de 20 de julho de 1993, houvesse determinado o pagamento dos atrasados e nova modalidade
de cálculo e reajuste do benefício (que varia de um a
quatro salários-mínimos), para um total de 410 beneﬁciários.
Esses são alguns dos muitos exemplos de desrespeito aos direitos dos portadores de deﬁciência.
Conforme assinala a Presidente da ABPST, Cláudia Nascimento, se não houver unia prioridade do
Judiciário para com este segmento, jamais a justiça
cumprirá seu papel. A reparação tardia acarreta falta
de reabilitação e, conseqüentemente, de melhores
condições, oportunidades e igualdade. Além da prioridade, entendemos também que os prazos de contestação deveriam ser menores, e ter um prazo máximo
de um ano, para ser julgado. Acrescenta a Presidente
da ABPST que poderíamos seguir o exemplo da Alemanha, onde tais processos não excedem o prazo de
três meses.
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Assim, considerando a absoluta necessidade
de julgamento prioritário dessas causas, solicitamos
a nossos Pares a aprovação da presente propositura,
diante de sua evidente urgência.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Senador Álvaro Dias.
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deﬁciência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência – Corde, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, deﬁne crimes, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deﬁciências, e sua
efetiva integração social, nos termos desta Lei.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.130-1,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Deﬁne normas de regulação para o
setor de medicamentos, institui a Fórmula
Paramétrica de Reajuste de Preços de Medicamentos – FPR, cria a Câmara de Medicamentos e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Esta Medida Provisória estabelece normas de regulação do setor de medicamentos, com a
ﬁnalidade de promover a assistência farmacêutica à
população, por meio de mecanismos que estimulem
a oferta de medicamentos, a competitividade do setor
e a estabilidade de preços.
....................................................................................
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29.01.1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta
Lei Complementar.
Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e
demais atos normativos referidos no art. 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos
e aos demais atos de regulamentação expedidos por
órgãos do Poder Executivo.
Art. 2º (VETADO)
§ 1º (VETADO)
LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Dá prioridade de atendimento às pessoas que especiﬁca, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As pessoas portadoras de deﬁciência,
os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta
anos), as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta lei.(Redação dada pela Lei
nº 10.741, de 2003)
....................................................................................
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LEI Nº 7.070, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982
Dispõe sobre pensão especial para
os deﬁcientes físicos que especiﬁca e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível,
aos portadores da deﬁciência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida” que a requererem, devida a
partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto
Nacional de Previdência Social – INPS.
§ 1º O valor da pensão especial, reajustável a
cada ano posterior à data da concessão segundo o
índice de Variação das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional ORTN, será calculado, em função
dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física, à razão,
cada um, de metade do maior salário mínimo vigente
no País.
LEI Nº 8.686, DE 20 DE JULHO DE 1993
Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deﬁcientes físicos portadores da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de dezembro
de 1982.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A partir de 1º de maio de 1993, o valor da
pensão especial instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de
dezembro de 1982, será revisto, mediante a multiplicação do número total de pontos indicadores da natureza
e do grau de dependência resultante da deformidade
física, constante do processo de concessão, pelo valor de Cr$3.320.000,00 (três milhões, trezentos e vinte
mil cruzeiros).
Parágrafo único. O valor da pensão de que trata
esta lei não será inferior a um salário mínimo.
Art. 2º A partir da competência de junho de 1993,
o valor da pensão de que trata esta lei será reajustado
nas mesmas épocas e segundo os mesmos índices
aplicados aos benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social.
Art. 3º Os portadores da “Síndrome de Talidomida” terão prioridade no fornecimento de aparelhos de
prótese, órtese e demais instrumentos de auxílio, bem
como nas intervenções cirúrgicas e na assistência médica fornecidas pelo Ministério da Saúde, através do
Sistema Único de Saúde – SUS.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 20 de julho de 1993; 172º da Independência e l05º da República. – Itamar Franco, – Antônio Brito, – Jamil Haddad.
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 217, DE 2004
Altera o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30
de setembro de 1957, que dispõe sobre os
conselhos de Medicina e dá outras providências, e o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacionaL
para instituir o Exame Nacional de Proﬁciência em Medicina como requisito para o
exercício legal da Medicina no País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro
de 1957, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art 17. .................................................
§ 1º Somente poderão inscrever-se em
conselho regional de Medicina os médicos
que, ademais de cumprirem com os requisitos
estabelecidos no Regulamento do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, tiverem sido aprovados em Exame Nacional de Proﬁciência em Medicina.
§ 2º O Exame Nacional de Proﬁciência
em Medicina será oferecido pelo Conselho
Federal de Medicina, pelo menos uma vez ao
ano, em todas as unidades federadas do País,
nele podendo inscrever-se apenas portadores
de diploma de graduação em Medicina.
§ 3º Os serviços públicos que integram o
Sistema Único de Saúde constituem campo de
prática para a realização das provas práticas
do Exame Nacional de Proﬁciência em Medicina mediante normas especíﬁcas elaboradas
conjuntamente pelos Ministérios da Educação
e da Saúde.
§ 4º Os médicos já inscritos nos respectivos conselhos regionais de Medicina à data
de entrada em vigor desta lei terão suas inscrições convalidadas, estando dispensados
da realização do exame de que trata o parágrafo 1º.(NR)”
Art. 2º O art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
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“Art. 48. ................................................
..............................................................
§ 4º Quando se tratar de diploma de graduação em Medicina, expedido por universidade estrangeira, a revalidação de que trata o
§ 2º será substituída por certiﬁcado de aprovação no Exame Nacional de Proﬁciência em
Medicina de que tratam os parágrafos 1º a 4º
do art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro
de 1957.(NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de dois
anos a contar da data de sua publicação.
Justiﬁcação
As sérias deﬁciências do ensino médico brasileiro
são admitidas por todos os especialistas na matéria
e conferem ao problema um caráter inquietante, uma
vez que se trata de diagnóstico antigo de uma situação
que tende ao agravamento.
Os resultados das avaliações levadas a efeito
nos últimos anos – destacando-se, entre elas, a que
é realizada, desde 1991, pela Comissão Insterinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) – corroboram a realidade que salta aos olhos:
um contingente de médicos mal preparados está sendo
lançado na vida proﬁssional todos os anos.
Um percentual considerável das escolas médicas
em funcionamento no País apresenta, nas avaliações
citadas, um desempenho medíocre em relação a aspectos de estrutura político-administrativa e econômica,
de infra-estrutura e de recursos humanos.
A atividade docente é realizada, predominantemente, por professores auxiliares e assistentes com
menos de dez anos de exercício proﬁssional, em tempo
parcial, insatisfeitos com a infra-estrutura da instituição,
bem como seus salários. De um modo geral, esses proﬁssionais são pouco preparados para o ensino, para
a pesquisa e para o exercício de atividades administrativas. Mesmo quando são médicos competentes e
conceituados, não possuem, na grande maioria das
vezes, a necessária capacitação didática.
A revista Veja, em sua edição de 16 de junho de
2004, na seção Contexto à página 29 traz, sob o título
“Medicina de alto risco”, as principais conclusões de
um estudo realizado pela Universidade do Estado de
São Paulo (UNESP), nos seguintes termos: 73% de
nossos médicos reconhecem que já receitaram medicamentos sem lhes conhecer a exata composição; 71%
não se lembram de informar seus pacientes sobre as
possíveis reações adversas provenientes da combinação de medicamentos; 72% alegam cumprir dupla
jornada de trabalho e justiﬁcam assim a precariedade de sua formação acadêmica; 62,5% admitem não
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participarem de congressos médicos e, por ﬁm, 40%
deles declaram que não lêem publicações médicas ou
cientíﬁcas. São dados que falam por si.
Na prática, o que se observa é que boa parte de
nossos formandos demonstra deﬁciência em aspectos
elementares do conhecimento aplicado e até mesmo
em habilidades médicas, como também não tem o domínio dos princípios básicos do manejo de pacientes
e nem os valoriza.
Há que se ressaltar que escolas públicas e privadas vivem atualmente as mesmas agruras, pois foram concedidas autorizações de funcionamento para
inúmeras escolas médicas particulares sem critérios
rígidos e bem deﬁnidos e, o mais grave, sem a devida
ﬁscalização.
Vale a pena salientar que, a despeito de toda lógica, a pletora de novas escolas e de novos médicos
que elas lançam no mercado – mais de oito mil por
ano – atua justamente nas regiões em que o número
de escolas e médicos já é bastante suﬁciente, ou seja,
nem sequer o critério de utilidade social foi observado
no sentido de aplacar as cruéis discrepâncias regionais
no atendimento médico.
Ademais, veriﬁca-se o descompasso das escolas
brasileiras de Medicina no processo de incorporação
racional da tecnologia disponível, tanto em relação às
novas tecnologias como também em relação a procedimentos diagnósticos e terapêuticos tradicionais e de
baixo custo, o que é mais preocupante. Encontram-se,
portanto, despreparados para a solução de problemas
correntes e comuns de saúde de nossa população.
Diante do exposto ﬁca evidente que nossas escolas médicas, com raras e boas exceções, não estão
formando médicos, mas apenas diplomando-os e, ao
fazer isso, agem de maneira irresponsável, porque
lançam no mercado proﬁssionais tecnicamente despreparados, incapazes de lidar com os problemas de
saúde mais simples de nossa população.
O objetivo dessa proposição é o de instituir – a
exemplo do que é feito em outros países e, no Brasil,
com nossos recém-formados advogados – um ﬁltro
entre a diplomação e a prática proﬁssional como forma de impedir que médicos mal formados exerçam a
Medicina.
Esse ﬁltro será exatamente o Exame Nacional de
Proﬁciência em Medicina, que passará a ser requisito
para a inscrição num conselho de Medicina e, conseqüentemente, a prática legal da proﬁssão.
Ao mesmo tempo, introduzimos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispositivo que
permitirá aos médicos formados em escolas de outros
países terem seus diplomas convalidados por meio
de outro expediente que não aquele previsto em nos-
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sa atual legislação, qual seja, o da convalidação por
uma universidade pública brasileira que tenha curso
do mesmo nível.
O mecanismo da revalidação tem-se mostrado, no
mínimo, insuﬁciente para atender a demanda, tanto de
brasileiros como de estrangeiros, formados em escolas
de Medicina localizadas em outros países.
A autonomia universitária tem ensejado, nesse
campo, tanto a burocratização do processo como a
corrupção: ao mesmo tempo em que uma boa parte das universidades mantém procedimentos ágeis e
transparentes para conceder ou negar a revalidação
de diplomas, existem outras nas quais esse processo
e muitíssimo moroso ou mesmo não se dá, sem que
existam meios acessíveis aos interessados de intervir ou mesmo de ter informação sobre assunto de seu
interesse.
A substituição da revalidação do diploma pela
aprovação no Exame Nacional de Proﬁciência propiciará, em face da nossa atual realidade acadêmica, o
aperfeiçoamento dos atuais critérios que balizam as
condições mínimas em que se dá o exercício proﬁssional da Medicina no País.
Esperamos estar, assim, contribuindo para a melhoria da atenção à saúde dos brasileiros e, para tanto,
contar com apoio dos demais senhores Senadores.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Tião
Viana.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957
Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou
especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certiﬁcados ou cartas no Ministério da
Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho
Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o
local de sua atividade.
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades
de Educação e Ensino
CAPÍTULO IV
Da Educação Superior
....................................................................................
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Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional
como prova da formação recebida por seu titular.
1º Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional
de Educação.
2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e
área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado
expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam
cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados,
na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
....................................................................................
(Às Comissões de Educação e Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos às
comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício da Liderança do PSDB na
Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. PSDB/Nº 957/2004
Brasília, 7 de julho de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João Almeida, como membro titular e o Deputado Nárcio Rodrigues,
como membro suplente, para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 193,
de 2004, que “autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
com o objetivo de fomentar as exportações do País”, 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 comunica ao Plenário que foram
autuados, por solicitação do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
os seguintes avisos, que passo a ler.
São lidos o seguintes:
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AVISOS – Tribunal de Contas da União
Aviso nº 20, de 2004-CN (nº 948-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 709, de 2004 – TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria nas obras de Construção
de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul – Construção de Trechos Rodoviários no Rio Grande do Sul,
Programa de Trabalho PT nº 26.782.0233.5707.0012
TC nº 008.412/2003-4 – BR – 158/RS (subtrecho Santa Maria – Rosário do Sul); BR – 285/RS (subtrecho:
Divisa SC/RS-Bom Jesus) – BR – 377-RS – (subtrecho Cruz Alta – Santa Tecla); BR – 468/RS (subtrecho
Três Passos – Porto Soberbo); BR – 470/RS (subtrecho Divisa SC/RS – Lagoa Vermelha) e BR – 472/RS
(contorno rodoviário de Santa Rosa).
Aviso nº 21, de 2004-CN (nº 1.027-SGSTCU/2004, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 747, de 2004 – TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente à auditoria nas obras
de Construção de Pontes na BR – 364 no Estado de
Rondônia, e a construção de Ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã/RO, PT 26.782.0238.1210.0002 (TC
nº 005.277/2004-2).
Aviso nº 22, de 2004-CN (nº 1071-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 756, de 2004 – TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria nas obras de construção
e recuperação de obras de infra-estrutura da Adutora
de Italuís no Estado do Maranhão (sistema produtor
de Itapecuru) – (TC nº 004.920/2001-9).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os expedientes lidos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos de imediato a palavra ao nobre Senador
Hélio Costa, por cinco minutos.
Vou fazer um apelo a todos os Senadores que se
encontram em seus gabinetes, nas dependências da
Casa, para que venham ao plenário, porque votaremos
a reforma do Poder Judiciário nesta sessão. Essa reforma já criou uma expectativa em todo o País, exigindo
quorum qualiﬁcado para votação.
A partir deste momento, passamos a palavra ao
nobre Senador Hélio Costa.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ontem à noite, em pronunciamento para a Associação
Brasileira de Cooperativas, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse que não entende como uma pessoa
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entra num banco para pagar juros de 12% ao mês no
cartão de crédito.
Na verdade, ninguém entende como isso pode
acontecer, principalmente pelo fato de que a Constituição Federal diz claramente que o máximo que se
pode cobrar de juros por ano é 12%. No entanto, os
estabelecimentos bancários cobram hoje 12% de juros ao mês daqueles que utilizam o cartão de crédito
bancário. O que está errado, na realidade, é permitir
que isso aconteça, é permitir que as organizações
bancárias façam isso.
Vejam só relatório divulgado esta semana por
uma conceituada empresa de consultoria econômica,
chamada Economática.
Só o Banco Itaú, em 2003, teve um lucro de R$ 3.152.000.000,00. Ainda assim,
fechou as agências nas pequenas cidades
do interior de Minas Gerais, porque elas não
davam lucro.
O Banco do Brasil, que deveria
ter uma função social, teve um lucro de
R$2.381.000.000,00.
O Presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, comemorou o lucro recorde de
R$2.381.000.000,00, com a seguinte declaração: “Esse lucro é uma delícia”.
Pergunte aos pequenos agricultores de Minas
Gerais, pergunte aos pequenos agricultores do Brasil
inteiro se eles acham que esse lucro do Banco do Brasil
é uma delícia, porque foi exatamente esse lucro que
levou vários pequenos agricultores no Estado de Minas Gerais ao suicídio, porque não conseguiram pagar
as suas dívidas e não tiveram coragem de enfrentar a
sociedade devendo. Muitos deles se mataram.
Na verdade, nenhum setor acumulou tantos lucros, ao longo dos dez anos do Plano Real, quanto o
setor bancário: 1.039% de lucro. Isso não existe em
nenhum lugar do mundo. Não consigo encontrar, já
pesquisei por todos os meios onde é que se consegue
lucro bancário de 1.039% e não encontro na face do
planeta, mas existe no Brasil. Vejo até pela imprensa
americana especializada que hoje os lucros dos bancos brasileiros são superiores aos lucros dos bancos
americanos.
Ora, gente, quem empresta e cobra em dólar
ainda assim está tendo um lucro menor do que quem
empresta em real. Por quê? Porque aqui as taxas são
exorbitantes, são absurdas.
Faço esse pronunciamento porque, na realidade, o que se pode fazer com respeito aos lucros dos
bancos não atinge deﬁnitivamente o projeto econômico do Presidente da República, muito menos o plano

Quinta-feira 8

253

21351

econômico do competente Ministro da Fazenda, Antônio Palocci.
Quero referir-me às taxas bancárias, ao absurdo
das taxas bancárias. Em 1996, o Banco Central editou
a Resolução nº 2.303, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação dos serviços bancários. A cobrança
de taxas virou um carnaval, uma brincadeira em que o
banco cobra o que quer, como quer, do jeito que quer
e coloca o preço que quer e, infelizmente, não temos
como revidar isso.
Preparei um gráﬁco com as tarifas cobradas pelos bancos. Vejam que já não estou referindo-me às
taxas de juros. Vamos imaginar que as taxas de juros
sejam estabelecidas pela equipe econômica ou que
o Banco Central avalia que não pode mudá-las. Concordo plenamente, mas não posso dizer o mesmo das
tarifas bancárias.
Pagam-se R$15,00 em qualquer banco para confecção de ﬁcha cadastral. A renovação dessa ﬁcha, se
ela não ﬁcou boa ou se passou de ano, também custa
R$15,00. Tenho uma lista de 50 tipos de serviços, mas
são quase 200 os tipos de serviços cobrados pelos
bancos na forma de tarifas. Por exemplo, o talão de
cheques de 20 folhas no Banco do Brasil custa R$6,60
e no Bradesco, R$7,70. Pela manutenção de conta ativa o Itaú cobra R$6,00 por mês. Vejam: o banco cobra
para que se deposite o dinheiro nos seus cofres.
Quer dizer, para se ter dinheiro no banco, paga-se.
Não se paga só para tirar o dinheiro do banco, não.
Com a criação do serviço eletrônico do cartão
magnético comum para débito, saques e consultas, o
banco elimina centenas de empregos no Brasil inteiro
e cobra pelo serviço.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero
estas taxas um absurdo. Ordem de pagamento, R$21,
00 em qualquer banco brasileiro. As tarifas mais caras
das pessoas físicas – não entrarei no caso do cartão
de crédito múltiplo, mas abertura de crédito – custam
R$150,00, R$180,00 em outros bancos. Substituição de garantia, R$150,00; abertura de crédito para
pessoa jurídica, R$150,00; renovação de cheque especial, R$200,00; renegociação da dívida, R$100,00
– para começar a discutir a possibilidade ou não do
pagamento da dívida. Já se tem que pagar. Paga-se
só para abrir a boca. Como se diz no interior de Minas
Gerais, hoje, há pessoas com tanto medo de banco,
que não entram em banco nem para fugir da chuva.
Se chover e a marquise for de banco, toma-se chuva,
mas não se entra ali, porque, só de entrar, se está pagando, Sr. Presidente.
Sendo assim, é fundamental que se faça algo,
que o Governo aceite, sim, sem dúvida nenhuma, todas
as negociações que estão sendo feitas na equipe eco-
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nômica. Entendemos plenamente a posição do nosso
Ministro da Fazenda, que tem feito um trabalho bonito à frente daquela Pasta. Todos reconhecemos que
o Brasil hoje tem crédito no exterior, graças à política
importante que está sendo exercida. Mas 200 tarifas
bancárias, permitindo que um Banco fature R$3,183
bilhões num ano – US$1bilhão. Diga-me qual é o Banco europeu que tenha tão facilmente US$1 bilhão de
lucro num ano.
É por essa razão que faço, hoje, este pronunciamento, Sr. Presidente, na esperança de que o Banco
Central possa, de alguma forma, corrigir essas distorções das tarifas que são cobradas no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, devo informar a V.Exª que, por permuta com a
Senadora Ideli Salvatti, vou falar em segundo lugar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Ney Suassuna havia cedido a vez
à Senadora Ideli Salvatti, em permuta, mas, a pedido
da própria Senadora, S. Exª permanece na sua posição original.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, eu só pediria a V.Exª que apagasse a luz porque ainda não comecei a falar e já está sinalizando
que meu tempo está acabando.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Está certo, Senador Ney Suassuna. V. Exª dispõe de
cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje nós vamos
votar aqui um assunto de suma importância para a
República. Ontem, nós ﬁzemos também uma votação
muito importante, que foi a mudança de perspectiva
de encerramento de empresas para sua recuperação.
E votamos a Lei que vai mudar, com toda a certeza,
até o custo Brasil.
Hoje, votaremos a reforma do Judiciário. Vimos,
durante essa luta que já se estende por mais de um
decênio, muito corporativismo, muita briga miúda, mas
muitas pessoas de mente aberta que consideram necessário fazê-lo já.
Algumas proﬁssões revestem-se de uma aura
diferente das outras. Numa cidade do interior nós sabemos que quem manda é o prefeito, o juiz, o padre
e o delegado; são as proﬁssões importantes. Uma
proﬁssão que devia merecer muito respeito mas que,
lamentavelmente, nos tempos modernos, não tem tido
essa aura é a nossa proﬁssão de político.
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Vamos fazer a reforma do Judiciário. A proﬁssão
de juiz reveste-se, até pelo ritual, de uma aura muito
grande. E sabemos que temos no País juízes incrivelmente bons, com raras exceções. Mas as exceções
têm tomado conta da mídia, que, no ocidente, tem
sido sempre useira e vezeira em mostrar só os maus
exemplos e potencializá-los.
Eu estava ali folheando as nossas sínteses de
jornais e só há notícia ruim. E quando é boa, tem um
texto pequeno. Parece-me que têm vergonha de colocá-la nas páginas dos jornais. A notícia que chama a
atenção e vende é o escândalo, e nada melhor do que
um escândalo que bata em alguma dessas proﬁssões
que têm aura, como a de juiz ou a de político.
Um dia desses, eu me vi numa discussão, na Paraíba. Perguntaram a um cidadão, Senadora Ideli Salvatti, qual a proﬁssão pela qual ele tinha mais respeito.
Houve uma discussão se era pelo médico porque salva
vidas, se era pelo juiz porque decide a vida das pessoas, e o cidadão saiu com essa, que considerei muito
interessante: “Pois respeito muito os políticos”. Não é o
normal no País, pois somos visados em tudo.
Lembro que outro dia desses, nobre Presidente,
eu vinha num avião e apanhei uma moeda de R$0,50
que tinha caído no chão. No dia seguinte, pego o jornal
e está lá dizendo que sou Tio Patinhas, que apanho
até uma moedinha de R$0,50 no chão. Quer dizer, estamos sempre na vitrine.
Mas dizia lá esse meu conterrâneo: “Tenho muito
respeito aos políticos, porque, para ser juiz, a pessoa
faz um concurso e é juiz a vida toda; para ser padre,
entra no seminário, faz o curso e é padre a vida toda;
mas os parlamentares, de quatro em quatro anos, estão aqui, fazendo novo vestibular e sendo julgados por
toda a população, quando, quase sempre, são exponenciadas suas qualidades negativas em detrimento
das positivas”.
Então, hoje temos a obrigação de julgar a modiﬁcação – seremos os juízes da modiﬁcação – de uma
lei muito importante, que visa a modiﬁcações numa
das proﬁssões de maior aura. Essa é uma proﬁssão,
vamos dizer, quase imutável, pois quem ingressa nela
só sai com 70 anos. O proﬁssional é irremovível, seu
salário é irredutível, e vai por aí afora.
Tenho certeza de que vamos fazer o melhor. Debatemos a questão exaustivamente. O Senador José
Jorge fez um trabalho espetacular, ouviu todas as instituições. Agradar a todos não vai ser possível, teremos
sempre algumas facções que não vão estar satisfeitas,
mas, dentro do possível, vamos fazer o melhor. Tenho
certeza de que a aura, a imagem dessa proﬁssão, vai
crescer muito mais.
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Em relação a nossa proﬁssão, hoje eu estava
lendo, por último, um artigo que perguntava: “Para que
o Senado?”, e lembrei-me de um dia em que dando
uma aula de Organização e Métodos, na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, disse que nunca devemos
ser radicais. Por quê? Porque o articulista que escreveu
o artigo disse que o Senado não tinha razão de ser,
uma vez que o Governo está centralizado e que nós
representamos a Federação; e dava lá vários exemplos.
Lembrei-me dessa aula em que eu falei de um cidadão
que foi racionalizar uma partitura clássica, executada
por uma orquestra sinfônica. O cidadão dizia o seguinte:
“Olha, não tem razão de ser: o spalla toca uma melodia que é seguida pelos violinos todos. Depois o oboé
toca a mesma melodia, fazendo uma seqüência. Há
um cidadão lá que ﬁca com os címbalos e toca uma
vez só durante o espetáculo todo. Então, para que um
homem ﬁcar o tempo todo parado para bater só uma
vez em quase uma hora e pouco de espetáculo?” Assim, ele foi racionalizando, racionalizando, de repente
não tinha mais música, porque a orquestra havia sido
tão simpliﬁcada que não tinha mais razão de ser, nem
o espetáculo, nem o teatro, nem os músicos.
Ao encerrar este meu speech, em que falo de
nossa responsabilidade de fazer hoje essa votação,
fazendo uma pequena tangente em nossa proﬁssão,
eu digo: só fala mal do Senado quem não conhece,
quem não sabe que Casa de equilíbrio é esta e quantos
concertos ﬁzemos na vida pública nacional. Se deixássemos passar muitas das coisas como foram feitas, na
emoção – e esta Casa é bem mais fria –, não teríamos
este País equilibrado. Não é tão equilibrado quanto eu
gostaria, mas está indo bem e, se Deus quiser, nos
próximos anos, irá melhor ainda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Passamos
a palavra à Líder do bloco de apoio ao Governo, Senadora Ideli Salvatti, por cinco minutos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, farei
o mesmo apelo do Senador Ney Suassuna para que V.
Exª apague as luzinhas porque nem comecei.
Na segunda-feira, no balanço dos 18 meses do
Governo Lula, uma das frases ditas pelo Presidente
em seu pronunciamento e que teve uma força muito
grande refere-se à questão da paciência. Sua Excelência disse em alto e bom som: “Governar é a arte
de ter paciência”. E talvez ontem eu estivesse imbuída
desse ensinamento do Presidente Lula.
Como diz sempre o Senador Ney Suassuna – não
sei em qual fonte S. Exª bebeu desse aprendizado:
“Oposição fala, Governo vota”. Ontem a Oposição falou
à exaustão tudo o que tinha direito, mas conseguimos
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votar. No dia de ontem, importante foi a realização das
votações de projetos relevantes, como a da Lei de Falências e o do Código Tributário Nacional.
No entanto, é importante ressaltar, dentre tantas
manifestações da Oposição, Senador Ney Suassuna,
as referentes à discriminação na forma de distribuição
das verbas, que teriam ido prioritariamente para os
partidos que apóiam o Governo Lula etc. e tal. Quanto
a isso, tenho adotado a seguinte estratégia: saiu dinheiro do Governo Federal, não quero saber de quem
é a emenda, ligo para a rádio do Município e anuncio.
Hoje, por exemplo, dei entrevista para dois Municípios:
Itajaí e Ituporanga. Para Itajaí, anunciei um empenho
de R$100 mil, na área de saúde, para a construção de
um centro de saúde no bairro do Limoeiro; para Ituporanga, dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e
das Cidades, anunciei não o empenho, mas a liberação – ordem bancária – de R$256 mil. Nenhum dos
dois Municípios é administrado pelo PT ou por partidos da base do Governo, mas não quero saber. Se
há dinheiro do Governo Federal indo para Município
do meu Estado, então, divulgo, anuncio, solto foguete, porque levar dinheiro para o nosso Estado é tudo
o que queremos. Não quero saber quem é o autor ou
o pai da criança.
Com relação a outro discurso de ontem referente
à questão da morosidade, considero o fato engraçado.
Fizeram aqui um estardalhaço porque o Presidente Lula
falou que o Congresso é moroso, que demora muito
para apreciar as matérias, que têm muitas emendas.
Sua Excelência até justiﬁcou que isso faz parte do Regimento, da regra democrática, e que a obstrução é um
direito inalienável dos partidos politicamente.
E o que havia na pauta para votarmos ontem?
A Lei de Falências, que está no Congresso, se não
me engano, há 14 anos; e a reforma do Judiciário, há
12 anos na Casa, que espero votarmos hoje. Então,
o Presidente Lula falou apenas o óbvio, conforme a
nossa pauta de ontem.
Além disso, com relação à Lei de Falências, quantas vezes o Senador Ramez Tebet teve que pedir adiamento, por 24 horas, para apreciar emendas, porque
diariamente ele recebia uma tonelada de emendas?
Isso ocorreu até que o Presidente José Sarney determinou o encerramento. Não fosse isso, alguns Senadores
– que até adotam determinados discursos apocalípticos
– ﬁcariam apresentando emendas até o juízo ﬁnal. Era
esse o procedimento que observávamos.
Ontem, Senador Ney Suassuna, ﬁquei bem quietinha, não falei, não respondi, para o trabalho ﬂuir e para
que pudéssemos realizar as votações. Mas, no dia de
hoje, eu não poderia deixar de falar sobre essas questões de discriminação, de morosidade e de tudo que
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somos obrigados a ouvir aqui neste plenário. Dentre
elas, está a história do aumento da carga tributária. É
pena que eu não tenha muito tempo para falar.
(O Sr. Senador Paulo Paim,1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
passa a ser ocupada pelo Sr. Senador Hélio
Costa.)
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas
quero solicitar ao Senador Hélio Costa, que agora assume a presidência desta sessão, que seja registrado, na
íntegra, o artigo da jornalista Sônia Racy, do Estado de
S. Paulo, publicado no dia 2 de julho, em que faz uma
análise a respeito dos diagnósticos de um determinado
instituto, o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário), que de três em três meses tem anunciado
valores astronômicos de aumento da carga tributária.
Esse instituto acabou de anunciar que a carga tributária
brasileira passou de 40%. E passou de 40%, na lógica
do IBPT, porque a pesquisa e o levantamento são feitos no primeiro trimestre. Como todos sabem, nesse
período, há incidência de determinados impostos que
elevam sazonalmente o peso da carga tributária, que
depois, ao longo do ano, se dilui. No ano passado o
mesmo IBPT anunciou catastroﬁcamente o aumento
da carga tributária no primeiro trimestre, em 39,95%;
e agora, no primeiro trimestre deste ano, em 40,01%.
A diferença entre o primeiro trimestre do ano passado
e este primeiro trimestre – em que o IBPT tanto faz
escândalo – é de 0,06%, que depois se diluiu ao longo
do ano passado.
O artigo da Sônia Racy diz que quem acessa
o site do IBPT pode veriﬁcar que, ao longo do ano, o
instituto alterou nada menos que quatro vezes os seus
prognósticos de explosão de carga tributária, e terminamos o ano de 2003 tendo um aumento de carga tributária de apenas 0,16%, reconhecido por todos como
um aumento residual que se deve exclusivamente ao
ﬁm da cumulatividade do PIS e da Coﬁns, área em que
estamos até hoje fazendo correções. Inclusive, há uma
medida provisória na Câmara dos Deputados, que provavelmente será apreciada hoje – talvez até tenhamos
tempo de apreciá-la amanhã aqui no Senado –, para
corrigir as distorções do ﬁm da cumulatividade em vários segmentos, em várias cadeias produtivas.
A cumulatividade é aquele tipo de incidência de
imposto que, em cada elo da cadeia produtiva, vai-se
acumulando. Portanto, quando se elimina a cumulatividade e se estabelece uma alíquota única, as cadeias
produtivas longas têm benefícios, porque a cumulatividade tende, ao ﬁnal, a uma carga tributária maior do
que a alíquota única. Com as cadeias produtivas curtas
acontece o inverso. Como elas não têm a cumulativi-

JULHO 2004

Julho de 2004

dade, a alíquota única acaba sendo maior, em vários
casos, do que a incidência da cumulatividade.
Já votamos aqui uma medida provisória corrigindo isso, para inúmeros setores, e a Câmara agora
está mexendo exatamente na questão alimentícia, na
questão dos fertilizantes, inclusive para poder eliminar esses resquícios de aumento da carga tributária
– foi detectado um muito pequeno, no ano passado,
de apenas 0,16%. E neste ano, com essas correções,
será mantido o compromisso do Governo Lula de não
aumentar a carga tributária.
Se conseguirmos aprovar a reestruturação da
construção civil, vamos iniciar, de forma sólida, a redução da carga tributária em um dos setores mais importantes e que mais absorve mão-de-obra, que é a
construção civil, assim como ﬁzemos na reforma tributária, aprovada pelo Senado, com a redução da carga
tributária para bens de capitais para exportação.
Portanto, não é possível que tenhamos que ﬁcar
aqui ouvindo quietinhos. Ontem ouvimos quietinhos,
porque precisávamos votar. Fiquei quietinha, mas com
muita vontade de falar e de mostrar os dados. E hoje,
enquanto não se inicia a Ordem do Dia, eu me dei o
direito de estabelecer alguns confrontos com aqueles
que ﬁcam trabalhando nos números do apocalipse e
do caos, quando todos os indicadores estão demonstrando, de forma clara, a retomada do crescimento,
do emprego, das vendas e da produção, os recordes
de exportação e, inequivocamente, o não-aumento da
carga tributária.
Quero, então, Sr. Presidente, pedir a transcrição,
na íntegra, do artigo da Sônia Racy, que é extremamente elucidativo de todo o debate que ontem não pudemos
fazer, de forma mais esmiuçada, com a Oposição, mas
que trago rapidamente no dia de hoje.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
Matéria referida:
O Estado de S. Paulo (SP) – Direto da Fonte
– Sobre previsões tributárias
O Estado de São Paulo (SP)• Colunas • 2-7-2004 •
Colunas Nacional
Direto da Fonte – Sobre previsões tributárias
Sônia Racy
Ontem, ao participar do 2º Congresso da Indústria
Paulista, em São Paulo, o Ministro Antônio Palocci foi
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enfático diante de uma platéia de empresários tensos
com o possível aumento da carga tributária. Esta estaria acontecendo por causa da mudança no sistema de
cobrança da Coﬁns. Palocci, depois de ouvir a todos,
prometeu alterar o sistema caso se comprove, no ﬁm
do ano de 2004, que a mudança resultou em elevação
da carga tributária.
Corroendo os nervos dos empresários está
a pesquisa do Instituto Brasileiro de Programação
Tributária que divulgou ontem que a carga tributária
brasileira representou 38,95% de toda a riqueza produzida no País no primeiro trimestre, destacando que
o aumento foi puxado pela arrecadação de tributos
federais. Há alguns dias, o instituto disse que a carga
ﬁcará em 38,01% no ano. Um aumento e tanto em
relação a 2003.
Uma fonte ligada ao setor tributário, porém, faz
algumas avaliações sobre as previsões do IBPT. Lembra que o mesmo instituto aﬁrmou em dezembro de
2003 que a carga de 2004 ﬁcaria em 39%. Portanto,
já estaria revendo seus números. “E, se acontecer o
mesmo que ocorreu no ano passado, pode chegar às
mesmas previsões da Receita Federal de que a carga
tributária no Brasil não vai mudar em termos de porcentagem do PIB, este ano”, diz a fonte.
Vamos lá. No ano passado, esse instituto mudou
suas previsões quatro vezes.
Em abril de 2003, chegou a falar em carga de
41,23% do PIB no primeiro trimestre. E, com base
nesses dados, projetou a carga para o ano de 2003
em 38,52% do PIB. Quem quiser comprovar é só olhar
o estudo que está na internet (www.direitoﬁscal.com.
br/content/estudos/carga-tributaria.html). O ano acabou com 35,68% do PIB, mantendo-se praticamente
inalterada em relação ao índice apurado no ano anterior, que ﬁcou em 35,52% do PIB. Vale destacar que
a carga federal caiu 0,02% do PIB, segundo números
oﬁciais da RF.
No mesmo mês de abril, a RF fez um alerta sobre
a precariedade da metodologia usada pela entidade,
que se baseou na arrecadação de apenas uma parte
do ano para elaborar sua análise. Disseram que o cálculo deveria utilizar a periodicidade anual por causa
de fatores sazonais, relacionados à arrecadação e ao
comportamento da economia. Disseram que o cálculo
deve ser feito também com base no valor nominal do
PIB que só é divulgado no ano seguinte. A entidade
não se manifestou e não mudou sua metodologia.
Em outubro de 2003, o IBPT mudou de opinião. Anunciou que a carga de 2003 ﬁcaria em 38%,
dessa vez baseada na carga tributária do primeiro
semestre.
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E em dezembro reformulou sua avaliação pela
segunda vez: 37,5%. Em abril deste ano, reconheceu
que havia exagerado e divulgou um novo número com
base nos valores nominais do PIB de 2003 como sendo
a carga tributária daquele ano: 36,11%. Um número
mais baixo, mas ainda acima do apurado oﬁcialmente
pela RF.
Indagada a respeito do IBPT e seus cálculos, a
RF não quis se manifestar.
Aos que se perguntam sobre o que é o IBPT,
vale uma visita ao seu site em que se deﬁne como um
escritório de advogados tributaristas, “uma entidade
de difusão do planejamento tributário como instrumento empresarial, visando a demonstrar as várias
modalidades de redução legal da carga tributária empresarial”.
....................................................................................
O Secretário Eduardo Guardia, da Fazenda
paulista, acaba de receber os números da arrecadação do Estado em junho: somou R$3,156 bilhões,
3,8% mais que em maio. Considerando-se apenas o
ICMS, a receita atingiu R$2,878 bilhões no período,
com crescimento real de 3,2% em relação a maio e
de 11,7% relativamente a junho de 2003. Segundo
Guardia, os números sinalizam uma recuperação
gradual do nível de receita do ICMS ao longo dos
meses deste ano, associada a uma lenta expansão
do mercado interno.
....................................................................................
Força
E a Lei de Biossegurança continua parada no
Congresso, para desespero dos agricultores. Ontem,
a Associação Brasileira de Agribusiness enviou a todo
mundo que tem poder em Brasília documento pedindo
empenho para a sua votação.
Vai entender
A expectativa do consumidor descolou dos indicadores econômicos. No mesmo momento em que
dados comprovam a mais do que esperada retomada
da economia, do emprego e da renda, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, apurado a cada três
meses pela CNI, registrou queda de 2,3% no segundo
trimestre do ano em relação ao anterior.
No papel
A ANTT enviou ao Ministro dos Transportes proposta para mudar o Decreto n° 3.411 de 2000 que
exige seguro das empresas que querem se habilitar
como operadores multimodais na ANTT. O transporte
multimodal hoje em dia não exige que o transportador
se responsabilize pela carga. Com a nova legislação,
o que se pretende é deﬁnir essa responsabilidade e,
assim, regularizar essa atividade.
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Online
A Bandeirante Energia acaba de contratar a Dedic
para assumir a operação da sua central de atendimento.
Quem vem
A inglesa Rexam escolheu o seu novo presidente
para o setor de fabricação de latas de bebidas na América do Sul. Trata-se do brasileiro André Balbi. Desde o
ano 2000, Balbi ocupa o cargo de diretor comercial da
Latasa, que foi comprada pela Rexam em 2003.
Triste
Dados da Thomson Financial apontam: em maio,
os resgates nos fundos de mercados emergentes superaram os depósitos em todos os países cobertos
pela pesquisa – Brasil, Argentina, México, Chile e Peru.
Pela primeira vez neste ano.
Forth of July
O mercado não relaxa. Operadores brasileiros
avisavam ontem a seus clientes que hoje é o último
dia para se proteger contra um atentado nos EUA.
Aﬁnal, os EUA comemoram o Dia da Independência
no domingo.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Senadora Ideli Salvatti, V. Exª será atendida nos termos regimentais. Será transcrita nos Anais do Senado
a matéria que V. Exª solicitou.
Vou passar a palavra ao ilustre Senador Paulo
Paim, Vice-Presidente do Senado da República, eleito
pelo Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Senador Hélio Costa, Presidente da sessão, quero
falar um pouco hoje sobre a caminhada, a luta contra
o preconceito racial.
Nesse ﬁnal de semana, tive uma agenda intensa em São Paulo, onde participei do Fórum Mundial
Cultural. Ali falei sobre o Estatuto da Igualdade Racial.
Foi um belíssimo evento, com o Anhembi praticamente
lotado. Coube-me abordar a luta contra o preconceito
racial no Brasil sob a ótica do projeto do Estatuto da
Igualdade Racial, por nós apresentado no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
À noite, Sr. Presidente, falei na OAB. Quero enviar meus cumprimentos à OAB de São Paulo. Havia
em torno de 500 pessoas no auditório e num salão ao
lado, onde havia um telão. Advogados, procuradores,
juízes e estudantes de Direito queriam saber mais sobre o Estatuto da Igualdade Racial e, por unanimidade,
aprovaram moção para que o Senado e a Câmara o
aprovem rapidamente.
De volta a Brasília – considero isso tão importante ou mais –, no sábado à tarde, participei de uma
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reunião, no Hotel Manhattan, com cerca de 50 líderes
do Movimento Negro, representando mais de 12 Estados da Federação. Expressando bem aquela reunião, a diversidade de opiniões e tendências desses
que comandam um dos mais importantes movimentos
sociais do País, que é o da comunidade negra, que
busca seus direitos.
Queremos chamar a atenção desta Casa para
essa reunião, que considero uma das mais importantes da história do movimento no País. O movimento
negro se reuniu para reaﬁrmar a sua autonomia frente
ao Estado e aos partidos políticos, avaliando a atual
conjuntura numa perspectiva da busca dos direitos da
comunidade negra.
A reunião, Sr. Presidente, lançou, por unanimidade, as bases para a construção da Marcha Zumbi dos
Palmares +10, que ocorrerá em novembro de 2005,
e deu início a um processo de avaliação da trajetória
percorrida pelo movimento negro desde novembro
de 1995. Ou seja, essa outra marcha acontece dez
anos depois.
Todos se recordam dessa data, em 1995, quando
foi organizada, com sucesso total, a Marcha Zumbi dos
Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida.
Mais de trinta mil pessoas se deslocaram na ocasião
até Brasília, sendo recebidas pelo Presidente no Palácio
do Planalto e, no Congresso Nacional, por delegação
do Presidente à época, por mim, com uma grande atividade no plenário da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, o processo de construção da
Marcha Zumbi +10 deverá ter uma abrangência que
permita ao movimento negro consolidar uma agenda
política cuja resolução será encaminhada para alterar
as condições de vida da população negra.
Como se pode ver, não se trata apenas de encher
ônibus para gritar palavras de protesto em Brasília. O
lançamento da marcha dá-se com essa antecedência
porque a sua construção vai mobilizar todos os Municípios e Estados deste País. Vai estimular o engajamento
da população na luta pela superação das estruturas
de opressão racial
As lideranças do movimento negro escolheram o
Estatuto da Igualdade Racial como um dos eixos – eu
diria o principal – da mobilização da marcha Zumbi +10.
Temem os adiamentos, as deformações, que poderão
impedir a consolidação rápida dessa legislação que
está no Estatuto de Políticas Públicas em benefício
dos afro-brasileiros.
Quero dizer, Sr. Presidente, que foi uma grande
e bela reunião, conduzida com respeito à divergência
pelo articulador, Edson Cardoso, que a organizou. Havia
negros representando os mais variados partidos políticos, as mais variadas regiões e religiões, de matriz

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

africana, a Igreja Católica, a evangélica, só para citar
alguns exemplos.
Reaﬁrmamos aqui o nosso compromisso de somar
esforços na construção da marcha Zumbi +10. Vamos
marchar para, efetivamente, buscar políticas públicas
de interesse da comunidade, que têm o aval do Congresso Nacional e também a sanção do Governo, do
Presidente da República.
A autonomia do movimento negro e as políticas
públicas são os dois grandes objetivos da marcha
Zumbi +10, que pretende enfatizar a continuidade das
lutas políticas travadas pelo movimento negro contra
o racismo, contra as desigualdades e, naturalmente,
contra as injustiças gritantes a que é submetida a população negra no Brasil.
Sr. Presidente, na mesma linha, se V. Exª me
permitir, só para registro, quero dizer que ﬁquei muito
contente ao receber um e-mail do Sr. Paulo José Silva
Rosa, que diz que foi o primeiro negro a receber, em São
Gabriel, o troféu destaque do ano como advogado.
No e-mail, ele discorre sobre a sua trajetória e diz
que acompanha os trabalhos em Brasília e o nosso no
Senado. Ele fez questão deste registro, que faço aqui
com muita alegria. Deixo aqui o meu carinho, o meu
respeito ao advogado Paulo José Silva Rosa, destaque
em São Gabriel como advogado do ano.
Também, Sr. Presidente, por uma questão de
justiça, se me permitir ainda, quero dizer que, há três
semanas, relatei aqui um episódio de discriminação
em Cachoeira do Sul.
Recebi hoje, Sr. Presidente, documentos da cidade dizendo que a sua Câmara de Vereadores, no dia
de ontem, por unanimidade, aprovou quotas de 30%
para negros no concurso público municipal. Lembrome de que no dia em que aqui ﬁz a denúncia – ou o
protesto –, eu o ﬁz com enorme respeito a Cachoeira
do Sul, uma cidade por que tenho enorme carinho,
que – quero aqui enfatizar – me conferiu uma enorme
votação, de brancos e negros, porque negros lá são
minoria. Eu disse que era um episódio que eu tinha
que relatar, para que outro como esse não se repetisse em nenhuma cidade deste País.
É com muita alegria que presto hoje minhas homenagens à cidade de Cachoeira do Sul. Nem vou citar a pessoa que encaminhou o pedido e o projeto de
quota, porque acho que é uma homenagem a todos os
vereadores, a todos os partidos que compõem a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, que representa toda a comunidade. Aprovar, por unanimidade,
30% de vagas no serviço público do Município para
os afro-brasileiros, de fato, é um gesto que mexe com
as nossas emoções e mostra que vale a pena essa
luta permanente. Faço esta homenagem e deixo bem
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claro que não é porque aqui citei o fato, porque esse
projeto estava em debate já há muito tempo e estava
pautado para ser votado; ele foi votado por mérito exclusivo da cidade de Cachoeira do Sul, de todo o seu
povo, brancos e negros. Inclusive, quero cumprimentar
a imprensa de Cachoeira do Sul, que me ouviu quando
registrei o fato, reproduziu-o e disse que aquele havia
sido um fato isolado, que eu poderia ter a certeza de
que aquela cidade trava uma luta muito grande contra
o preconceito e o racismo e que eu veria isso se reﬂetir
rapidamente em ações.
Senador Hélio Costa, comprometi-me, então, em
estar, no dia 04 de setembro, no baile onde, em tese,
teria ocorrido o dito incidente que relatei.
Deixo um abraço muito carinhoso ao povo de
Cachoeira do Sul, brancos e negros, pela brilhante
decisão tomada por todos os Partidos na Câmara de
Vereadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Senador Paulo Paim, a Mesa associa-se a V. Exª pelas homenagens prestadas.
Antes de ceder a cadeira da Presidência ao Senador Paulo Paim, aproveito a oportunidade para destacar uma ﬁgura negra de Minas Gerais, de uma cidade
do Triângulo Mineiro chamada Uberlândia. Trata-se de
uma ﬁgura conhecida no Brasil que fez 43 ﬁlmes e que
foi a expressão nacional do Brasil durante muitos anos
chamada Grande Otelo, ﬁlho de Uberlândia.
Tive oportunidade de conviver com Grande Otelo durante muitos anos. Era uma ﬁgura extraordinária,
um homem de bem, uma pessoa queridíssima, que
representou a raça negra num dos momentos mais
difíceis da vida nacional, no período de ascensão do
negro há 40 ou 50 anos, quando a situação era muito
mais difícil.
Senador Paulo Paim, faço esta lembrança porque, nesta semana, Uberlândia, terra de Grande Otelo, também foi homenageada com um momento muito
bonito. Pela primeira vez na história de Minas Gerais,
uma equipe de basquete – neste caso especíﬁco, uma
equipe de basquete de Uberlândia integrada por vários
negros – sagrou-se Campeã Brasileira de Basquete. É
a primeira vez que Minas Gerais tem um time de basquete campeão do Brasil. Coube exatamente à minha
terra adotiva, Uberlândia, vencer esse campeonato.
Aos brancos e negros que compõem o time glorioso de basquete de Uberlândia, campeão nacional,
nossos parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senador Hélio Costa, como, desta tribuna,
não posso ter a liberdade de dialogar com V. Exª,
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faço-lhe um pedido: permita-me que assine embaixo
do pronunciamento de V. Exª, uma homenagem a todos, brancos e negros que lutam contra o preconceito
racial. Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, eu gostaria de usar da palavra, se
possível, ainda pela manhã, em nome da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Estou sendo informado de que, inicialmente, chamaremos um dos oradores já inscritos. Inscrevemos V. Exª,
Senador Leonel Pavan, pela Liderança da Minoria, para
falar imediatamente após o próximo orador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como sou o Relator da reforma do Judiciário,
item único da pauta de hoje, comunico que estarei na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
está havendo reunião extraordinária cuja pauta tem
como Item 1 requerimento de minha autoria no sentido de que o Tribunal de Contas da União investigue o
uso de cartões de crédito.
Assim, vou à reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Logo que começar a Ordem
do Dia, peço a V. Exª que comunique para que eu me
dirija ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Senador José Jorge, tão logo haja número suﬁciente de Senadores registrados no painel, iniciaremos
a Ordem do Dia. Certamente, as Comissões serão
avisadas e seus trabalhos serão interrompidos, para
que as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores possam
comparecer ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Concedo a palavra ao ilustre Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou usando a palavra agora para conversar sobre alguns fatos
que têm ocorrido no meu Estado e que, na semana
passada, voltaram a ocorrer novamente.
Há vinte e cinco anos, a Funai vem expulsando
das suas propriedades pequenos produtores rurais
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para formar as 32 áreas indígenas que já estão demarcadas no meu Estado. Desse contingente, mais de três
mil pessoas, talvez nem meio por cento tenha recebido
alguma indenização, mesmo que irrisória, mesmo que
valendo a metade dos bens que estivessem no local,
porque a Funai sempre alega que não tem dinheiro.
No meio da semana passada, saiu a decisão do
Superior Tribunal de Justiça sobre a manutenção da
liminar em que o Juiz Helder Girão Barreto, de Boa Vista, era contra a decisão da Funai de formar uma área
única, expulsando as sedes dos Municípios, acabando
com toda a estrutura econômica do meu Estado, expulsando, inclusive, os arrozeiros que produzem cem
mil toneladas de arroz no meu Estado. A Funai quer
pegar a área Raposa/Serra do Sol, de quase dois milhões de hectares, e fazer uma área única, com cinco
povos diferentes, cinco etnias indígenas diferentes. As
próprias etnias, como a Macuxi, já formaram várias
comunidades que já têm delimitada toda a sua região
e o seu modo de existir.
Podemos dividir o povo entre o que vive em cima
da serra e o que vive no campo. Uma parte do povo
da serra é manobrada, dominada pelo Conselho Indígena de Roraima, a ONG que existe há mais tempo,
que tem mais poder e que dizemos ser manobrada
pelas ONGs estrangeiras. Na semana passada, essa
ONG começou a mobilizar pessoas para a região do
Contão, entre Contão e Raposa, que ﬁca embaixo da
serra. Levaram mais ou menos 100 pessoas e ocuparam uma propriedade no local. Os índios do Contão e
da Raposa entendem que essa propriedade é deles.
Vieram ocupar a terra para poder justamente conturbar a nossa área de produção de arroz. Quando
ocuparam a área, os indígenas da região de baixo se
mobilizaram, e houve quase um confronto que poderia
evoluir para proporções indesejáveis e incontroláveis.
Poderia ter havido outro episódio como o ocorrido na
reserva do Roosevelt, de Rondônia, quando morreram
29 garimpeiros. Mas nesse confronto iriam morrer os
indígenas.
Graças a Deus, o bom senso prevaleceu, a Polícia Federal interferiu, e entraram num acordo de paciﬁcação, apesar de, após esse acordo, os indígenas
do CIR terem cortado o arame da propriedade do Sr.
Paulo César Quartieiro, um dos produtores de arroz
da região.
O Senador Mozarildo Cavalcanti está solicitando
um aparte, que concederei depois de terminar o meu
raciocínio.
Nunca há dinheiro para indenizar os pobres, e os
arrozeiros não são ricos, mas têm melhores condições
sociais. Vi no jornal que o Sr. Mércio estava no meu
Estado propondo comprar as propriedades próximas
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dos arrozeiros para conturbar, desrespeitando a lei.
Se aquela área está sub judice, conforme decisão
do Superior Tribunal, ela não pode ser mexida. Então,
um funcionário público, representante do Ministério
da Justiça, está afrontando a Justiça em meu Estado,
propondo comprar as propriedades dos pequenos
produtores rurais.
Graças a Deus, pelo que soube até hoje, ninguém
cedeu à pressão, que é a seguinte: ameaça-se invadir
a propriedade, uma pessoa vai ao local comprar, e criase uma instabilidade, uma insegurança no pequeno
produtor. A pessoa vai ao local comprar por qualquer
preço. Isso é uma falta de respeito com a pessoa humana. Não acredito que o Governo do Presidente Lula
vai permitir que um representante seu ﬁque fazendo
uma molecagem dessas em meu Estado, desrespeitando os direitos dos cidadãos mais pobres.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR) – Senador Augusto Botelho, V. Exª aborda um tema que vem
sendo repetido nesta Casa, que é justamente a má
condução da Funai – na verdade, há omissão, desrespeito para com a causa indígena. No caso da região
Raposa/Serra do Sol, ontem o Ministro do Superior
Tribunal de Justiça acabou de indeferir um pedido de
suspensão de liminar. A Ministra Ellen Gracie também
já concedeu a suspensão de liminar que a Funai vem
solicitando. Portanto, essa questão está sub judice,
e, ainda assim, a informação que tivemos é a de que
o Presidente da Funai, um agente do Governo Federal, estava no local.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Trata-se de um representante do Ministério da Justiça. É
bom que ﬁque claro.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR) – Ele
está lá querendo indenizar donos de fazendas em que
foram levantadas apenas as benfeitorias, mas que não
podem ser indenizadas nem compradas porque estão
sub judice. Portanto, um agente do Governo, a serviço
não sei de quem, está tendo esse tipo de atitude. Nós
que participamos da Comissão externa do Senado
Federal – aliás, ainda estamos trabalhando, fomos a
Rondônia e ainda vamos ao Mato Grosso do Sul, ao
Rio Grande do Sul e ao Pará – estamos constatando
algo muito claro: a Funai realmente presta um desserviço ao Brasil e aos índios e precisa urgentemente ser
reestruturada e libertada da ação nefasta das chamadas ONGs, que atuam buscando realmente criar esse
tumulto em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul,
em Mato Grosso, em Rondônia, em Roraima. É uma
verdadeira anarquia. O Governo precisa ter pulso e
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colocar ordem nisso. Seu Mércio está hoje em Roraima fazendo anarquia.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan,
representante de Santa Catarina, de Camboriú.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Quero primeiro cumprimentar o Senador Augusto Botelho não
apenas pela sua visão relativa a esse problema que
abala os nossos agricultores, nossos colonos, nossos
produtores, em função do descaso da Funai para com
as áreas indígenas, mas pela coragem de trazer esse
tema para o debate. Na verdade, o Senador Mozarildo
e outros Senadores já estiveram em Santa Catarina,
tratando justamente do problema das áreas que a Funai
diz pertencer aos índios. Outros Senadores também
participaram de vários debates para tentar ajudar o
Governo a encontrar uma solução que não prejudique
os índios, mas que também não venha tirar colonos
que já estão produzindo naquelas terras há muitas
gerações, áreas que, segundo eles, foram adquiridas
com suor e muito trabalho. Colaborando com o pronunciamento de V. Exª, quero dizer que o Governo Lula
não está apresentando nenhuma solução para nós. A
questão está entregue a apenas um órgão do Governo, a Funai, cuja visão é no sentido de proteger os índios, doa a quem doer. Lógico que a Funai representa
esse segmento que é muito importante para a nossa
cultura, para a nossa sociedade, para o mundo, mas
tem de fazer justiça. Não pode olhar só um lado, tem
de olhar os dois lados. É necessário que o Governo
Federal proteja todo cidadão brasileiro, colonos e índios, e que faça justiça. Não pode apenas expulsar do
campo homens que trabalham, famílias que há muitas
gerações vivem da agricultura, tendo em vista apenas
a visão da Funai. Precisamos proteger os índios, mas
também precisamos proteger os agricultores. Tem-se
que fazer justiça e não dar um veredicto ﬁnal apenas
olhando um lado. Infelizmente, a Funai não tem sido
imparcial, tem sido parcial. Isso é ruim para a democracia do nosso País.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Vou concluir, Sr. Presidente. O caso é assim: no
Estado de V. Exª ocorreu o que acontece no meu Estado há vários anos, isto é, os direitos das pessoas não
são respeitados. A Constituição fala de “terras que tradicionalmente habitam”. Se há três, quatro ou até cinco
gerações uma família habita e trabalha naquele pedaço de terra, os indígenas não estão tradicionalmente
habitando aquela área. Acontece, muitas vezes, que
um antropólogo vai fazer uma tese de mestrado ou de
doutorado, faz um estudo na região e acha um caco
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cerâmico a dez quilômetros de uma aldeia. Ele, então,
alega que aquela área é tradicionalmente habitada por
indígena. Ela foi ocupada, como o Brasil todo também
foi ocupado por indígenas. Então, temos de retirar as
pessoas de Niterói, de São Paulo, para transformar
essas regiões em área indígena, tendo em vista essa
visão antropológica. Penso que tem de ser respeitado o direito das pessoas, o que, no meu Estado, não
está acontecendo.
Quero fazer mais um adendo. Sempre chamo a
atenção do Ministério da Justiça, que defende essa tese
insana de expulsar todas as pessoas e fazer só uma
área para todos os indígenas, para todas as etnias,
para todos os grupos. Temos de demarcar, de delimitar
a área para todas as comunidades, separadamente:
comunidade do Raposa, comunidade do Contão, comunidade do Xumina, comunidade do Flechal, porque
todas as regiões têm que ter as suas áreas deﬁnidas.
São única porque juntaram, e hoje estão todas emendadas. Mas têm de ser deﬁnidas por grupo de habitação, senão vai acontecer o que ocorreu em Rooselvelt. Na semana passada, quase houve um conﬂito. Já
estavam se juntando duzentas pessoas de um lado,
quatrocentas de outro; se não tivéssemos interferido,
conversado, se a Polícia Federal não tivesse ido lá, se
não tivesse havido diálogo, teria havido mortes. E, se
a demarcação for feita da forma que as Ongs querem
que a Funai faça, vai haver conﬂito e morte na região
Raposa/Serra do Sol.
Agradeço a V. Exª a oportunidade de falar. E peço
ao meu povo, aos indígenas de Roraima, que tenham
paciência, tenham calma, porque a Justiça demora,
mas chega.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª a palavra, como Líder,
antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, como Líder do PPS, por cinco minutos, para
uma comunicação urgente de interesse partidário.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
os jornais destes dois últimos dias publicaram um importante projeto que o Governo pretende implantar, que
é o do Desenvolvimento da Aviação Regional no País,
composto de, pelo menos, três itens, um dos quais vai,
digamos assim, aproveitar um projeto já aprovado pelo
Senado, que cria um adicional tarifário para beneﬁciar
a aviação regional.
Mas existem outros dois itens que considero muito
importantes no que tange à parceria público-privada
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na questão dos aeroportos, da infra-estrutura aeroportuária, notadamente, repito, na Amazônia.
Agora, a par dessa iniciativa benéﬁca que o Ministério da Defesa toma, Sr. Presidente, somos surpreendidos com uma decisão do DAC que suspendeu
inúmeras companhias regionais, principalmente da Região Amazônica. Dentre elas, há uma de Roraima, que
é a Meta, empresa regional, criada com muita garra,
que voa por toda a região, inclusive para países limítrofes, como Guiana e Suriname. O DAC suspendeu
as atividades da Meta por vinte dias para fazer inspeção e treinamento.
Ora, Sr. Presidente, obrigar uma companhia pequena a ﬁcar com seus aviões parados vinte dias é
praticamente decretar a sua falência. O DAC deveria
fazer inspeções periódicas e acompanhar permanentemente, passo a passo, cada uma dessas empresas.
Porque houve dois acidentes seguidos com uma empresa regional, o DAC resolveu punir todas as empresas regionais. No entanto, não agiu da mesma maneira quando a TAM teve um acidente em São Paulo que
causou a morte de centenas de pessoas, ao decolar
do aeroporto de Congonhas. Em seguida, houve mais
dois acidentes com a TAM, mas eu não vi nenhuma
providência do DAC nesse sentido.
Quero aqui protestar contra essa medida do DAC,
que espero seja suspensa. Que o DAC trabalhe, que
faça a vistoria adequada nas aeronaves, o que é preciso, até para o bem dos usuários e também das próprias
empresas. Agora, puni-las dessa forma, mandando que
os seus aviões ﬁquem vinte dias no chão para fazer
reciclagem do pessoal e vistoria nas aeronaves é, no
mínimo, uma brincadeira de mau gosto, principalmente
em se tratando da aviação regional, mais pobre e muito importante para o País, como é o caso da aviação
regional da Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Na seqüência, passo a palavra ao ilustre Senador
pelo Estado de Goiás Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a
compreensão do ilustre Senador Efraim Morais e do
Senador Leonel Pavan que permitiram esta permuta
para que eu possa ter uma audiência hoje às 11h30
no Banco Central.
Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito dos dezoito meses da gestão do Presidente Lula,
tema que, aliás, recebeu da imprensa toda um enfoque
especial no dia de ontem, e inclusive hoje.
A despeito naturalmente dos críticos, principalmente dos críticos de plantão na Câmara e no Senado, devemos reconhecer que em pouco mais de um
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ano de Governo o Presidente Lula foi capaz de mudar
a feição do País em diversos aspectos e em diversos
setores.
Após o ajuste ﬁscal necessário, a produção e
o emprego retomaram a espiral de crescimento. Inegavelmente, nos próximos meses deveremos assistir
à consolidação do processo iniciado de crescimento
sustentável de nossa economia.
O Produto Interno Bruto cresceu ao longo de três
semestres consecutivos. Isso é um sinal evidente, bem
como a escalada crescente dos juros que foi revertida.
As nossas exportações registraram recordes sucessivos
graças à implementação de uma política de comércio
exterior no cenário internacional, uma política de comércio exterior responsável e bastante competente,
administrada pelo Ministro Furlan.
Nem mesmo as adversidades existentes no cenário internacional, como, por exemplo, o aumento do
preço do petróleo e o aumento dos juros nos Estados
Unidos, foram fatores inibidores da expansão sem
precedentes das exportações brasileiras. Sem dúvida
nenhuma, as exportações brasileiras têm ido num crescente magistral, e esperamos que isso continue.
A gestão Lula imprimiu a racionalização dos recursos e empreendeu um combate sistemático à miséria e à pobreza com programas de distribuição de
renda jamais executados no passado.
Com relação ao orçamento, Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, também houve muitas críticas, principalmente no Senado, na tarde de ontem. Mas, ao
contrário do que aﬁrmam, o Governo executou o Orçamento dentro da média histórica dos últimos anos.
Em 2004, 61% já foram empenhados, contra 43%, em
2003, e 45%, em 2002. Este ano, o Governo deverá
realizar um orçamento previsto de 12 bilhões.
Podemos, sem dúvida nenhuma, olhar para o
amanhã com otimismo e esperança. Aliás, podemos e
devemos, temos que ser otimistas, porque este País é
extraordinário, é fantástico, cheio de potencialidades,
potencialidades em todos os sentidos. E, com muita
coerência, com muita inteligência, poderemos transformá-lo em um dos melhores países do mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG)
– Na seqüência das Srªs e Srs. Senadores inscritos,
concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela Liderança da Minoria.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Hélio Costa, Srªs e Srs. Senadores,
não é com prazer que vimos a esta tribuna falar, mais
uma vez, do descaso do Governo Federal em relação
ao meu Estado, Santa Catarina.
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Eu gostaria de aqui agradecer ao Governo, tendo
o prazer de cumprimentá-lo, enaltecê-lo por ter disponibilizado quase R$140 milhões para a construção e
duplicação da BR-101, valor ínﬁmo, irrisório, dada a
importância da obra. No entanto, lamentavelmente, vimos à tribuna, mais uma vez, tecer críticas, algo de que
não gostamos e que não temos feito ultimamente.
Dos R$140 milhões, o Governo cortou R$80 milhões, liberando R$60 milhões para as obras da BR-101,
nos trechos de Palhoça a Osório, em Santa Catarina, e
para o Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, desses
R$ 60 milhões, foram retirados R$15.500 milhões. Dos
R$140 milhões, passaram para R$60 milhões. Agora,
desse montante, retiraram, da parte de Santa Catarina, R$10.500 milhões e, da parte do Rio Grande do
Sul, R$5 milhões. Parece um valor irrisório, mas essa
quantia, certamente, nos daria condições de iniciar o
processo de recuperação da BR-101, melhorando o
acesso às nossas cidades lindeiras à BR-101.
O Governo faz de conta que nos atende. Diz, no
papel, que vai liberar R$60 milhões, e um deputado
de sua base, o relator da matéria, retira R$15.500,00
para atender a emendas de parlamentares de R$50
mil, R$100 mil e R$120 mil. O Governo diz que não
tem culpa, mas, ora, se o parlamentar pertence à base
do Governo e tem suas emendas menores liberadas,
isso ocorre por orientação do Governo, que usa esse
instrumento para fazer com que esse parlamentar esteja presente em votações. O Governo tem usado a
prática antidemocrática de pressionar parlamentares
liberando recursos.
Hoje digo que lamento profundamente que o Governo faz de conta: libera, mas manda o relator retirar
os recursos. Este Governo é de faz-de-conta.
Não é possível que uma rodovia importante para
o Brasil, como a BR-1001, por onde escoa toda a produção do Sul e de todo o Brasil, possa ser prejudicada
com a retirada de R$50 mil, R$100 mil, R$70 mil, que
serão destinados a municípios, em detrimento da duplicação da BR-101.
Fica aqui este meu protesto. Santa Catarina não
pode pagar por um descaso do parlamentar e do Governo.
Quando entrevistado por pessoa ligada à imprensa de Santa Catarina, o relator disse que se tratava
de um problema de Santa Catarina, que iria cuidar de
sua região. Mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná fazem parte deste Brasil, e o Governo não
pode virar as costas para a população, para Estados
que geram emprego, produzem, enaltecem, fortalecem
a economia do País, reconhecido e tido como orgulho
do nosso Brasil.
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Fica aqui este meu protesto a essas atitudes do
Governo.
Apesar de o Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ter dito: “Pavan,
isso não é problema do Governo, é do Relator”, lembro
que o Relator é da base e está distribuindo recursos para
determinados parlamentares atenderem a suas cidades
com valores que variam de R$ 100 mil a R$ 50 mil de
recursos anteriormente destinados à BR-101.
(O Sr. Senador Hélio Costa deixa a cadeira
da Presidência, que passa a ser ocupada pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Espero
que o Governo passe realmente a governar o País com
seriedade, com planejamento e olhe o que é de maior
importância para o País. Essa questão do toma lá e
dá cá não é correta. O Brasil precisa crescer, precisa
progredir e, para tanto, tem de haver investimentos ordenados, com planejamento, com prioridades, como,
por exemplo, a nossa BR-101, que é importante para
o Brasil inteiro.
Já vim à tribuna diversas vezes para reclamar
sobre a falta de respeito com os catarinenses, a falta
de visão do Governo em relação à BR-101, mas agora, depois de destinar o recurso, depois de iludir os
catarinenses e os gaúchos...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – ... ao dizer
que haveria recurso para o início dessa obra, agora,
manda retirar mais de 20% desses parcos recursos,
creio que é uma ofensa aos catarinenses.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de enaltecer o Governo e, se me derem condições, eu o farei
com o maior prazer; já o ﬁz. Ultimamente, não tenho
usado a tribuna para fazer críticas, mas, agora, lamentavelmente, somos obrigados a dizer que este Governo
não respeita o povo de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Consulto o Senador Efraim Morais se quer usar da
tribuna, porque é a vez de V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais desta semana
dedicaram amplo espaço à reunião com que o Governo
Lula celebrou 18 meses de existência. Contrapondo até
o que disse há pouco o Senador Maguito, foi, de acordo
com os analistas, uma reunião de pouca ou nenhuma
substância administrativa, já que não trouxe nenhuma
revelação consistente; foi, na verdade, um ato eleitoral,
uma jogada de marketing que tentou transformar paralisia administrativa em encenação de eﬁciência gerencial.
O Governo fez um apanhado de dados dos Ministérios,
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alinhavando realizações administrativas corriqueiras, relacionando-as em um documento a ser distribuído aos
candidatos do PT como peça de campanha, no afã, Sr.
Presidente, de mostrar o Governo Lula como o que não
é, ou seja, como um Governo de grandes realizações.
O próprio Ministro da Casa Civil, José Dirceu, mestre
de cerimônias do evento, incluiu no seu balanço matérias ainda não aprovadas pelo Congresso – como, por
exemplo, a nova Lei de Falências, aprovada ontem pelo
Senado Federal e agora remetida à Câmara dos Deputados. Da mesma forma, incluiu o projeto das Parcerias
Público-Privadas. Ambas as matérias estão em tramitação e só serão votadas no segundo semestre, a partir
de agosto, se houver quorum para apreciação, mas
estavam no balanço do Presidente da República.
Tal como ocorreu em outros balanços apresentados por este Governo, tentou-se afastar a imagem
de paralisia administrativa. Mas ela é uma evidência.
Prova disso é que o Governo a nega a todo instante.
Fossem as ações visíveis e seus resultados perceptíveis pela população, não haveria a necessidade desses
desmentidos. Não haveria sequer a necessidade de
investidas na mídia para apresentar balanços artiﬁciais
como o que ocorreu no início desta semana.
Em seu discurso, representando a palavra do
Presidente da República, o Ministro José Dirceu fez
referências a algumas das denúncias de corrupção
que marcam a atual administração. Aﬁrmou que já
o ﬁzera antes de explodir o escândalo do Waldomiro Diniz e disse que “este Governo não rouba e não
deixa roubar”. São palavras do Ministro, mas os fatos
não sustentam essa aﬁrmação. O Governo nada fez
para punir Waldomiro Diniz e impediu que esta Casa
instalasse uma CPI para apurar as atividades do exassessor da Casa Civil pilhado em ﬂagrante de extorsão para prover fundos de campanha para candidatos
do PT. Ao menos, nesse episódio, o Governo, se não
deixou roubar, deixou que o roubo ﬁcasse impune, o
que, do ponto de vista moral, dá no mesmo. Até hoje,
os sigilos ﬁscal, telefônico e bancário do Waldomiro
não foram quebrados.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo
o aparte ao Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Solidarizo-me com
V. Exª pelo assunto que traz ao Plenário nesta manhã.
Efetivamente, o Governo não tem tomado as providências
devidas. Apresentei agora um requerimento à Comissão de Fiscalização e Controle, da qual V. Exª faz parte,
solicitando que os membros da comissão que apurou o
caso Waldomiro no Palácio venham ao Senado. Eles não
convocaram nenhum companheiro ou colega do Waldo-
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miro, nem o chefe dele, que era o Ministro José Dirceu.
Devemos apurar melhor os fatos e descobrir quais são
os responsáveis. Não podemos desistir porque o caso
ainda está impune e em aberto. Muito obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Senador
José Jorge, um dos argumentos usados para não se
instalar a CPI foi o de que tudo seria esclarecido. E
nada aconteceu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltemos
à reunião de segunda-feira, quando o Ministro José
Dirceu também listou uma série de ações que estariam sendo desenvolvidas pelo Governo e incluiu até
mesmo algumas que nem sequer saíram do papel.
Cito duas: a Política Nacional de Saneamento Ambiental e seu respectivo marco regulatório – ainda em
discussão no Ministério das Cidades – e o Programa
Universidade para Todos, que tramita no Congresso
e não tem previsão de aprovação. Eis aí um curioso
balanço de fatos não ocorridos, um inédito balanço de
intenções. Este é o balanço, Senador Jefferson Péres,
balanço de intenções.
Pois bem, o fato de o Ministro José Dirceu ter sido
o único a discursar no evento é apresentado pela mídia como mais uma tentativa do Governo de mostrá-lo
forte e plenamente recuperado das seqüelas políticas
e morais decorrentes do escândalo Waldomiro Diniz.
Um escândalo que o próprio Ministro, num arroubo
de sinceridade, declarou que o marcará para sempre.
Demonstrações de força do Ministro José Dirceu têm
sido uma constante dentro do Governo. Vira e mexe,
lá está ele se dizendo forte, como se estivesse empenhado em convencer não os outros mas a si mesmo.
Mas o que os jornais dizem – e o fazem dando curso
a informações colhidas do próprio Governo – é que o
Ministro tem sido fator de comprometimento à governabilidade, disputa o comando político do Governo com
o Ministro Aldo Rebelo.
Sr. Presidente, eu diria a V. Exª que o núcleo duro
do Governo pode até pensar que está enganando a
sociedade com esse tipo de iniciativa. Mas se estiver,
mesmo acreditando no que disse e nos simbolismos
de unidade e de força política que tentou transmitir no
início da semana, o enganado é o próprio Governo, e
o resultado será mais desarticulação, mais intrigas e
menos realizações deste Governo.
Sr. Presidente, à dramática situação do desemprego, o Governo responde com números que mostram
aumento da criação de vagas, omite que a desocupação também aumenta e em maior escala e reprisa a
retórica surrada da retomada do crescimento por conta
da economia. No entanto, não há ações claras no sentido de novas oportunidade de emprego; o espetáculo do crescimento mostrou-se um engodo, um trágico
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engodo; nos demais campos da Administração dá no
mesmo, basta lembrarmos da violência. A construção
de presídios: quem se lembra de algum construído?
Realmente o Governo tem tentado enganar a si próprio.
Mas o que considero mais grave do ponto de vista do
contribuinte, que sustenta a máquina governamental
com seus impostos, é a situação de esquizofrenia na
área econômica; e aí a governabilidade é mais afetada.
Sr. Presidente, vou concluir porque vejo meu tempo se
esgotar e dizer a V. Exª o que dizem os jornais: o Ministro José Dirceu vocaliza os interesses do partido contra
a política ortodoxa do Ministro da Fazenda. Em público,
ambos negam essas divergências. E diria a V. Exª que
temos observado o próprio desencontro do Presidente
da República agora indo em defesa – vou concluir, Sr.
Presidente – indo em defesa do seu vice, Alencar. Está
aqui a manchete do Estado de Minas Gerais: “Lula critica os juros altos cobrados pelos bancos”. As Srªs e os
Srs. Senadores lembram-se da confusão aqui quando
nosso Vice-Presidente disse que os juros no Brasil estavam altos. Agora, é o Presidente que vai em defesa
do Vice. Realmente, há essa aﬁnidade no Governo. É a
única aﬁnidade que estou vendo. Está aqui no jornal O
Dia: “Lula sugere boicote aos juros”. Quer dizer, o próprio
Presidente condena sua política econômica.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que ﬁquei preocupado com o que vi ontem na tal celebração dos 18
meses do Governo Lula. De toda aquela encenação,
confesso não ter percebido uma diretriz clara, um projeto para o País. Predominou a retórica de palanque,
que pode enganar a muitos, mas não engana a todos.
E muito menos resolve os desaﬁos que reclamam solução. Do pronunciamento do Presidente da República, extraio uma frase que deve ser objeto de reﬂexão
de seu Governo e de seu Partido. Esta frase hoje, inclusive, já foi citada nesta tribuna. Disse o Presidente:
“É preciso ter calma, porque o povo é inteligente”. E
digo eu: “É também preciso ser inteligente antes que
o povo perca a calma”.
Lembro esses fatos que foram anunciados. É realmente um balanço de intenções os vários fatos que
acabei de citar. Lembro também a questão dos presídios, em que não se tem nem a pedra fundamental.
Lamento, sinceramente, que o balanço do Governo
depois de 18 meses seja um balanço de intenções.
O povo brasileiro já está desesperançado e não quer
mais intenções, quer, sim, soluções.
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, por cinco minutos, para o prazer da Mesa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
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revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a história tem arquivos implacáveis. Os jornais
e os fatos demonstram verdades que não podem de
maneira nenhuma ser desmentidas por um discurso,
por uma palavra. E é sobre isso que eu venho falar.
Recordo-me que, durante oito anos, no mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, algumas vezes vim reclamar da discriminação e do preconceito
então praticados, até de forma exacerbada, quanto à
liberação das emendas dos Srs. Parlamentares. Cheguei a fazer duas propostas: a extinção pura e simples
das emendas ou uma lei obrigatória, através da qual o
governante, sob pena de crime de responsabilidade,
teria que pagar as emendas que fossem aprovadas
pelo Legislativo. Entretanto, não foi possível que nenhuma dessas propostas chegassem a ser aprovadas,
porque o Legislativo, muito embora Oposição ontem
e Governo hoje, e vice-versa, reclamem no mesmo
sentido, nada foi feito pelo Congresso para coibir tais
abusos. A imprensa agora notiﬁca, em manchetes
bastante explícitas que o Governo Lula estaria manipulando em favor dos Parlamentares de sua base a
liberação de emendas.
Sr. Presidente, não tenho dados suﬁcientes para
provar que o Governo Lula está fazendo isso. Mas
eu também não tenho dados suﬁcientes para provar
o contrário, porque simplesmente as liberações são
feitas, e os Parlamentares muitas vezes delas tomam
conhecimento pelos jornais, pela imprensa. Enquanto
Senadores do próprio Governo reclamam que as suas
emendas não foram liberadas, gente da Oposição está
aí satisfeita com a liberação generosa de recursos, a
exemplo da declaração do Prefeito do Rio de Janeiro,
César Maia, de que está mais do que radiante com a
liberalidade do Governo Lula em relação ao Governo
do Município do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, apesar de, no Estado de Sergipe, não escutarmos nas “rádias”, como dizemos lá,
nas emissoras de rádio e televisão, e não lermos nos
jornais qualquer notícia a respeito, porque o Governo
estadual não divulga, estou sabendo que o Estado de
Sergipe está de parabéns com relação ao Governo
Lula. Digo isso porque tenho informações seguras de
que o Governo do Presidente Lula tem sido de uma
generosidade extrema para com o Estado de Sergipe. Explico por quê. Durante o Governo de Fernando
Henrique Cardoso, lutamos para que a duplicação da
adutora do São Francisco, um verdadeiro sonho dos
sergipanos, fosse efetivamente realizada. Não foi totalmente. Mas agora, no atual Governo do PFL, do Dr.
João Alves Filho, esse sonho vai ser realizado, porque
Lula está disponibilizando, nada mais nada menos, do
que R$94 milhões em favor de Sergipe para uma obra
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monumental: a duplicação da adutora do São Francisco. Essa obra permitirá a captação de água em profusão de Propiá para a capital do Estado de Sergipe.
São R$94 milhões.
Sr. Presidente, uma outra adutora, que inclusive
fornece água para a cidade onde eu nasci, a cidade
da qual fui prefeito, onde comecei minha vida política,
a adutora do Piauitinga, está recebendo...
Quantos minutos eu teria desde o início, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O tempo de V. Exª já se esgotou. Mas...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Quanto tempo?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Cinco minutos e já terminou. De quanto tempo V. Exª
precisa para terminar o seu discurso?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Preciso de uns quatro minutos para
terminar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Se puder reduzir a três, fazemos um bom negócio
árabe.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu estava falando sobre a adutora do Piauitinga,
que passa em Salgado, em Lagarto e Simão Dias. Para
fazer uma revisão no suprimento de água para esses
Municípios, essa adutora terá um dispêndio da ordem
de R$54 milhões. E o Governo Lula já garantiu recursos ao Governo João Alves.
Recentemente, com muita alegria, vi estampada
no jornal uma fotograﬁa bem grande do Governador
João Alves, do PFL, ao lado do Ministro da Cultura, assinando um convênio da ordem de R$10 milhões para
as cidades históricas do nosso Estado, para a melhoria
do patrimônio de Laranjeiras, de São Cristóvão.
E outro dia eu estava em Aracaju quando o Ministro da Saúde declarou que estava indo ao Palácio
do Governo, do Governador João Alves Filho, para
assinar um convênio de R$10 milhões. Esse recurso
seria aplicado principalmente no Hospital João Alves,
na cidade de Aracaju, o maior hospital do Estado, centro
de referência da saúde no Nordeste do Brasil.
O Ministro da Saúde foi lá: foram R$10 milhões
para o Estado de Sergipe. Sem falar, Sr. Presidente,
nas emendas coletivas, que estão sendo liberadas
paulatinamente. Somente com essas obras a que me
estou referindo, os investimentos sociais, o Governo
de Sergipe está sendo beneﬁciado – e não estou falando nas emendas coletivas ainda – com recursos da
ordem de R$175 milhões.
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Sr. Presidente, em pouco tempo um Estado tão
pequeno recebeu tanto recurso! Parabéns ao Governo Lula por essa iniciativa louvável e parabéns ao Governo de Sergipe, que, embora sendo adversário do
Governo Lula, deverá reconhecer mais cedo ou mais
tarde que não houve discriminação contra sua administração; pelo contrário, houve apoio àqueles projetos
que o Governo de Sergipe considera essenciais para
o desenvolvimento.
Para terminar, Sr. Presidente, eu quero dizer que
foi publicada uma nota no jornal O Globo – e isso é
essencial, Sr. Presidente, pois eu não trabalho por detrás, eu trabalho pela frente. Saiu uma nota na coluna
de Anselmo Góes sobre o aumento estapafúrdio do
número de Vereadores no Estado de Tocantins: 200
vereadores a mais em relação ao número previsto na
PEC da Câmara dos Deputados no Estado de Tocantins e nos Municípios de até 7 mil habitantes. Como a
coluna veiculou e eu estou reaﬁrmando, realmente, Sr.
Presidente, houve um aumento considerável no número
de cadeiras no Estado de Tocantins, graças à rejeição
da proposta oriunda da Câmara dos Deputados.
Este não é o momento de “chorar sobre o leite
derramado”, mas quero dizer que da forma como aquela
emenda foi rejeitada, não houve ganho, mas considerável perda ﬁnanceira para o País. Alardeou-se aí que
houve uma economia de R$500 milhões. Onde, Sr. Presidente? Onde? Não há lei que impeça a aplicação do
art. 29-A da Constituição, pelo qual os municípios de
até 100 mil habitantes podem gastar até 8% da receita; os municípios acima de 500 mil, como é o caso de
São Paulo, podem gastar até 5% da receita.
Sr. Presidente, a proposta da Câmara propunha
uma redução de 8 para 7,5%, e de 5 para 4% nos municípios grandes, como falei. Imaginem – e eu não tenho
o número na cabeça – de quanto é o Orçamento do
Município de São Paulo! Reduzir 20% na despesa da
Câmara de São Paulo é muito. Pois foi derrubado, Sr.
Presidente. É preciso que o povo tome conhecimento
disso. Não vou dizer que na defesa da proposta do TSE,
feita pelo nobre Senador Eduardo Siqueira Campos,
tenha havido má fé. Não acredito que tenha havido má
fé, mas, se computarmos o resultado, ele foi altamente
desfavorável a 12 Municípios de Tocantins e altamente favorável a 100 Municípios, que, graças à rejeição
da PEC da Câmara, ganharam 200 Vereadores – que
perderiam se a PEC tivesse sido aprovada –, porque
passaram de sete para nove Vereadores, na correlação entre as duas propostas.
Sr. Presidente, não venho aqui acusar ninguém,
mas lamento mais uma vez que o recurso apresentado por nós à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania hoje não tenha sido apreciado, por duas
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razões: primeiro porque o Relator, Senador Romero
Jucá, disse-me que teria trinta dias e que não estava
apressado, e realmente não compareceu à reunião;
segundo, porque não existia mesmo número legal
para apreciar.
No entanto, nós vamos tocar na tecla ainda, para
que a redução de despesa seja efetivada por proposta
de emenda constitucional que já temos pronta. O Senador Tião Viana também já tem uma lei complementar nesse sentido. Vamos todos, pois, nos juntar para
que efetivamente possamos ter, no Brasil, Câmaras
de Vereadores equilibradas numericamente e também
equilibradas na execução de despesas.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª me permite
um esclarecimento?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª, no início do discurso, disse que não tinha condições de saber a situação da liberação orçamentária
de suas emendas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Das minhas emendas, não. Eu não tenho
condições de saber da liberação de todas as emendas.
Há no Siaﬁ, sem dúvida...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu só queria esclarecer que providências em relação à preocupação dos Srs. Senadores estão sendo
tomadas pela Mesa, em razão de um programa que
me foi apresentado hoje, pelo diretor do Orçamento,
Dr. Fábio Gondim, o ILB e o Interlegis. Vai ser colocado à disposição dos Srs. Senadores, em agosto,
todo o Orçamento: as emendas dos Srs. Senadores,
o tipo de liberação, quanto foi liberado, a data, todo o
acompanhamento orçamentário e mais uma série de
informações importantes sobre o andamento de processos que são do interesse dos Senadores. Isso vai
ser posto à disposição da população também, para
que haja transparência, pois o Senado está realmente
preocupado que o cidadão tome conhecimento do gerenciamento dos orçamentos. Chama-se isso Sistema
Integrado de Gerenciamento Avançado.
Fiquei entusiasmado com o apoio do Presidente
Sarney. Acredito que em agosto poderemos colocar o
sistema à disposição, porque já está todo pronto, exceto por detalhes que devem ser ultimados. E V. Exª,
com um simples toque, vai saber o andamento de todas as suas emendas.
Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Não tenho dúvida de que V. Exª, como

268

21366 Quinta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Secretário, assim como o Senador José Sarney, como
Presidente, na Mesa, estão fazendo um grande trabalho – que já está sendo reconhecido por todos nós –,
principalmente no que refere à televisão e ao Jornal
do Senado. Também agora estão disponíveis computadores para os Senadores na própria mesa, para
que possam saber a Ordem do Dia de forma rápida
e moderna.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Em agosto isso estará instalado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª e meus parabéns
pelo trabalho que está realizando.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado, Senador.
Senador Aloizio Mercadante, V. Exª, como Líder...
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, regimentalmente, com base
no art. 14, peço a V. Exª que, antes de conceder a palavra ao Senador Aloizio Mercadante, permita-me, de
acordo com o Regimento, ir à tribuna prestar os meus
esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Perfeitamente, pelo art. 14, V. Exª tem cinco minutos
para uma explicação pessoal.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB –
TO. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, meu prezado Senador Antonio Carlos Magalhães,
Senador Jefferson Péres, vou me socorrer aqui de um
primeiro comentário que ﬁz quando entrou em vigência a
resolução acertada feita pela mais alta Corte deste País,
vinda do Supremo Tribunal Federal, e, depois, adotada
pelo TSE, com relação aos Vereadores.
Sentei-me ao lado de V. Exª, Senador Jefferson
Péres, e comentei com V. Exª que entendia que a
Justiça havia tomado a decisão correta, que entendia
que não faria bem o Congresso entrar nesse assunto,
principalmente em cima do prazo para as convenções.
Comentei com V. Exª que iria, inclusive, ao Supremo
Tribunal Federal, uma vez que, contra a vontade de V.
Exª, Senador Jefferson Péres, que, como Líder, não
assinou o acordo, suprimimos todos os prazos para
aprovar essa preservação de cargos de Vereadores.
Quero fazer uma aﬁrmação aqui, Sr. Presidente: alguém que diga que, em Tocantins, aumentou um
Vereador com a resolução do TSE não está dizendo
a verdade a esta Casa e nem à imprensa. Basta olhar
o que está em vigência; entendimento, Sr. Presidente,
de um com o que seria aprovado, passo a discutir em
seguida. A resolução do TSE, que está em vigência,
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reduziu no Tocantins e no Brasil inteiro 8,5 mil cargos
de Vereador.
Eu disse aqui desta tribuna e reaﬁrmei: tenho o
maior respeito pelo papel do Vereador. Mas, Sr. Presidente, na discussão das idéias, no debate do que um
e outro entende ser melhor, só não vou aceitar que
coloquem sobre mim a dúvida ou mesmo a pecha de
que defendi o corte porque, no meu Estado, houve um
aumento de 200 Vereadores.
Isso é o que está na nota a que se referiu o Senador Antonio Carlos Valadares, quando citou a nota do
jornalista Anselmo Góes. Tive oportunidade, Senador
Antonio Carlos Valadares, de enviar uma correspondência a ele dizendo que, se no Tocantins tivesse aumentado um Vereador com a resolução do TSE, que
defendi, eu renunciaria ao meu mandato. Essa resolução está em vigência; é fácil veriﬁcar isso.
E vou repetir aqui o exemplo de Palmas, em que
o número de Vereadores iria para 19 com a PEC derrotada nesta Casa; com a resolução do TSE, aquela
cidade ﬁcou apenas com 12 Vereadores. A soma das
despesas dos grandes Municípios, onde os Vereadores ganham de R$4 mil a R$5 mil, é inﬁnitamente
maior do que aquela obtida com o corte que haveria
de nove para sete Vereadores que ganham um ou dois
salários mínimos. Faço essa conta para quem quiser
ver e ouvir.
Sr. Presidente, ﬁca aqui a diferença de posicionamento, respeitosa, entendo eu. Senador Antonio Carlos
Valadares, V. Exª é um Senador que fala olhando nos
olhos, defende com idealismo e com sinceridade as
suas posições, mas eu também faço assim. Não vim
aqui defender cargos de Vereadores de nove para sete.
Conversei com este Plenário inteiro dizendo que isso
seria para o Tocantins, ﬁnanceiramente, um prejuízo
muito grande. Basta ver o número de Palmas: de 12
para 19 Vereadores, seriam cobertas as despesas de
todos os cortes dos demais Municípios. Faço e mostro essa conta.
Sr. Presidente, para mim essa é uma matéria
vencida. Não vou discutir recursos. Todos nós temos
direito. Fui ao Supremo, e outros podem ir àquela Corte.
A Casa é soberana para decidir. Quero reaﬁrmar: fez
bem o TSE, fez bem o Supremo. No Tocantins, hoje, há
menos Vereadores. E o Brasil, no meu entendimento,
está melhor dessa forma. Em Palmas – repito o exemplo
–, iríamos para uma eleição para preencher 19 cargos;
teremos apenas 12. Entendo que o meu Estado e a
minha cidade estarão melhor assim.
Sr. Presidente, recebi correspondências de todos
os recantos do País e vou respeitá-las, como respeito aqueles que, no calor da emoção, já chegaram à
agressão e ao xingamento. Não faço isso.
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Senador Antonio Carlos Magalhães, perante esta
Casa e na presença de V. Exª, quero dizer que, se de
alguma coisa eu tivesse que me arrepender... E, no
ano passado, presidi 106 sessões nesta Casa. Já tive
depoimento de todos os senhores com relação ao equilíbrio que procuro manter, à serenidade e à condução
que deve ter a Presidência da sessão. Mas tenho a
humildade de dizer, Senador Antonio Carlos Magalhães, que tamanha foi a emoção de ter feito aquilo
– não para o meu Tocantins apenas, mas para o País
–, que levantei os meus braços e comemorei a derrota
da emenda. Errei porque talvez não fosse a Presidência o local ideal para isso, mas tenho certeza absoluta
de que, dos atos emocionais que muitos já praticaram
na vida, entre agressões verbais e físicas, isso não faz
parte do meu comportamento nesta Casa.
Quem me conhece sabe que defendo com sinceridade minhas posições, que não usei de subterfúgio e nem teria a posição hipócrita e farisaica de dizer
que estou defendendo cortes porque no meu Estado o
número de Vereadores aumenta. Esse número lá não
aumentou; o que aumentaria seria, sim, a despesa.
Sr. Presidente, quem me conhece duas coisas
fará e saberá da minha pessoa. Saberá, em primeiro
lugar, da sinceridade dos meus propósitos e, em segundo lugar, da humildade que tenho em reconhecer
que ﬁquei no plenário durante toda a votação e que,
em nenhum momento, assumi a Presidência.
Tendo eu citado V. Exª, Senador Antonio Carlos
Magalhães, V. Exª terá direito de falar. Tenho somente cinco minutos. Pelo respeito que tenho por V. Exª,
jamais deixaria de lhe conceder aparte, mas, tendo V.
Exª sido citado, poderá me suceder na tribuna. Para
mim, o diálogo com V. Exª será uma honra. Não será
uma discussão nem um debate.
Daquela cadeira onde está hoje o Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª disse – são notas taquigráﬁcas:
“Senador Romeu Tuma, com todo o respeito que tenho
por V. Exª, estando o Vice-Presidente na Casa, era S.
Exª quem deveria estar presidindo”. Ora, os votos já
tinham sido colhidos. Nenhum Senador mais votou. Na
última votação que o Senador José Sarney presidiu,
S. Exª esperou 14 minutos. O número não foi alterado.
A Mesa registra que a Presidência – quando a sessão
era presidida por V. Exª – esperou 17 minutos. Quando V. Exª disse que, com todo o respeito que tinha ao
Senador Romeu Tuma – que é o respeito que também
tenho por S. Exª –, estando o Vice-Presidente na Casa,
eu é quem deveria estar presidindo a sessão, o painel
já estava travado. E o painel não destrava. Quem abre
a votação, quem conduz a votação e quem colhe os
votos não pode mais votar. E o painel não muda. Tanto
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isso é verdade, que o Senador Romeu Tuma estava
impedido de votar.
Assim, Sr. Presidente, vim à Mesa. O Senador Romeu Tuma se levantou, e eu lhe pedi: “Senador Romeu
Tuma, sente-se e continue a votação”. O Senador Romeu
Tuma, àquela altura, tendo V. Exª proclamado aquelas
palavras, vendo-me dirigir à Presidência, certamente
descontente, levantou-se. Ainda solicitei: “Senador Romeu Tuma, continue a dirigir os trabalhos”. S. Exª disse:
“Não, Senador Eduardo Siqueira Campos, isso não faz
sentido”. E S. Exª desceu. Eu gostaria de ter feito o telefonema. Tenho amizade e respeito pelo Senador Romeu
Tuma. Alguns puderam interpretar que retirei o Senador
Romeu Tuma da Presidência. Quem sou eu, Senador
Romeu Tuma, para fazer isso? Isso não estaria incluído
em minha biograﬁa. Isso não está no meu dia-a-dia nesta
Casa. Quem me conhece sabe como ajo.
Portanto, Senador Romeu Tuma, ﬁquei reconfortado com a ligação que eu devia a V. Exª, que, com a
grandeza que tem, me disse: “Siqueira, entre nós não
há nada mais do que uma profunda amizade, respeito
e admiração”. Da mesma forma, ontem, eu me dirigi
ao Senador José Agripino e lhe disse: “Senador José
Agripino, a única coisa da qual posso arrepender-me é
de, talvez, ter levando os meus braços”. Faço tudo com
emoção. Outros braços já se ergueram nesta Casa até
em direção a outros companheiros. Isso não é do meu
perﬁl. Não sou de fazer nota também. E não o faço a V.
Exª, Senador Antonio Carlos Valadares. Faço-o de frente
com sinceridade. Acredito no que ﬁz pelo meu País.
Agora, querem algumas pessoas dizer: “Ele fez
isso porque, no Tocantins, o número de Vereadores
aumenta”. Não aumentou uma vaga. A resolução está
em vigência. E lanço esse desaﬁo.
Essa é uma matéria vencida; cada um tem o seu
entendimento. Aos companheiros que entendem que
aquele não foi o melhor gesto de comemorar, estando
eu presidindo esta Casa, estou aqui, com a humildade que Deus me deu, até pela origem que tenho, para
dizer: dou a minha mão à palmatória, pois a Presidência não é lugar de comemorar. Isso me ensina José
Sarney; isso me ensina Romeu Tuma. E tenho a meu
favor as 106 sessões que presidi sempre com a maior
isenção, respeito e serenidade. Sou um ser humano
como outro qualquer. De um mal, não padeço: o cinismo de vir defender uma coisa na tribuna e fazer outra
por trás. Isso não está em mim.
Portanto, Sr. Presidente, esse episódio para mim
declaro encerrado. E quanto as recursos? É direito de
cada um dos Srs. Senadores. Só tenho esta convicção e esta certeza não só pelo povo do meu Estado,
mas pelos meus Pares que me conhecem e até por
todos que procurei, como o Senador Jefferson Péres,
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no início da votação. Muitos me disseram: “Siqueira,
se eu pudesse, estaria votando com você; não o faço
porque os meus Vereadores vão me apertar lá no Estado”. Não vou citar os nomes. Mas vários me disseram: “É muito boa essa medida. Não vou ﬁcar contra
os Vereadores, porque depois vou ﬁcar mal em meu
Estado”. Não tive essa preocupação. Não quero ﬁcar
bem com a opinião pública, nunca vivi de mídia, de
nota. Não tenho propensão alguma a me sobrepor e a
me destacar. Faço um trabalho diário, venho todos os
dias a esta Casa, sinto-me honrado com o mandato de
Senador e, principalmente, com o respeito que tenho
dos meus Pares. É isso o que vou levar para minha
história, Senador Romeu Tuma.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, invoco o art. 14 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Apelo a V. Exª que me permita apenas um esclarecimento. No dia em que presidia – penso que agi com
toda a lisura e equilíbrio –, estava mantendo a dignidade da Casa na Presidência da sessão extraordinária solicitada por todos os Srs. Líderes, com exceção
do Senador Jefferson Péres. Foi feita uma questão
de ordem pelo Senador Tião Viana, se não teria que
haver a unanimidade dos Líderes. Se não me falha a
memória, o art. 256 diz: “consultados os líderes em
sua maioria”, e não a unanimidade. Então, a sessão
extraordinária foi convocada e realizada. Quando me
foi solicitada a Presidência pelo 2º Vice-Presidente,
por direito cronológico de colocação, imediatamente
me levantei e a cedi a S. Exª – o que era o correto –,
mas já com o registro da Presidência.
Todos sempre aguardam alguns minutos a mais.
O Senador Ramez Tebet foi Presidente, assim como
outros que aqui passaram. Numa votação nominal, às
vezes, se alguém pede que aguardemos um minuto
porque está chegando, nós o fazemos. Então, estavase aguardando. Se 14, 15 ou 16, é indiferente. Quando a sessão terminou, ﬁz uma reclamação de que o
Senador Eduardo Siqueira Campos voltasse à Mesa
para encerrar, e nunca meu protesto foi contra o resultado. Absolutamente! Não foi correta a informação
que a imprensa deu. Não protestei contra o resultado,
mas sim quanto à forma.
Então, é isso que quero aqui deixar claro, aproveitando as palavras do Senador Eduardo Siqueira
Campos. Essa foi minha postura e creio que estava
conduzindo os trabalhos com toda a dignidade e respeito ao exercício da Presidência.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, por ter sido citado pelo orador, de acor-
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do com o art. 14 do Regimento Interno, e último da
sessão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas para entregar a V. Exª o levantamento que ﬁzemos no gabinete
sobre a comparação entre a proposta da Câmara dos
Deputados e o que foi aprovado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, onde provamos por A mais B que houve aumento de Vereadores em Tocantins, 200 Vereadores
a mais no interior.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª pede a publicação?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Peço a publicação a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, não levarei os dez minutos que
o Senador Eduardo Siqueira Campos, mesmo sendo
membro da Mesa, levou, desrespeitando, porque só
teria direito a cinco. Mas não vou levar isso em conta,
uma vez que eu também já ultrapassei o tempo aqui em
outras ocasiões. Entretanto, Sr. Presidente, quero dizer
que, na sessão em que se votou o primeiro turno dessa
emenda, quem presidia era o Senador Eduardo Siqueira
Campos. E S. Exª fez cinco sessões em meia hora! Isso
não existe em Parlamento nenhum do mundo! Foi o próprio Senador que fez as cinco sessões em meia hora.
O Presidente José Sarney saiu para a posse de Gilmar
Mendes, e S. Exª presidiu. Se erro houve, começou ali,
com o Senador Eduardo Siqueira Campos presidindo
cinco sessões em meia hora para votar uma emenda.
Onde está o tal interstício? Onde já se viu isso?
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Fui ao Supremo.
Foi decisão da Mesa.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL –
BA) – Não foi decisão da Mesa, não, mas de S. Exª.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Decisão minha.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – E ele próprio recorre ao Supremo. Vejam só,
S. Exª pratica e recorre ao Supremo.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Não é verdade.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – É a verdade.
V. Exª disse aqui algumas inverdades, como que
não teve lucro em Vereadores, quando, na verdade, V.
Exª ganhou mais 200 Vereadores.
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O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Não é verdade.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – A lista está aí para ser publicada, retirada pelo
Senador Antonio Carlos Valadares. Conseqüentemente, eu aqui estou para dizer que o Senador Eduardo Siqueira Campos presidiu. E a maneira com que S. Exª se
expressou ao ﬁnal demonstrou claramente que não poderia presidir, até porque quem tinha que fazê-lo não era
S. Exª, mas o 1º Vice-Presidente, Senador Paulo Paim,
que estava presente. S. Exª não poderia presidir.
Mas esses erros são cometidos aqui diariamente,
sem que o Regimento seja observado. Se o Senador
Eduardo Siqueira Campos diz que presidiu 112 sessões, é porque o Presidente e o Vice-Presidente não
presidiram, assim como V. Exª, que é 1º Secretário,
está presidindo neste momento, enquanto S. Exª está
no plenário. São os erros que aqui se cometem. Todos
querem ir para a Mesa, mas ninguém quer presidir
a sessão. S. Exª presidiu 112 vezes porque isso lhe
daria projeção, sobretudo depois que a TV focaliza o
Presidente. E S. Exª sempre faz um pequeno discurso
realmente. Refere-se a cada grupo que chega, faz um
discurso, dirige uma palavra amável aos Senadores.
De maneira que S. Exª faz discursos da própria Presidência, o que é irregular.
Presidi esta Casa quatro anos e não houve ocorrência alguma assim. Procurem ver, mesmo a Oposição. E ninguém foi mais imparcial como Presidente do
que eu. Portanto, tenho autoridade para dizer, neste
instante, que não tenho interesse nenhum no problema
de o Sr. Eduardo Siqueira Campos ganhar ou perder
200 Vereadores. Esse é um problema do Tocantins,
Estado pelo qual tenho muito apreço e até gratidão,
tendo em vista que o pai do Senador colocou o nome
de uma usina de Luiz Eduardo Magalhães. De maneira
que não interessa essa parte do Tocantins, e sim dizer
que recurso pode haver, hoje mesmo deveria ter sido
julgado. Penso que, praticamente, não interessa mais
o recurso, porque o dia 5 já passou. Entretanto, deve
ser julgado para provar que alguém que votou não
pode presidir, porque o Presidente não vota. E S. Exª
votou e foi presidir, quando na realidade quem deveria
presidir era o Sr. Paulo Paim.
Quanto ao problema de como S. Exª falou com
o Senador Romeu Tuma, S. Exª falou de uma maneira
muito gentil na tribuna. Não foi bem isso ao que assisti. Mas, seja como for, não vou ﬁcar tratando desse assunto, porque não é bom para o Parlamento; e,
como não é bom, não vou fazê-lo. S. Exª vai continuar
presidindo as suas 112 sessões e fazendo todo dia
112 discursos.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado, Senador.
Concedo a palavra, pela Liderança do Governo,
ao Senador Aloizio Mercadante.
S. Exª dispõe da palavra por cinco minutos.
Depois falará o Senador Ramez Tebet e, em seguida, os Senadores Antonio Carlos Magalhães – o
Senador Aloizio Mercadante fala pela Liderança –,
Alvaro Dias e Sibá Machado. Essa é a lista dos futuros oradores.
Desculpe-me, Senador Aloizio Mercadante, vou
remarcar o seu tempo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela Liderança do Governo. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero voltar a
esta tribuna em razão do debate que tivemos ontem,
aqui, sobre liberação de emendas e a discussão apresentada ontem, que acredito necessária para a vida
democrática e para as instituições do País.
Aﬁrmei ontem que fui Oposição durante oito anos
e, em pelo menos mais da metade do meu mandato,
nunca liberei R$1,00 no Governo Fernando Henrique
Cardoso, e posso apresentar os dados do Siaﬁ. No
entanto, nunca subi à tribuna para protestar, porque
entendia que, de fato, a emenda é uma decisão do
Parlamentar, do mandato, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Mas, no regime presidencialista e num
orçamento autorizativo, a decisão da liberação de empenho era prerrogativa do Poder Executivo, e, na condição de Oposição, mantive-me coerente com os meus
princípios, com os meus valores, com as minhas atitudes e não trabalhei nesse sentido, porque considerei
incompatível, sobretudo, com a condição de Liderança
da Oposição, que exerci durante um período.
Os dados comprovam o que estou aﬁrmando. O
trabalho do Cebrap e da Unicamp, de Angelina Cheibub Figueiredo* e Fernando Limonge* – dois excelentes cientistas políticos do núcleo de estudos políticos
da Unicamp e pesquisadores do Cebrap –, demonstra
isso. Por exemplo, conforme os dados que apresentei
ontem, no ano de 1996, o PSDB tinha liberado 47%
das verbas; o PFL, 52,1% das verbas; o PT, apenas
15,7%; o PDT, 16,6%.
Procurei demonstrar que não procedia também
a aﬁrmação de alguns Parlamentares da Oposição de
que, no passado, se podia liberar verba e que isso não
acontecia. No ano de 1998, o PSDB liberou 56,1% das
verbas; o PFL, 61,7% das verbas; o PT, apenas 15%;
e o PDT, 25,5%. Então, de fato, havia uma diferença
signiﬁcativa entre o tratamento dispensado aos partidos da Base e aos partidos da Oposição.
No intuito de buscar esclarecer, aﬁrmo que isso
não aconteceu neste Governo, no primeiro ano, e não
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creio que acontecerá este ano. É evidente que há ênfase em programas, em atitudes, mas não haverá um
impedimento aos Parlamentares da Oposição para a
liberação de recursos.
Dialogando com o Senador Antonio Carlos Magalhães questionei a aﬁrmação de que os Parlamentares
da Oposição não tinham tido recursos empenhados.
E apresentei uma lista, que recebi da assessoria, demonstrando que os Parlamentares da Oposição já tinham R$ 56.313.808,00 empenhados no Orçamento.
Portanto, havia sim empenho de emendas, e até o ﬁnal
do ano seguramente esses recursos seriam liberados,
como aconteceu no ano passado e como tradicionalmente ocorre no Orçamento. É sempre no segundo
semestre, sobretudo no ﬁnal do ano, que ocorrem as
liberações mais substantivas, quando o Governo tem
mais controle da execução orçamentária.
No bojo da minha aﬁrmação, disse que o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto teria empenhado
R$ 7.371.409,00 e liberado R$ 733.410,00. E aﬁrmei
que a rubrica da liberação era a estruturação de unidades de atenção básica, no Estado da Bahia, com
o valor total do crédito de R$ 11.465.000,00, empenhados R$2.441.410,00, e liberado, liquidado o valor
de R$ 733.410.00. Portanto, informei o crédito do que
tinha sido empenhado e liberado, e o Siaﬁ, apresentado pela Câmara dos Deputados, agrega esses valores
por nome de cada Parlamentar.
Ao ﬁnal da minha apresentação, inclusive, encaminhei a lista que eu tinha recebido do Siaﬁ ao Senador
Antonio Carlos Magalhães. S. Exª e o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto disseram-me o seguinte:
“não conferem as nossas avaliações com o mandato
com as liberações que estão aí, nem o empenho nem
a liberação”.
Apresentei o quadro dos empenhos dos Parlamentares dizendo a ACM Neto que S. Exª empenhou
da verba pessoal, ou seja, o que está empenhado em
nome de S. Exª, são R$ 600 mil. E o valor que citei
corresponde a emendas de Bancada, que S. Exª teria
empenhado e creditado ao seu nome como emenda
coletiva de Bancada.
Na realidade, não se pode creditar – quero aﬁrmar
isso com toda a clareza –, como estão apresentados
nos dados do Siaﬁ, este valor a um Parlamentar. Portanto, esse crédito que apresentei não procede, porque,
desse valor de R$ 11.465.000,00 para a estruturação
de unidades de atenção básica, o que o Parlamentar tem é a sua parte do crédito que está vinculado a
esse projeto. Aparece esse valor total no nome de S.
Exª, mas, na realidade, esse montante agrega os valores de vários outros Parlamentares. S. Exª não é o
único responsável por esse valor, e o empenho de R$
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2.441.410,00 e a liberação de R$ 733.410,00 dizem
respeito não apenas a um Parlamentar, embora seja
creditado no Siaﬁ dessa forma.
No entanto, do meu ponto de vista, está correta
a informação que S. Exª fez de que esse crédito não
poderia ser debitado ao seu mandato, porque aqui estão embutidos outros Parlamentares que aparecerão
da mesma forma nesse crédito global.
Ainda solicitei informações em relação ao empenho para poder dar conseqüência a esta aﬁrmação. E,
no caso dos R$ 733 mil do Ministério da Saúde, solicitei
todos os Municípios que tinham sido apresentados pelo
Parlamentar para poder confrontar os dados. Ibicuí, por
exemplo, tinha um valor de R$ 76 mil; Catu, Candeúba, Urissanga, São Miguel das Matas, Utinga, Ibititá,
Várzedo, enﬁm, alguns tinham valores empenhados.
Uma parte desses valores foi empenhada, mas, de fato,
não podemos considerar esse valor agregado, que diz
respeito às emendas de vários Parlamentares, apesar
de o Siaﬁ apresentar o resultado desta forma.
Creio que temos que rever essa apresentação no
Siaﬁ, bem como a própria Câmara dos Deputados, e
reapresentar de uma outra forma para que se possa
identiﬁcar, especiﬁcamente, o valor de cada Parlamentar, e não essa agregação. O Parlamentar, apesar de
fazer parte daquele crédito, não pode ter esse valor
creditado ao seu mandato, o que é descabido.
Portanto, termino dizendo que de fato houve empenho de recursos para os Parlamentares da Oposição. Haverá e está havendo liberação desses recursos,
como já ﬁzemos no ano passado. Se analisarmos o ano
passado, veriﬁcaremos que este Governo tem tratado a
Oposição com muito mais consideração orçamentária
do que há alguns anos, em particular com alguns Parlamentares – considerando-me um dos que nunca teve a
atenção que a Oposição está recebendo neste Governo
com relação à liberação de recursos. Tenho certeza de
que o balanço deste ano será semelhante ao do ano
passado. As verbas serão empenhadas, e tudo o que é
meritório nos diversos Ministérios será reconhecido.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Quero ainda dizer que o Senador Antonio Carlos Magalhães manifestou, por exemplo, profunda discordância
no caso do Ministério da Saúde, pelo não atendimento
de recursos ao Hospital Irmã Dulce – cujo nome é uma
homenagem –, em Salvador, que deveria ter sido contemplado pelo Ministério com recursos do SUS.
O Governo vem fazendo um esforço grande nessa
área. Ontem mesmo questionei a manchete do jornal
O Globo, do Rio de Janeiro, que dizia que o Rio de
Janeiro só tinha R$ 2 milhões liberados. Só o Hospital
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Souza Aguiar, conforme Diário Oﬁcial daquele mesmo
dia ou do dia anterior, tinha mais de R$ 28 milhões
apresentados, o que demonstrava não ser procedente a
manchete, como não é procedente parte dos discursos
apresentados em relação à discriminação política.
(O Sr. José Sarney assume a Presidência.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Assumo de público o compromisso de me empenhar
para resolver essa questão do Hospital Irmã Dulce, que
seguramente é de grande interesse público, de renome,
de prestígio e deve ter toda a atenção especial do SUS.
Tenho certeza de que o Ministro e o Governo serão
sensíveis aos recursos dispensáveis a essa unidade
hospitalar tão importante ao Estado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Quero concluir solicitando à Comissão de Orçamento
que faça uma revisão dos critérios de apresentação dos
recursos e mandatos, para que possamos ter agregada,
especiﬁcamente, em cada rubrica, em que aparece o
nome do Parlamentar vinculado, qual a parcela efetiva
sobre a qual tem responsabilidade direta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA.) – Peço a palavra de acordo com o art. 14 do
Regimento Interno, porque fui citado pelo Senador
Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero pedir às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram nas dependências da Casa que compareçam
ao plenário, pois estamos votando a PEC do Judiciário. Um quorum de 53 Senadores não dá segurança
à Mesa para submeter à votação matéria dessa relevância. É preciso um quorum alto.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, redigi um discurso com muitos
dados para apresentar hoje, comprovando as minhas
aﬁrmativas de ontem, em relação ao discurso do nobre
Senador Aloizio Mercadante, por quem tenho estima e
respeito, sobretudo em sua atuação como Senador.
Aqui está o discurso.
Entretanto, o Senador Aloizio Mercadante, desta
tribuna, praticamente desfez, em sua quase totalidade,
as aﬁrmativas que S. Exª, por equívoco, não seu, mas de
alguém que o induziu ao erro, fez sobre o assunto.
Há, entretanto, um ponto que penso ser do meu
dever tratar, principalmente porque V. Exª, Senador
José Sarney, está na Presidência. V. Exª, como Presidente da República, foi e continua sendo, apesar de
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morta a Irmã Dulce, um devoto permanente das suas
obras e do seu trabalho. Todas as vezes que V. Exª
vai a Salvador pede, em primeiro lugar, para visitar o
Hospital Irmã Dulce e o seu túmulo.
Peço a atenção do Senador Aloizio Mercadante
e de toda a Casa para este absurdo que é se fazer
uma emenda coletiva, de todos os parlamentares,
para vários hospitais, principalmente para o Hospital
Irmã Dulce. A Bancada do PT, então, de acordo com
o Ministro, que também é cúmplice, destina a quase
totalidade dos recursos para o Município de Vitória da
Conquista.
A coisa foi tão gritante que o Senador Mercadante
tomou o compromisso, feito comigo, mas acredito que
o faz também com V. Exª, de ver uma solução para o
hospital de Irmã Dulce.
É um absurdo que emendas coletivas não sejam
dirigidas para todos os Parlamentares que assinaram
essa emenda, mas exclusivamente para os Prefeitos
do PT. Isso, evidentemente, não está de acordo com
o Senador Aloizio Mercadante, tampouco com a seriedade do emprego dos recursos orçamentários.
O Orçamento é uma peça de ﬁcção no Brasil.
Enquanto não tivermos o orçamento impositivo, teremos esses problemas. Por esse motivo, venho apelar
a V. Exª para que, no segundo semestre, coloque na
Ordem do Dia – já era para estar desde março – o orçamento impositivo.
Estou satisfeito porque mais uma vez ﬁcou comprovado que não menti, como também o Senador Aloizio
Mercadante cometeu um equívoco, não por sua culpa,
mas por culpa de seus informantes. A sua atitude de
vir, hoje, tratar do assunto me satisfaz plenamente.
Sou grato ao Senador Aloizio Mercadante pela sua
correção de procedimento e por isso não pronunciarei
o discurso que elaborei.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Foi lido, na sessão deliberativa ordinária de ontem, o Requerimento nº 883, tendo como primeiro
signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita,
nos termos do Regimento Interno do Senado Federal,
o horário do Expediente da sessão do dia 18 de outubro seja dedicado a homenagear a Medicina brasileira
pela passagem do Dia do Médico.
Em votação o referido requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 896, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 896, de 2003, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso ao ex-Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso,
agraciado com o Prêmio Entendimento Internacional, concedido pela Fundação Fulbright,
dos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 193, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão, com voto
contrário da Senadora Ana Júlia Carepa.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do dia 16 de março último, quando teve sua apreciação adiada,
em virtude da falta de acordo de lideranças
para apreciação de Medidas Provisórias.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 929, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 929, de 2003, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso à advogada iraniana Shirin Ebadi, agraciada com o Prêmio Nobel
da Paz, pelo seu efetivo trabalho em defesa
dos direitos humanos, na promoção da democracia e na luta contra a pobreza.
Parecer favorável, sob nº 93, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aelton
Freitas.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do dia 16 de março último, quando teve sua apreciação adiada,
em virtude da falta de acordo de lideranças
para apreciação de medidas provisórias.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, como vamos votar a reforma do Judiciário e precisamos de 49 votos favoráveis no painel,
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apesar de nele constarem 61, adianto à Presidência
que vou pedir veriﬁcação de quorum nesse projeto
para ter a exata dimensão do quorum presente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a V. Exª que o peça no último item.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Está ótimo, faremos o pedido no último item.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação do Requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 935, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 935, de 2003, do Senador Arthur Virgílio
e outros Senhores Senadores, solicitando voto
de aplauso ao Papa João Paulo II, pelo transcurso do seu 25º aniversário como Pontíﬁce
da Igreja Católica Apostólica Romana.
Parecer favorável, sob nº 94, de 2004, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do dia 16 de março último, quando teve sua apreciação adiada,
em virtude da falta de acordo de lideranças
para apreciação de Medidas Provisórias.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.044, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.044, de 2003, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao ex-Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pelo prêmio que lhe foi outorgado pela
Associação Fulbright, em reconhecimento ao
trabalho e aos esforços despendidos em favor
da aproximação entre os diferentes países e
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pela consolidação democrática e a estabilidade econômica alcançadas ao longo de seu
governo, bem como pelos investimentos de
seu governo nas áreas da saúde, educação
e desenvolvimento social.
Parecer favorável, sob nº 194, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão, com voto
contrário da Senadora Ana Júlia Carepa.
O Regimento está prejudicado em virtunde da
decisão anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.546, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.546, de 2003, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso ao ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, pelo reconhecimento público, em relatório da FAO, de que,
durante o seu Governo, o Brasil foi um dos
poucos países do mundo que conseguiram
diminuir a fome.
Parecer favorável, sob nº 313, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aelton
Freitas.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 198, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 198, de 2004, do Senador Marcelo Crivella, solicitando a transmissão ao Presidente
da República do Irã, Mohammad Khatami, o
sentimento de pesar e solidaderidade do Senado Federal ao povo iraniano, pelo trágico
acidente ferroviário que vitimou centenas de
pessoas, enlutando aquele país amigo.
Parecer favorável, sob nº 314, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
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sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Fátima Cleide.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2004, da Senadora Ideli Salvatti,
solicitando voto de louvor à Fundação Suíça
pela Paz e à Associação 1.000 Mulheres, pelo
lançamento do “Projeto Mil Mulheres – Prêmio
Nobel da Paz 2005”.
Parecer favorável, sob nº 315, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Cristovam
Buarque.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.199, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.199, de 2003, do Senador Arthur Virgílio e outros Senhores Senadores, solicitando
a transcrição nos Anais do Senado Federal
de artigo do Presidente Nacional do PDT, Leonel Brizola, sobre as ﬁlas de aposentados,
publicado na edição de 20 de novembro de
2003, do jornal O Globo, sob o título “Monstruosidade”.
Parecer favorável, sob nº 2.025, de 2003,
da Comissão Diretora, Relator: Senador Alberto Silva.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 769, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 769, de 2004, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2003, de
sua autoria.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a retirada solicitada por S. Exª.
O Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2003, vai
deﬁnitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
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REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.172, de 2003, do Senador Arthur Virgílio
e outros Senhores Senadores, solicitando a
transcrição nos Anais do Senado Federal de
artigo do jornalista Merval Pereira, publicado na
edição de 19 de novembro de 2003, do jornal
O Globo, sob o título “As ﬁlas da ira”.
Parecer favorável, sob nº 2.024, de 2003,
da Comissão Diretora, Relator: Senador Alberto Silva.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 841, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 841, de 2004, do Senador Ney Suassuna,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2004, de
sua autoria.
Votação do requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2004, vai
deﬁnitivamente ao Arquivo.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço veriﬁcação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Procederemos à veriﬁcação.
(Procede-se à veriﬁcação de quorum.)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– 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, gostaria de fazer um apelo a todos os
Senadores para que votem neste momento, porque
estamos, em combinação com o Líder Aloizio Mer-
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cadante, utilizando esta votação para ter uma idéia
do quorum, para votarmos o texto básico da reforma
do Judiciário.
Trata-se de uma votação que considero muito
importante para o Senado, e já falei isso aqui outras
vezes. Estamos há mais de três anos, esta é a terceira ou quarta vez que se marca para votar, e terminamos adiando. Os jornalistas gravam entrevistas antes
da votação, que acabam não servindo, pelo fato de a
votação não ter sido realizada.
É muito importante que todos venham ao plenário votar, marcar a sua presença, para que tenhamos um quorum de pelo menos 60 Senadores para
votarmos o texto básico, sobre o qual há um consenso. Posteriormente, vamos deﬁnir quais destaques
votaremos.
Era isso, Sr. Presidente. Trata-se de um apelo
para que todos possamos votar.
Estou aqui, Senadora Roseana, colaborando
com o Governo no sentido de termos quorum para
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votar esta emenda constitucional, que está acima
de divergências partidárias. Todos nós, tanto do
Governo quanto da Oposição, temos interesse em
aprová-la. Não vemos, Senadora Roseana, ministros apelando para que votemos esta matéria, como
ocorreu, por exemplo, na votação do salário mínimo.
De qualquer maneira, temos que nos esforçar para
votar conjuntamente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que compareçam
ao plenário, pois precisamos estabelecer o quorum
necessário à votação da reforma do Judiciário.
Como já alcançamos quorum, vou encerrar a votação e iniciar a votação de autoridades. Vamos votar
algumas autoridades, e aí veriﬁcaremos se realmente
o quorum se mantém num nível que possa assegurar
a votação da reforma do Judiciário.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO zero.
Não houve abstenção.
Total de votos: 46
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 58, DE 2004
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 58, de 2004 (nº 206/2004,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Sr. Tilden José Santiago, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República de Cuba, exercer
o de Embaixador do Brasil junto a Antígua e
Barbuda.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 700, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer:) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr.
Tilden José Santiago obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto,
em sessão pública.
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. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Sr. Presidente, quero registrar a minha presença na
última votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, o painel está bloqueado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ainda não foi digitada a matéria submetida à votação.
Perdão pela minha antecipação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 10.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 55
Aprovado o nome do Sr. Tilden José Santiago.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 63, DE 2004
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 63, de 2004 (nº 251/2004,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Srª Leda Lúcia Martins Camargo, Ministra
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixadora junto à República de
Moçambique, exercer o de Embaixadora do
Brasil junto à República de Seicheles.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
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PARECER Nº 701, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer:) – Sr. Presidente, a indicação do nome da Srª.
Leda Lúcia Martins Camargo 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.
Passa-se à votação que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto,
em sessão pública.
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 44 Srs. Senadores; e NÃO 7.
Não houve abstenção.
Total de votos: 51
Aprovado o nome da Srª Leda Lúcia Martins
Camargo.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Sr. Presidente, quero declarar meu voto “sim” na
votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Ana Júlia votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 80, DE 2004
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 80, de 2004 (nº 334/2004,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. Márcio Araújo Lage, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo
do Embaixador do Brasil junto à República
da Namíbia.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 702, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer:) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr.
Márcio Araújo Lage 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.
Passa-se à votação que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimen-

JULHO 2004

Julho de 2004

to Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto,
em sessão pública.
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)
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário porque estamos em processo de
veriﬁcação de quorum para submetermos à votação
a reforma do Judiciário. A Mesa precisa da presença
de 60 Senadores no plenário por tratar-se de matéria
extremamente relevante.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª colocou em votação a apreciação de nome
de chefes de missão diplomática que vão assumir
cumulativamente algumas funções, como no caso dos
Embaixadores Tilden Santiago e Leda. Peço atenção
à secretaria da Mesa, porque tenho quase a certeza
de que há outros chefes de missão diplomática que
também teriam cargo cumulativo cujas mensagens já
estavam pendentes. Quem sabe V. Exª poderia aproveitar esta sessão para votar os itens pendentes. Trata-se, inclusive, de atenção a um pedido do Ministro
das Relações Exteriores, Celso Amorim, para que
não haja outros casos pendentes e assim limparíamos todas as pendências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido dentro das possibilidades da
votação do Plenário.
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores, e NÃO 14.
Houve duas abstenções.
Total de votos: 62
Aprovado o nome do Sr. Márcio Araújo Lage.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 688, DE 2004
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
688, de 2004, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio,
sobre a Mensagem nº 84, de 2004 (nº 339/2004,
na origem), pela qual o Presidente da República
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submete à deliberação do Senado a escolha da
Srª Elizabeth Maria Mercier Querido Farina para
exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo e Defesa Econômica – Cade.
O parecer é favorável.
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação do parecer que, de acordo
com o disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento
Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Estamos apreciando a indicação para Presidente do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade.
(Procede-se à votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO 17.
Não houve abstenções.
Total de votos: 56
Aprovado o nome da Srª Elizabeth Maria Mercier
Querido Farina.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Peço o registro do meu voto “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O voto é secreto, mas a manifestação de V. Exª ﬁcará nos Anais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 689, DE 2004
(Escolha de Autoridade)

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação do parecer que, de acordo com
o disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno,
deve ser procedida por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

Discussão, em turno único, do Parecer nº
689, de 2004, da Comissão de Assuntos Eco-

(Procede-se à votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)

nômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, sobre a Mensagem nº 85, de 2004 (nº
341/2004, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. Ricardo Villas Boas Cueva para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – Cade,
na vaga decorrente do término do mandato de
Fernando Oliveira Marques.
O parecer é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 29 Srs. Senadores; e NÃO 22.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 52
Aprovado o nome do Sr. Ricardo Villas Boas
Cueva.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de registrar meu voto “sim”.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto “sim”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF)
– Sr. Presidente, também gostaria de registrar o meu
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 690, DE 2004
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 690, de 2004, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Fernando Bezerra, sobre a Mensagem nº 86, de 2004 (nº
342/2004, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha da Sr Luiz Carlos Thadeu Delorme
Prado para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, na vaga decorrente do término do
mandato de Thompsom Almeida Andrade.
O parecer é favorável.
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Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se a votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria de, pela ordem, reﬂetir com
o Senado sobre a importância dessa votação para que
o Cade possa dar prosseguimento aos seus trabalhos.
Se não aprovarmos esses nomes, o Cade não poderá
funcionar durante todo esse período.
Tenho certeza de que a responsabilidade pública
prevalecerá, mais uma vez, neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que
compareçam ao plenário para votar.
Vou encerrar a votação.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, o PSDB também considera o Cade importante e
orienta os Senadores do Partido a votarem a favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
Haverá ainda outras votações nas quais os Srs.
Senadores poderão votar.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 31 Srs. Senadores; e NÃO 29.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 61
Aprovado o nome do Sr. Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, se o PSDB não orienta o voto “sim”, a indicação
poderia ter sido reprovada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar, se possível,
que entrássemos na pauta da Ordem do Dia, que trata
da reforma do Poder Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, iremos votar agora simplesmente mais dois
embaixadores cumulativos. Creio que não haverá discussão do Plenário quanto a isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 6, DE 2003
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 6, de 2003 (nº 1.210/2002,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Orlando Galvêas Oli-
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veira, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto a Barbados, exercer o de
Embaixador do Brasil junto à Federação de
São Cristóvão e Névis.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 703, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Orlando Galvêas Oliveira obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto,
em sessão pública.
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 39 Srs. Senadores; e NÃO 17.
Não houve abstenção.
Total de votos: 56
Aprovado o nome do Sr. Orlando Galvêas Oliveira.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria de registrar meu voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy. A votação foi secreta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 11, DE 2003
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, da Mensagem
nº 11, de 2003 (nº 1.215/2002, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Carlos Alberto Ferreira Guimarães, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto a República Federal da Nigéria, exercer
o de Embaixador do Brasil junto à República
do Benin.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 704, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr.
Carlos Alberto Ferreira Guimarães 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.
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Em votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será feita
pelo sistema eletrônico.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação nominal e secreta
pelo sistema eletrônico.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, V. Exª poderia informar ao
Plenário em que país o Sr. Carlos Alberto Ferreira
Guimarães é titular?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Eu já havia anunciado que é a República da Nigéria.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Exercerá, cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Nigéria, o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Benin.
Quero parabenizar o Sr. Embaixador pelo prestígio que está recebendo do atual Governo.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Sr. Presidente, quero registrar o meu voto “sim”. Não
consegui fazê-lo na máquina.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, quero registrar o meu voto “sim”. Não conseguimos fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A votação ainda não encerrou.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, o painel está bloqueado, e alguns
Senadores não conseguiram votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Senadores que mudem de sua bancada
se houver problema.
Vou encerrar a votação. Eu já havia articulado o
painel, o resultado, e, por isso, não estavam entrando os votos. As Srªs e os Srs. Senadores votarão no
próximo item.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO 14.
Não houve abstenção.
Total de votos: 53
Aprovado o nome do Sr. Carlos Alberto Ferreira
Guimarães.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 71, DE 2003
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, da Mensagem
nº 71, de 2003 (nº 103/2003, na origem), pela
qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. George
Ney de Souza Fernandes, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto a Repú-
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blica Zimbábue, exercer o de Embaixador do
Brasil junto à República de Zâmbia.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 705, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir
parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do
Sr. George Ney de Souza Fernandes 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.
Esclareço ao Plenário que a votação será feita
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 48 Srs. Senadores; e NÃO 13.
Não houve abstenção.
Total de votos: 61
Aprovado o nome do Sr. George Ney de Souza
Fernandes.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar a indicação da última autoridade, para,
em seguida, votarmos a reforma do Judiciário.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 125, DE 2003
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão em turno único da Mensagem nº
125, de 2003 (nº 246/2003, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Mário da Graça Roiter, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para cumulativamente
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com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Estado no Kuwait, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado de Bareine.
Concedo a palavra ao Sr.1º Secretário, Senador
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 706, DE 2004 – CRE
O SR. ROMEU TUMA.(PFL – SP. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Senhor
Mário da Graça Roiter obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e 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.
Esclareço ao Plenário que a votação será feita
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 47 Srs. Senadores; e NÃO 12.
Não houve abstenções.
Total de votos: 59
Aprovado o nome do Sr. Mário da Graça Roiter.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Registro o meu voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que
introduz modiﬁcações na estrutura do Poder
Judiciário, tendo
Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral.
1º pronunciamento: (sobre as Propostas):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicidalidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas
durante a discussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs 106, 109, 111, 114,
117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 147, 149,
152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222, de Plenário; favorável, nos termos
de subemendas, às Emendas nºs 54-CCJ,
177, 181, 197, 217 e 232, de Plenário; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124,
182 a 185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202,
203, 205, 207 a 210, 212, 213, 215, 223,
228 a 231, 233, 235 a 237; e pela rejeição
das Emendas nºs 107, 108, 112, 113, 115,
116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140
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a 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158,
160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a 180,
186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206,
214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e
239, de Plenário; e
– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame),
Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento: favorável à Proposta na forma da Emenda
nº 240-CCJ, concluindo por texto que vai à
promulgação, por texto que retorna à Câmara dos Deputados, e pela apresentação, por
desmembramento, das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2004
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento da Proposta de Emenda nº 1, de 2000, de minha
autoria, que “altera o artigo 104 da Constituição Federal e dá outras providências”, que hoje tramita em
conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, que “introduz modiﬁcações na estrutura do Poder Judiciário”, para que retome sua tramitação ordinária.
Justiﬁcação
Com todo respeito ao trabalho desenvolvido
pelo ilustre Senador Bernardo Cabral, designado pela
Comissão de Constituição e Justiça para relatar a matéria à época, considero que os debates sobre o tema
não foram aprofundados o suﬁciente.
Sala da Sessões, 7 de julho de 2004. – Tião Viana, PT/AC.
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.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, volta a tramitação autônoma e retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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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 927, DE 2004
(Do Senador Pedro Simon)
Requer a desanexação e a trami-tação em separado da Proposta de Emenda
à Constituição de nº 74, de 1999.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a desanexa-ção e a tramitação em separado da Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, da qual sou o primeiro signatário, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que trata
da Reforma do Judiciário.
Justiﬁcação
Respeitando a decisão do colegiado da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
qual aprovou relatórios dos ilustres relatores Senador
Bernardo Cabral e, em reexame, Senador José Jorge,
nos quais o entendimento foi pelo não-acolhimento
de minha proposição, que objetiva possibilitar a indicação do Procurador-Geral da República, escolhido
em lista tríplice dentre os mais votados entre seus
pares. Considero que a matéria não deve sucumbir
sem o exame do Plenário, e pela impossibilidade
regimental de destacar pro-posição, apresento então,
este requerimento de desapensação da matéria da
reforma em tela.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Senador Pedro Simon.
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.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, volta a tramitação autônoma e retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência, com base no inciso XIV do art. 48 do
Regimento Interno, visando a orientar a votação da
matéria, comunica ao Plenário que dividirá em duas
votações a conclusão do Parecer nº 451, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Nesse sentido, será votada, em primeiro lugar, a
primeira parte da Emenda nº 240, da CCJ, destinada
à promulgação, constante do referido parecer e os requerimentos de destaques. Em seguida, passar-se-á à
votação da segunda parte da Emenda nº 240, da CCJ,
destinada à Câmara dos Deputados, bem como de todos os requeridos de destaques a ela referentes.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
votação da parte da Emenda nº 240, da CCJ, destinada à promulgação.
Sobre a mesa, requerimentos de destaques referentes à primeira parte da Emenda nº 240, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que, englobadamente, serão lidos e submetidos ao Plenário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 928, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado
Nos termos do Art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso I, do art. 93, constante do
art. 1º da Emenda 240 – CCJ, parte à promulgação.
Sala das Sessões, de de 2004. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 929, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da expressão “...na forma do inciso II”, constante do
inciso III, do art. 93, da Constituição Federal, inserto
nam 240–CCJ (do texto que vai à promulgação), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 930, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do inciso VIII do art. 93, da Constituição Federal, constante da Emenda nº 240–CCJ (do texto
que vai à promulgação), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador
Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO Nº 931, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso XI do art. 93, constante do
art. 1º da Emenda 240 – CCJ, parte à promulgação.
Sala das Sessões, de de 2004. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque,
para votação em separado, do inciso V do art. 95,
constante do art. 10 da Emenda 240 – CCJ, parte à
promulgação.
Sala das Sessões, de de 2004. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do inciso V, do parágrafo único
da Emenda 240 – CCJ, à PEC nº 29, de 2000 (texto
à promulgação).
Justiﬁcação
A quarentena de três anos para o exercício da
advocacia pelos magistrados busca evitar que, com o
seu pronto ingresso nessa atividade proﬁssional, possam ocorrer situações de concessão de privilégios, por
força da antiga investidura, em detrimento dos demais
colegas advogados.
Embora de indiscutível relevância sob o aspecto
ético, impõe-se destacar que, imposta a quarentena,
perderá a sociedade a inestimável contribuição que
esses notáveis conhecedores do direito podem oferecer.
Por outro lado, permitindo o imediato exercício
da advocacia por esses juízes aposentados, se estará
reparando a natural discriminação que o mercado de
trabalho impões aos idosos, além de evitar essa atuação de forma clandestina, certamente mais perniciosa
do que a atuação declarada.
Por último, merece registro, que a reforma como
prevista, discrimina de forma reprovável o juiz afastado do cargo por aposentadoria ou exoneração, haja
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vista que, em relação a aqueles demitidos, inexiste
tal restrição.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 3º do art. 98, constante da Emenda 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO Nº 935, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da expressão “ressalvadas as entidades de direito
público”, do § 3º, do art. 98, da Emenda nº 240 – CCJ
(texto à Promulgação) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Sala das sessões, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 936, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da expressão “ressalvadas as entidades de direito público”, do § 3º do art. 98, constante do art. 1º da
Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao
texto a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo mencionado:
Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98,
99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111-A, 112,
114, 115, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e
168 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
..............................................................
Art. 98. ..................................................
..............................................................
§ 3º Ressalvadas as entidades de direito público, os interessados em resolver seus
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conﬂitos de interesse poderão valer-se de juízo
arbitral, na forma da lei. (NR)
INSTITUTO DA ARBITRAGEM
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, destaque para votação em separado do
§ 4º do art. 99, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 1º do Substitutivo do Relator à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, Emenda nº
240 – CCJ, aprovada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Justiﬁcação
A alteração constante do substitutivo do relator
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal confere ao Poder Executivo a prerrogativa de proceder aos ajustes necessários nas propostas orçamentárias apresentadas em
desacordo com os limites estipulados com os demais
Poderes. Em uma leitura inicial, o parágrafo 4º do art.
99 pode parecer razoável, pois induz ao entendimento
de que um dos Poderes teria extrapolado os limites
orçamentários avançados. Sucede que a dinâmica e
as pressões do jogo político, notadamente na divisão
das verbas orçamentárias em um regime presidencialista como o nosso, muitas vezes não considera um
dos princípios basilares do Estado moderno, qual seja,
a independência e a separação dos Poderes. Assim,
entendemos ser, no mínimo, temerária a concessão,
para o Poder Executivo, de prerrogativas que lhe permitam realizar ajustes em propostas orçamentárias
de outro Poder. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 4º do art. 99, da Constituição Federal, nos termos
do que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ, oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000 (texto à promulgação). Jefferson Péres
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(PEC nº 96, de 1992, na Casa de origem)
REQUERIMENTO Nº 939, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa-
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rado do § 4º do art. 99, da Constituição Federal, nos
termos do que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ,
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000 (texto à promulgação).
Justiﬁcação
A alteração constante da Emenda nº 240-CCJ,
aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de proceder aos ajustes necessários nas propostas orçamentárias apresentadas
em desacordo com os limites estipulados com os demais Poderes. Em uma leitura inicial, o § 4º do art. 99
pode parecer razoável, pois induz ao entendimento
de que um dos Poderes teria extrapolado os limites
orçamentários avançados. Sucede que a dinâmica e as
pressões do jogo político, notadamente na divisão das
verbas orçamentárias em um regime presidencialista
como o nosso, muitas vezes não considera um dos
princípios basilares do Estado moderno, qual seja, a
independência e a separação dos Poderes. Assim,
entendemos ser, no mínimo, temerária a concessão,
para o Poder Executivo, de prerrogativas que lhe permitam realizar ajustes em propostas orçamentárias
de outro Poder.
O dispositivo que se quer suprimir (§ 4º do
art. 99, da Constituição Federal, nos termos do que
dispõe o art. 1º do Substitutivo do Relator) dispõe
o seguinte:
“Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95,
98, 99, 102, 103, 104,105, 107, 109, 112, 113,
114, 115, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e
168 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 99. ..................................................
................................................ ..............
REQUERIMENTO Nº 940, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado,do
§ 4º do art. 99 da Constituição Federal, nos termos
que dispõe o artigo 1º da Emenda nº 240 – CCS, substitutivo do relator á PEC nº 79, de 2000, oferecida à
Proposta de Constituição nº 29, de 2000. – Antero
Paes de Barros.
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REQUERIMENTO Nº 941, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 945, DE 2004

Destaque de dispositivo para votação
em separado.

Destaque de disposição para Votação
em separado.

Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado, do § 4º, do art. 89 da Constituição Federal, nos termos que dispõe o art. 1º da Emenda nº
240 – CCJ, Substitutivo do relator PEC nº 29 de 2000,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. – Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 942, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado das expressões “como órgão central
do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante” constante do inciso
II do art. 105 da Emenda nº 240, constante do texto
à promulgação oferecido a Proposta de Emenda
à Constituição nº 29 de 2000. – Jefferson Peres
– Sérgio Guerra.
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para
votação em separado, do inciso V-A do art. 109, constante do art. 1º da Emenda 240 – CCJ, parte à promulgação.
Sala das Sessões, de de 2004. – Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 944, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 109, inciso V-A, introduzido na Constituição Federal pela Emenda 240 – CCJ (Substitutivo do
Relator) a Proposta de Emenda á Constituição nº 29,
de 2000.
Sala das Sessões, – Álvaro Dias.

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do inciso V e do § 5º do art. 109, da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art. 1º da Emenda
nº 240-CCJ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante da parte do texto a
promulgar.
Sala das Sessões, de de 2004. – Roberto Saturnino.
REQUERIMENTO Nº 946, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para
votação em separado do inciso V-A e do § 5º, ambos
do art. 109, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 1º da EMENDA Nº 240-CCJ (texto
à promulgação), oferecido à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000.
Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para
votação em separado, do parágrafo 5º do Art. 109,
constante do art. 1º da Emenda 240 – CCJ, parte à
promulgação.
Sala das Sessões, de de 2004. – Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 948, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da expressão “(...) ou processo (...)“ constante do § 5º
do art. 109 da Constituição Federal, nos termos do que
dispõe o art. 1º da Emenda nº 240, da CCJ, oferecida
à Proposta de Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Senador Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO Nº 949, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para
votação em separado da expressão “(...) ou processo
(...)” constante do parágrafo 5º do art. 109 da Constituição Federal, constante do art. 1º da Emenda nº 240
– CCJ (texto à promulgação), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 950, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da alínea a do inciso I do § 1º, do inciso II do mesmo
parágrafo; e do § 2º, constantes no artigo 120, dispositivo que integra o texto da Emenda nº 240 – CCJR, a
ﬁm de suprimi-lo da parte que vai à promulgação.
Sala das sessões. – Eduardo Azeredo.
REQUERIMENTO Nº 954, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
dos incisos I, a e b, e II do § 1º do art. 120 da Constituição Federal, constante do artigo 1º da Emenda nº 240
(texto que vai à promulgação), oferecido à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das sessões, – Senador Tasso Jereissati.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 111-A (constante do art. 1º), em conjunto com
o art. 9º, expressão: “§ 1º do art. 111 da Constituição
Federal de 1988”, ambos (arts. 1º e 9º) da Emenda nº
240 – CCJ, na parte do texto que vai à promulgação,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio,
líder do PSDB.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do § 4º do art. 125, com a redação dada pelo art.
1º da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar. – Ideli Salvatti.

REQUERIMENTO Nº 951, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 956, DE 2004

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 120, § 1º, inciso I, alínea a, com a redação
dada pelo art. 1º da Emenda n° 240 – CCJ, oferecida
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
constante do texto que vai à promulgação.
Senado Federal, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 120, inciso II, com a redação dada pelo art.
1º da Emenda nº 240–CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do
texto que vai à promulgação.
Senado Federal, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 953, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em Separado.

REQUERIMENTO Nº 955, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.

Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 5º do art. 125, com a redação dada pelo art. 1º da
Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. – Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2004.
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da alínea b, do inciso I, do § 5º, do art. 128, da Constituição Federal, constante da Emenda nº 240 – CCJ
(do texto que vai à promulgação), oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador
Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO Nº 958, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 129, § 3º, da Emenda n° 240 – CCJ (Substitutivo do Relator) à Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000. – Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 959, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 103-A, introduzido na Constituição Federal pela
Emenda n° 240 – CCJ (Substitutivo do Relator) à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 960, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 103-A, constante do art. 2º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao
texto a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 2º A Constituição Federal passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A,
103-B e 130-A:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal
poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após reiteradas decisões sobre a matéria,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação
na imprensa oﬁcial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento,
na forma estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade,
a interpretação e a eﬁcácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia
atual entre órgãos judiciários ou entre esses
e a administração pública que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação
de processos sobre questão idêntica.
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§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada
por aqueles que podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial, que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação
ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou
cessará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a
aplicação da súmula, conforme o caso.
Súmula Vinculante P/STF
REQUERIMENTO Nº 961, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do Art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para
votação em separado, do Art. 103-A, constante do art.
1º da Emenda n° 240 – CCJ, parte à promulgação.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 962, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 103-A, constante do art. 2º da Emenda n°
240-CCJ (parte à promulgação) oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 963 ,DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do artigo 103-A da Constituição Federal , alterado pelo
artigo 2º da Emenda 240 (CCJ) – Texto à promulgação , oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000.
REQUERIMENTO Nº 964 , DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
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Nos termos do art. 312. inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da expressão “e à Administração Pública direta e indireta nas esferas federais estadual e municipal” constante
do caput do art. 103–A da Emenda 240—CCJ (parte
à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000.
Salão das Sessões, Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 965 , DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
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(Substitutivo do Relator) á Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.
O REQUERIMENTO Nº 969 , DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado, da expressão “indicado pelo Supremo Tribunal
Federal”, que consta dos incisos IV e V do caput do
art. 103-B, da Emenda nº 240 – CCJ.
Sala das Sessões, de maio de 2004. – Senador
José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 970 , DE 2004

Nos termos do art. 312. inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da expressão “ou entre esses e a Administração
Pública, que consta do § 1º do art. 103-A da Emenda
240-CCJ (parte à promulgação) oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Salão das Sessões, Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado, da expressão “indicado pelo Superior tribunal de
Justiça”, que consta dos incisos VI e VII do caput do
art. 103-B, da Emenda nº 240 – CCJ.
Sala das Sessões, de maio de 2004. Senador
José Agripino.

REQUERIMENTO Nº 966, DE 2004

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado, da expressão “indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho”, que consta dos incisos VIII e IX do caput do
art. 103-B, da Emenda nº 240 – CJ.
Sala das Sessões, de maio de 2004. – Senador
José Agripino.

Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
interno, requeiro destaque, para votação em separado,
das expressões “ato administrativo ou” e “ anulará o
ato administrativo” constantes do § 3º do art. 103-A da
Emenda 240-CCJ (parte à promulgação) oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Salão das Sessões, Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 967 , de 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado, da expressão “indicado pelo respectivo Tribunal “,
que consta dos incisos de I a III do caput do art. 103B, da Emenda nº 240 – CCJ.
Sala das Sessões, de maio de 2004. – Senador
José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 968, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 103-B, incisos IV a IX, introduzido
na Constituição Federal pela Emenda 240 – CCJ

REQUERIMENTO Nº 971 DE 2004

REQUERIMENTO Nº 972 DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
dos incisos X, XI, XII e XIII do art. 103-B, da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art. 2º da
Emenda nº 240 – CCJ, oferecido à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000 (texto à promulgação).
– Senador Jefferson Peres.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(PEC nº 96, de 1992, na Casa de origem)
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado dos incisos X, XI, XII e XIII do
art. 103—B, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 20 da Emenda nº 240-CCJ, oferecido
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à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(texto à promulgação).
Justiﬁcação
A emenda nº 240-CCJ, aprovada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, ao instituir o Conselho Nacional de Justiça, deﬁniu
que, dentre os seus quinze membros, seis serão de
representantes estranhos à Magistratura: um membro
do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério
Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da
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República dentre os nomes indicados pelos órgão competente de cada instituição estadual, dois advogados,
indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e dois cidadãos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, indicados uni pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
Os incisos X, XI, XII e XIII do art. 103--B, da
Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art.
2º do Substitutivo do Relator à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal, apresentam a seguinte redação:
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REQUERIMENTO Nº 974, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado ,da expressão “avocar processos disciplinares
em curso e”,que consta do inciso III, do § 40, do art.
103-B, da Emenda nº 240-CCJ.
Sala das Sessões, de maio de 2004 – Senador
José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para a votação em separado , do inciso v, § 40, do ad. 103-B, da Emenda n0
240- CCJfrarte à promulgação).
Sala das Sessões, de maio de 2004 – Senador
José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 976 DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso 11, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
do § 50 do art. 103-B, da Emenda n0 240-CCJ, da
Proposta de Emenda à Constituição n0 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do texto a promulgar. – Senador
Demostenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 977, DE 2004
Nos termos do ad. 312, II, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado do § 50
do ad. 130-A que o ad. 2~ da Emenda n0 240 – CCJ
(texto à promulgação) propõe acrescentar àConstituição Federal.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senadora Serys Slhessarenko.
REQUERIMENTO Nº 978 , DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312. inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 4º da Emenda n° 240–CCJ (parte à promulgação), que extingue os Tribunais de Alçada oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.
REQUERIMENTO N° 979, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do artigo 4º, e seu parágrafo único , da Emenda
n° 240 (texto à promulgação) oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senadora
Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 980 , DE 2004
Nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado da expressão Ministério Público da União contida no § 1º do art.
5º da Emenda nº 240–CCJ (texto à promulgação).
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Serys Slhesssarenko.
REQUERIMENTO Nº 981 , DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da expressão “e o Art. 113” do Art. 9º do texto constante da Emenda nº 240 – CCJ (texto à promulgação),
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Heráclito Fortes.
REQUERIMENTO Nº 982, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 92 , I-A do texto aprovado pela Câmara dos
Deputados (texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Senadora Ideli Salvatti.
EQUERIMENTO Nº 983, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 94, constante do art. 7º da Proposta de
Emenda à Constituição, nº 29, de 2000, aprovada pela
Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste do texto
a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 7º ................ ................... ................
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Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios será
composto de membros do Ministério Público,
com mais de dez anos de efetivo exercício, e
de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade proﬁssional, indicados em lista
tríplice pelo respectivo órgão de representação
de classe ou instituição. (NR)
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Poder Executivo efetuará as nomeações no prazo de vinte dias, ﬁndo o qual estas
caberão ao Presidente do. Tribunal. (NR)
REQUERIMENTO Nº 984, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 94, constante do art. 7º da Proposta de
Emenda à Constituição, nº 29, de 2000, aprovada pela
Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste do texto
a promulgar.
Sala das Sessões, – Papaléo Paes.
Dispositivo Destacado:
Art. 7º ...................................
“Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal. E Territórios será
composto de membros do Ministério Público,
com mais de dez anos de efetivo exercício, e
de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade proﬁssional, indicados em lista
tríplice pelo respectivo órgão de representação
de classe ou instituição. {NR)
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Poder Executivo efetuará as nomeações no prazo de vinte dias, ﬁndo o qual estas
caberão ao Presidente do tribunal. (NR)”
REQUERIMENTO Nº 985, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
do inciso I, do art. 98, da Constituição Federal, de que
trata o art. 10 da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar. – Senador Demóstenes Torres.
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REQUERIMENTO Nº 986, 2004 - PLEN
Destaque para votação em separado
PEC nº 29/2000 – Introduz modiﬁcações na
estrutura do Poder Judiciário.
Requeiro, com fulcro no artigo 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da alínea d, do inciso III, do art.
102, da PEC nº 29, de 2000 (pág. 27, do volume I, do
avulso do parecer 451/04), para que conste do texto
que vai à promulgação da emenda nº 240-CCJ (pág.
204, do volume I, do avulso do parecer 451/04).
Justiﬁcação
Como se sabe, propusera o nobre Senador José
Jorge, Relator na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, um substitutivo que, aprovado pelo Senado,
deve ir à promulgação, além de outro, com matérias
remanescentes sobre as quais o parecer era divergente da proposta da Câmara dos Deputados, e que,
portanto, deveria voltar àquela Casa, além de três outras PEC, sobre temas especíﬁcos, que, igualmente,
deveriam ir à Câmara.
REQUERIMENTO Nº 987, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 4º, do Art. 102, constante do Art. 12, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto do texto a promulgar.
Sala de Sessões, – José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 988, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos requeiro destaque, constante do
art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado, do § 4º, do art.
102, constante do art. 12 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para constar do texto á
promulgação.
Sala das Sessões, – Arthur Virgílio – Líder do
PSDB
REQUERIMENTO Nº 989 2004 – PLEN
Destaque para votação em separado
PEC nº 29/2000 – Introduz modiﬁcações na
estrutura do Poder Judiciário
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Requeiro, com fulcro no art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da alínea b, do inciso III, do art.
105, da PEC nº 29, de 2000 (pág. 122 do volume I, do
avulso do parecer nº 451/04), para que conste do texto
que vai à promulgação da emenda nº 240-CCJ (pág.
205, do volume I, do avulso do parecer nº 451/04).
Justiﬁcação
Como se sabe, propusera o nobre Senador José
Jorge, Relator na Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania, um substitutivo que, aprovado pelo Senado,
deve ir à promulgação, além de outro, com matérias
remanescentes sobre as quais o parecer era divergente da proposta da Câmara dos Deputados, e que,
portanto, deveria voltar àquela Casa, além de três outras PEC, sobre temas especíﬁcos, que, igualmente,
deveriam ir à Câmara.
REQUERIMENTO Nº 990, 2004 – PLEN
Destaque para votação em separado
PEC nº 29/2000 – Introduz modiﬁcações na
estrutura do Poder Judiciário.
Requeiro, com fulcro no artigo
312, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para votação em separado do inciso II, do art. 115, da PEC nº 29, de 2000 (pág. 133 do
volume I, do avulso do parecer nº 451/04) para que
conste do art. 114, do texto que vai à promulgação da
Emenda nº 240 – CCJ (pág. 206 do volume I, do avulso do parecer nº 451/04).
Justiﬁcação
A PEC nº 29, de 2000, inova signiﬁcativamente
na disciplina constitucional da competência da Justiça
do Trabalho, e tais inovações foram, no geral, acolhidas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do substitutivo do nobre Senador
José Jorge.
Com a aprovação do substitutivo, passa a constar
do texto constitucional o detalhamento da competência
da Justiça do Trabalho, de forma a se evitar,
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do inciso II do art. 115 da Constituição Federal, de que
trata o art. 24 da Proposta de Emenda nº 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do texto a promulgar. – Senador,
– Demóstenes Torres
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REQUERIMENTO Nº 992, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso VIII, do art. 115, constante do art. 24 da
Proposta de Emenda à constituição nº 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do art. 114, da Constituição Federal, contido no Art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, do
texto a promulgar.
Sala de sessões, – Edison Lobão.
REQUERIMENTO N° 993, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 2º do art. 115 da Constituição Federal, conforme
a redação dada pelo art. 24 da PEC nº 29 , de 2000
,excluída a expressão “de comum acordo” , para a inclusão do art. 114 constante do artigo 1º da Emenda
nº CCJ/240 – texto á promulgação, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm
de que conste do texto que retornará à Câmara dos
Deputados. – Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO N° 994, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do § 2º, do art. 115, constante do art. 24 da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm
de que conste do art. 114, da Constituição Federal,
contido no Art. 1º da Emenda nº 240–CCJ, do texto a
promulgar.
Sala de sessões, – Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO Nº 995 , DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do § 4º, do art. 115, constante do art. 24 da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do art. 114, da Constituição Federal, contido no art. 1º da Emenda nº 240–CCJ, do
texto a promulgar.
Sala de sessões, – Senador Edison Lobão.
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REQUERIMENTO N° 996, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso II do art. 119, constante do art. 26 da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 26....................................................
“Art. 119. ..............................................
II – por nomeação do Presidente da República, de dois juízes dente advogados de
notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados em lista tríplice, para cada vaga, – Ordem dos Advogados do Brasil. (NR)”
...................... ........................................
COMPOSIÇÃO DO TSE
REQUERIMENTO Nº 997, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso II do art. 119, constante do art. 26 da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar.
Sala das Sessões, 2004. – Senador Papaléo
Paes.
Dispositivo destacado:
Art. 26....................................................
“Art. 119............................... .................
..............................................................
II – por nomeação do Presidente da República, de dois juízes dentre advogados de
notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados em lista tríplice, para cada vaga pela
Ordem dos Advogados do Brasil .(NR)”
..............................................................
COMPOSIÇÃO DO TSE

REQUERIMENTO Nº 998, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
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do, do art. 120, da Constituição Federal, nos termos
do Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, maio de 2004. – Senador
Roberto Saturnino .
REQUERIMENTO Nº 999, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado do art. 120 da Constituição Federal, de que trata
o art. 27, da Proposta de Emenda nº 29, de 2000,
fim de que conste do texto a promulgar. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.000, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso III do art. 120, constante do art. 27 da
Proposta de Emenda à Constituição, nº 29, de 2000,
aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar.
Sala das Sessões, 2004. – Senador Papaléo
Paes.
Dispositivo destacado:
Art.27. ...................................................
“Art. 120. ...............................................
..............................................................
III – por nomeação , pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação ilibada ,
indicados em lista tríplice, para cada vaga, pela
Ordem dos Advogados do Brasil. ( NR)
...................... ........................................
COMPOSIÇÃO DOS TRÊS

REQUERIMENTO Nº 1.001, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso III do art. 120, constante do art. 27 da
Proposta de Emenda à Constituição, nº 29, de 2000,
aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo destacado:
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Art. 27....................................................
“Art. 120............................... .................
..............................................................
III – por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação ilibada,
indicados uma lista tríplice, para cada vaga,
pela Ordem dos Advogado do Brasil. (NR)
COMPOSIÇÃO DOS TRÊS

REQUERIMENTO Nº 1.002, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 8º do art. 125, constante do art. 30 da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do texto a promulgar.
Sala das sessões, – Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 1.003, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 8º do art. 125, constante do art. 30 da proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, para constar
do texto à promulgação.
Sala das Sessões, – Paulo Otávio.
REQUERIMENTO Nº 1.004, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
do § lº, do art. 128, da Constituição Federal, constante
do art. 33 da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.005, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 2º, do art. 132, constante do art. 36 da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do texto a promulgar. – Senador Jefferson Peres.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 1.006, DE 2004
(À PEC nº 29, de 2000)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Requerimento Interno destaque, para votação em separado, do
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art. 36 da Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, para incorporação ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal, cujo teor é o seguinte:
Art. 36. O art. 132 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, passando o atual
parágrafo único a § 1º:
Art. 132. ................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Às Procuradorias Estaduais e do
Distrito Federal são asseguradas autonomia
funcional e administrativa, e a iniciativa de sua
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.
Justiﬁcação
O presente destaque tem por objetivo manter o
texto aprovado na Câmara dos Deputados que prevê
a autonomia ﬁnanceira, funcional e administrativa das
Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal.
As procuradorias dos Estados já possuem autonomia administrativa e funcional em suas Leis Orgânicas, e, nos Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do
Sul, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, também
possuem autonomia ﬁnanceira.
O que se pretende com a elevação da autonomia
a nível constitucional, é estender a garantia de repasse
de recursos às Procuradoras Estaduais que ainda não
usufruem dessa prerrogativa, de um lado para fortalecer
a instituição, e, de outro, para assegurar, de uma vez
por todas, a condição de agente político à categoria
proﬁssional dos procuradores de Estado.
REQUERIMENTO Nº 1.007, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 38 , na parte em que trata do art. 134, §
2º, da Constituição Federal, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto a promulgar. – Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO Nº 1.008, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
art. 168, constante do art. 39 da Proposta de Emenda
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à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto a promulgar.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 1.009 DE 2004
(à PEC nº 29, de 2000)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Requerimento Interno, destaque, para votação em separado,
do artigo 39 da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, para incorporação ao substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, cujo teor é o seguinte:
Art. 39. O art. 168 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 168. Os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, das Procuradorias Estaduais
e do Distrito Federal e da Defensoria Pública,
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês,
em duodécimos, na forma da lei complementar
a que se refere o art. 165, § 9º
Justiﬁcação
O presente destaque tem por objetivo manter o
texto aprovado na Câmara dos Deputados que dispõe
exclusivamente sobre os repasses dos duodécimos a
cada dia 20 (vinte) do mês, na forma da lei complementar prevista o inciso § 9º do artigo 165 da Constituição
Federal, que dispõe sobre o (1) “exercício ﬁnanceiro,
a vigência, os prazos, a elaboração e a organização
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias
e da lei orçamentária anual”, além de (II) “estabelecer
normas de gestão ﬁnanceira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para
a instituição e funcionamento de fundos.”
Procuradorias como as dos Estados do Rio de
Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e
Distrito Federal já possuem autonomia ﬁnanceira e, o
que se pretende com a elevação da autonomia a nível
constitucional, é estender a garantia de repasse de recursos às Procuradoras Estaduais que ainda não usufruem dessa prerrogativa, de um lado para fortalecer
a instituição, e, de outro, para assegurar, de uma vez
por todas, a condição de agente político à categoria
proﬁssional dos procuradores de Estado.
REQUERIMENTO Nº 1.010, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da
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expressão “a perda do cargo’’ do art. 103-B, § 4º, inciso III,
constante do art. 15 do texto da proposta para inserção
no dispositivo correspondente da Emenda nº 240-CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, a ﬁm de que conste do texto a promulgar.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Leomar Quintanilha.
Dispositivo mencionado para inserção da expressão “a perda do cargo”:
Art. 2º A Constituição Federal passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A,
103-B e 130-A:
............................... ...............................
Art. 103-B. ............................................
..............................................................
§ 4º .......................................................
..............................................................
III – receber e conhecer das reclamações
contra membros ou cargos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares,
serventias e órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro que atuem por delegação
do poder público ou oﬁcializados, sem prejuízo
da competência disciplinar e correicional dos
tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a. remoção, a
disponibilidade: ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo
de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
..............................................................
Competência do CNJ – Perda do Cargo

REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, o arT. 103b § 4º, inciso III do texto da Câmara dos
Deputados (texto da proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto à promulgação.
REQUERIMENTO Nº 1.012, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
o art. 130-A,§ 3º, inciso III, do texto da Câmara dos
Deputados (texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000) oferecida à Proposta de Emenda
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à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar, então, a primeira parte da Emenda
nº 240, da CCJ, destinada à promulgação, constante
do Parecer nº 451, de 2004, em primeiro turno, sem
prejuízo dos destaques.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, apenas quero esclarecer
aos que assistem a esta sessão que o parecer será
aprovado sem debate porque é um texto consensual.
Dessa forma, toda a matéria polêmica será debatida
em outra ocasião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação da primeira parte da Emenda nº 240, destinada à promulgação constante do Parecer nº 451, de
2004, em primeiro turno.
Concedo a palavra ao Relator da matéria para
prestar informações ao Plenário, uma vez que o parecer já foi oferecido e publicado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, matéria veiculada pelo jornal
Folha de S.Paulo do último dia 6 de junho trouxe um
importante diagnóstico do funcionamento da Justiça
brasileira, ou melhor, do seu não-funcionamento.
De acordo com os dados apresentados pelo jornal,
são necessários 1.431 dias, ou três anos, 11 meses e
seis dias, para mandar o autor de um homicídio para
a prisão, em média, quando se contabiliza o tempo
entre o inquérito policial e o início do cumprimento da
pena. Nada indica que em outros Estados brasileiros
seja diferente.
Quando comparamos essas informações com o
que acontece em outro País, a situação se mostra ainda mais alarmante. Na Califórnia, onde se encontra a
Justiça mais lenta dos Estados Unidos, um processo
similar demora 282 dias, ou seja, um quinto daquilo
que demora no Brasil. Essa demora acontece apesar
de mulheres e homens trabalharem com aﬁnco para
que o Poder Judiciário funcione. O problema está diagnosticado há muito tempo.
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As instituições e as regras que regem a Justiça
brasileira foram feitas por um tipo de sociedade que o
Brasil há muito deixou de ser. Dessa forma, tornou-se
urgente a reforma do Judiciário. A sociedade brasileira está continuamente nos dizendo que não se pode
esperar mais.
Uma justiça que leva quase quatro anos para se
pronunciar sobre um processo simplesmente deixou
de funcionar. Isso é preocupante porque o Judiciário
é a instância do Estado que está incumbida de solucionar o conﬂito entre os cidadãos. Quando isso não
ocorre, voltamos ao tão temido estado de natureza
descrita pelo ﬁlósofo Thomas Hobbes, de que o homem é tornado lobo do homem. Não bastam que o
Legislativo elabore as leis e o Executivo as sancione.
É preciso que o Judiciário assegure a sua execução
no caso concreto.
Além do custo social, o custo econômico de uma
Justiça lenta é enorme. Segundo o economista Armando
Castelar, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto)
é 20% menor do que seria se o Judiciário tivesse padrões similares aos dos países desenvolvidos.
Como observou o Professor Jairo Saddi, em artigo no jornal Gazeta Mercantil, de 26 de março, o sistema judicial deve atender a três funções básicas na
sociedade: primeiro, resolver conﬂitos de forma ágil e
imparcial; segundo, fornecer aos demais agentes econômicos os parâmetros das condutas desejadas; e,
terceiro, oferecer garantia de que se constitui em uma
arena de liberdade quanto ao abuso do poder tanto por
parte do Estado, quanto do poder econômico. É isso o
que nós, Congressistas e sociedade, queremos que o
Judiciário seja capaz de fazer.
Para que tais objetivos sejam alcançados, é preciso
que o Judiciário seja reformado em quatro aspectos: a
modernização de sua estrutura administrativa, tarefa que
deve ser levada a cabo pelo próprio Judiciário; a reforma
da legislação processual civil e processual penal, a ﬁm de
tornar mais ágil e rápida a prestação da Justiça. O segundo e o terceiro aspecto dependem fundamentalmente da
alteração da legislação ordinária e são tarefas que devemos enfrentar num futuro próximo. O quarto aspecto, por
ﬁm, é aquele que estamos a tratar no Projeto de Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, isto é, aprimorar a forma
como a Constituição Federal trata o Judiciário.
O Brasil precisa, pois, de um sistema judiciário
moderno, capaz de atender às necessidades de nossa
sociedade. Com as mudanças que ora estão sendo votadas no Senado Federal, estaremos dando um passo
decisivo nesse sentido. Lembro, porém, que muito ainda
carece ser feito nos próximos anos para que possamos melhorar a qualidade da prestação jurisdicional
oferecida pelo Estado brasileiro. Se isso não for feito,
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corremos o risco de frustrar as expectativas do nosso
povo e de tornar inócuas as mudanças trazidas pelo
Projeto de Emenda Constitucional nº 29, de 2000.
Para produzirmos o relatório referente ao Projeto
de Emenda Constitucional nº 29, de 2000, aprovado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, buscamos traduzir os principais anseios,
expectativas tanto da comunidade jurídica como da sociedade, a quem a tutela jurisdicional é prestada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir de
agora faço um detalhamento das diversas medidas que
estão incluídas nessa emenda constitucional. Como,
na realidade, todos os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras aqui já conhecem o conteúdo do projeto, vou
pedir a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize que meu
discurso seja publicado na íntegra e, posteriormente,
na hora da votação dos destaques, ou após a votação
da matéria, inclusive atendendo ao apelo do Senador
Antonio Carlos Magalhães e para aproveitarmos o alto
quorum que temos agora, vou pedir a V. Exª que autorize que o discurso seja dado como lido e vou fazer um
apelo a todos os companheiros, de todos os Partidos,
inclusive do novo Grupo do Diálogo, criado aqui, para
que apóiem esse projeto para que possamos dar uma
demonstração à sociedade do interesse do Senado
pela reforma do Judiciário votando todos os Senadores o texto básico do projeto. Há ainda pequenas divergências que iremos discutir pontualmente quando
posteriormente forem discutidos os destaques.
Sr. Presidente, encerro, agradecendo a colaboração
de todos os Senadores da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que participaram deste relatório. Este
relatório não é mais meu, é da Comissão. Particularmente, gostaria de agradecer ao Presidente Senador Edison
Lobão, que realmente deu uma colaboração muito grande,
além dos demais membros da Comissão. E aproveito para
pedir o voto “sim” a todos os Senadores, da Oposição,
do Governo e desse novo Grupo do Diálogo.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ JORGE.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, matéria veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo
do último dia 6 de junho trouxe um importante diagnóstico do funcionamento da Justiça brasileira, ou melhor,
de seu não funcionamento. De acordo com os dados
apresentados pelo jornal, no Estado de São Paulo, são
necessários 1.431 dias, ou 3 anos, 11 meses e 6 dias,
para mandar o autor de um homicídio para a prisão,
quando se contabiliza o tempo entre o inquérito policial
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e o início do cumprimento da pena. Nada indica que,
em outros Estados brasileiros, seja muito diferente.
Quando comparamos essas informações com
o que acontece em outro país, a situação se mostra
ainda mais alarmante. Na Califórnia, onde se encontra
a justiça mais lenta dos Estados Unidos, um processo
similar demora 282 dias, ou seja, um quinto daquilo
que demora no Brasil.
Essa demora acontece apesar de mulheres e de
homens que trabalham com aﬁnco para que o Poder
Judiciário funcione. O problema está diagnosticado há
muito tempo: as instituições e as regras que regem a
Justiça brasileira foram feitas para um tipo de sociedade que o Brasil, há muito, deixou de ser. Dessa forma,
tornou-se urgente a reforma do Judiciário. A sociedade
brasileira está continuamente nos dizendo que não se
pode esperar mais.
Uma Justiça que leva quase quatro anos para se
pronunciar sobre um processo simplesmente deixou de
funcionar. Isso é preocupante porque o Judiciário é a
instância do Estado que está incumbida de solucionar
os conﬂitos entre os cidadãos. Quando isso não ocorre,
voltamos ao tão temível estado de natureza descrito pelo
ﬁlósofo Thomas Hobbes, em que o homem é tornado
lobo do homem. Não basta que o Legislativo elabore as
leis e o Executivo as sancione. É preciso que o Judiciário
assegure a sua execução no caso concreto.
Além do custo social, o custo econômico de uma
Justiça lenta é enorme. Segundo o economista Armando
Castelar, o crescimento do PIB – Produto Interno Bruto – é
vinte por cento menor do que seria se o Judiciário tivesse
padrões similares aos dos países desenvolvidos.
Como observou o professor Jairo Saddi, em artigo
no jornal Gazeta Mercantil, de 26 de março, um sistema
judicial deve atender a três funções básicas na sociedade: resolver conﬂitos de forma ágil e imparcial, fornecer aos demais agentes econômicos os parâmetros
das condutas desejadas, e oferecer garantias de que
se constitui em uma arena de liberdade contra o abuso de poder, tanto por parte do Estado como do poder
econômico. É isso que nós, congressistas e sociedade,
queremos que o Judiciário seja capaz de fazer!
Para que tais objetivos sejam alcançados, é preciso que o Judiciário seja reformado em quatro aspectos.
O primeiro é a modernização de sua estrutura administrativa, tarefa que deve ser levada a cabo pelo próprio
Judiciário. O segundo é a reforma da legislação processual civil e penal, a ﬁm de tornar mais ágil e rápida a
prestação da justiça. O terceiro aspecto é o aumento do
número de juízes e promotores. O segundo e o terceiro
aspectos dependem, fundamentalmente, da alteração
da legislação ordinária e são tarefas que deveremos
enfrentar no futuro próximo. O quarto aspecto, por ﬁm,
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é aquele que estamos a tratar no Projeto de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, isto é, aprimorar a forma
como a Constituição Federal trata o Poder Judiciário.
O Brasil precisa, pois, de um sistema judiciário
moderno, capaz de atender às necessidades de nossa
sociedade. Com as mudanças que ora estão sendo votadas no Senado Federal, estaremos dando um passo
decisivo nesse sentido. Lembro, porém, que muito ainda
carece de ser feito, nos próximos anos, para que possamos melhorar a qualidade da prestação jurisdicional
oferecida pelo Estado Brasileiro. Se isso não for feito,
corremos o risco de frustrar as expectativas de nosso
povo e de tornar inócuas as mudanças trazidas pelo
Projeto de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Para produzirmos o relatório referente ao Projeto
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
buscamos traduzir os principais anseios e expectativas tanto da comunidade jurídica como da sociedade,
a quem a tutela jurisdicional é prestada.
Assim, foram realizadas quatorze audiências públicas, quando contamos com a participação de Ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os Tribunais Superiores. Também participaram das audiências
públicas representantes de diversas entidades, tais
como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação
Nacional dos Magistrados do Brasil, a Associação dos
Juízes Federais, o Conselho Nacional dos Membros do
Ministério Público e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Recebemos, também, diversas
sugestões de entidades e de órgãos legislativos estaduais e municipais, órgãos dos poderes judiciários
estaduais e, também, de cidadãos.
Foi, portanto, com muita satisfação que recebi correspondência da lavra do Ministro Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, Francisco Fausto Paula de Medeiros.
De acordo com ele, “O relatório do Senador José Jorge
consegue atender às aspirações dos diversos segmentos
da sociedade, no que concerne à estrutura do Poder Judiciário, além de trazer ele antiga aspiração da comunidade
internacional, ao reconhecer aos tratados e convenções
internacionais, sobre direitos humanos, condições de status equivalente às emendas constitucionais. A reforma do
Poder Judiciário é tema por demais complexo, não resta
dúvida. O relatório, no entanto, consegue atender, com
satisfação, os anseios sociais”.
Agradeço as gentis palavras do Ministro Francisco Fausto, mas devo lembrar que a reforma do Judiciário é uma obra coletiva. Houve um debate profundo
sobre a reforma do Poder Judiciário, com todos os
segmentos envolvidos, o que contabilizou inúmeras
e valiosas contribuições e sugestões, todas devidamente apreciadas.
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Há poucas semanas foram votados, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, os quase duzentos destaques ao Projeto de Emenda Constitucional
da Reforma do Poder Judiciário. Agora, o Parecer da
CCJ será examinado pelo Plenário na forma de dois
textos substitutivos.
Como o Parecer coincide em muitos pontos com
aquele que foi aprovado pela Câmara dos Deputados,
propus um texto que, caso seja aprovado sem alterações pelo Plenário, será enviado à promulgação; o
outro, que contém as modiﬁcações no texto da Câmara, aprovadas pela CCJ, deverá ser enviado de volta
àquela Casa para novo exame após votação no Plenário do Senado.
Podemos dizer, sem medo de errar, que muitos
avanços foram obtidos. Entre os muitos pontos que
merecem registro estão a instituição da Súmula Vinculante e a criação do Conselho Nacional de Justiça,
que são, muito provavelmente, os pontos signiﬁcativos
da reforma e que deverão, no curto e no médio prazo,
melhorar a qualidade da prestação jurisdicional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria,
agora, de destacar alguns pontos que me parecem ser
os mais relevantes da reforma do Judiciário.
O primeiro é a elevação dos tratados e convenções relativos a direitos humanos ao status de emenda
constitucional. A partir de agora, quando aprovados em
dois turnos, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A medida assegura maior efetividade ao sistema
de proteção internacional dos direitos humanos.
O segundo ponto é a sujeição do Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação o País
tenha manifestado adesão. Como observaram Cláudio
Fonteles, Procurador-Geral da República, e Nicolao
Dino de Castro e Costa Neto, Presidente da Associação
Nacional dos Procuradores da República, a regra contribui para a efetiva punição dos crimes cometidos em
detrimento dos direitos humanos, permitindo a aplicação
das sanções sem o óbice da territorialidade.
O terceiro ponto é a federalização dos crimes
relativos a direitos humanos. Apesar dos avanços que
temos veriﬁcado nos últimos anos, o Brasil é apontado, por entidades como a Anistia Internacional, como
país onde os direitos humanos são violados com freqüência. Assim, nas hipóteses de grave violação de
direitos humanos, e para assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República poderá suscitar incidente
de deslocamento de competência para a Justiça Fede-
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ral, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer
fase do inquérito ou processo.
O quarto ponto importante se refere à explicitação de que o Procurador-Geral da República deva ser
oriundo do Ministério Público Federal, o que elimina
possíveis distorções. Em razão das características particulares do Ministério Público, essa medida garante
identidade entre o chefe da instituição e os demais
membros da carreira, o que garante maior harmonia
e, conseqüentemente, aumento da eﬁcácia do Ministério Público. Além disso, ao estabelecer que apenas
uma recondução é possível, impede que alguém se
aproprie da instituição.
O quinto ponto trata do Conselho Nacional de
Justiça, que foi mantido no Parecer da CCJ. Competirá ao Conselho o controle da atuação administrativa e
ﬁnanceira do Poder Judiciário e do cumprimento dos
deveres funcionais dos juízes. O Conselho se constituirá, ainda, em importante canal de comunicação
entre os órgãos do Poder Judiciário e a sociedade. De
um lado, será o ﬁscalizador das atividades do Poder
Judiciário. De outro, será o porta-voz das sugestões
apresentadas pela sociedade. O objetivo é tornar o
sistema judiciário mais transparente e mais compreensível para o cidadão comum.
Além disso, a votação na CCJ não alterou a composição do Conselho aprovada na Câmara dos Deputados. Isso é relevante na medida em que assegura que
o órgão terá componentes da sociedade civil escolhidos
pela Câmara e pelo Senado. Em relação a esse tópico,
convém observar que o Conselho não mais fará parte
da estrutura do Poder Judiciário. Assim, está eliminada
a possibilidade de o órgão determinar a perda de mandato de magistrado. Tal medida é importante porque
assegura a manutenção das garantias constitucionais
de vitaliciedade ao juiz e garante que o juiz não se sinta
intimidado no exercício de suas funções.
De igual forma, foi aprovada, na CCJ, a criação
do Conselho Nacional do Ministério Público, que terá
competência para controlar a atuação administrativa e
ﬁnanceira do Ministério Público e o cumprimento dos
deveres funcionais de seus membros. Além disso, ﬁca
assegurado que cada um dos quatro ramos do Ministério Público, isto é, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e Ministério Público Militar, tenha
assento no Conselho.
O cesto ponto é relativo à Súmula Vinculante, que,
muito provavelmente, é o mais importante para agilizar
o trabalho do Poder Judiciário. A partir da aprovação da
reforma, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício
ou por provocação, mediante decisão de dois terços
de seus membros, após reiteradas decisões sobre a
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matéria, aprovar súmula que terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, na esfera federal,
estadual e municipal.
A medida é importante porque agilizará a tramitação dos processos perante o Poder Judiciário. Além
disso, deverá diminuir, consideravelmente, a quantidade
de trabalho do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se
que, enquanto a Corte brasileira julga mais de 60 mil
processos por ano, a sua congênere americana aprecia
aproximadamente 150 processos. Com menos processos repetitivos para julgar, o Supremo Tribunal Federal
poderá ater-se ao julgamento das questões constitucionais mais relevantes para a sociedade.
Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, STJ,
e ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, foi aprovada,
pela CCJ, a súmula impeditiva de recursos. Por esse
instrumento processual, os mencionados tribunais superiores, de ofício, ou por provocação, poderão, após
reiteradas decisões sobre a matéria, aprovar súmulas
que, a partir da publicação, se constituirão em impedimento à interposição de quaisquer recursos contra a
sentença judicial que as houver aplicado.
Além desses seis pontos principais, outros merecem registro, como a determinação de que as sessões dos tribunais devem ser públicas, a proibição
de se nomear parentes para cargos de conﬁança no
âmbito dos respectivos tribunais ou juízos, e a inclusão de dispositivo, no capítulo dos direitos e garantias
individuais, que assegura a todos, no âmbito judicial
e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios para a celeridade de sua tramitação.
O ingresso na magistratura e no Ministério Público também foi aperfeiçoado. Agora, é exigido, no
mínimo, três anos de atividade jurídica para que seja
possível exercer um desses cargos. Ainda em relação
à magistratura e ao Ministério Público, foi mantida a
quarentena de três anos para que juízes e procuradores aposentados voltem a advogar nos foros em que
atuaram antes de sua aposentadoria.
Além disso, foram extintos os Tribunais de Alçada,
cuja existência não era mais justiﬁcável. Isso, certamente, racionalizará o trabalho dos Tribunais de Justiça.
É importante registrar, ainda, a aprovação de
dispositivos que asseguram a autonomia funcional e
administrativa, bem como a iniciativa de apresentação de proposta orçamentária, para as Defensorias
Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal,
medida que reverterá em benefício dos cidadãos menos favorecidos.
Além disso, é importante reaﬁrmar o compromisso quanto à qualiﬁcação proﬁssional dos juízes. A
reforma estabelece que, para ﬁns de ingresso na car-
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reira, obtenção da vitaliciedade e promoção funcional,
serão obrigatório cursos oﬁciais ou que sejam reconhecidos. Ademais, a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados nasce vinculada ao
Superior Tribunal de Justiça, o que lhe garantirá qualidade e autonomia.
Cabe, ainda, um breve comentário sobre a Justiça
do Trabalho. Faço referência, novamente, à carta que me
foi enviada pelo Ministro Presidente do TST, Francisco
Fausto. Segundo ele, “no que concerne à Justiça do Trabalho o relatório é, de fato, abrangente e bem ressalta a
importância deste órgão do Poder Judiciário, razão por
que todas as propostas a ela inerentes impõe-se sejam
preservadas”. Aﬁrma ele, ainda, que, entre as medidas
importantes para a Justiça do Trabalho, estão “a competência atribuída ao judiciário trabalhista nas ações
relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de ﬁscalização das relações
de trabalho, além dos tributos federais incidentes sobre
os créditos decorrentes das sentenças trabalhistas”.
O Ministro Fausto observa, também, que a reforma
do Judiciário “restabelece a autoridade das decisões;
impõe o cumprimento da lei e retira a litigiosidade responsável pela quantidade inimaginável de feitos que
são distribuídos diariamente no judiciário brasileiro, sem
falar na contribuição efetiva com o adimplemento das
obrigações ﬁscais”. Conclui o Ministro Francisco Fausto aﬁrmando que “não se pode deixar de reconhecer,
também, a criação da Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho”.
É importante ora reproduzir as palavras que me
foram dirigidas pelo Ministro Francisco Fausto. É a prova de que o Poder Judiciário concorda com a mudança
e anseia por ela. Precisamos nós, como membros do
Poder que legisla, agir no sentido de garantir à Justiça Brasileira os mecanismos adequados para que ela
funcione a contento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é verdade
que nem todos os pontos da reforma são consensuais.
Precisamos, porém, de ter em mente que chega um
determinado momento em que a discussão se deve
encerrar. Caso isso não ocorra, estamos condenados à
terrível maldição de Sísifo, condenado a empurrar morro
acima uma pedra que, depois, rolava morro abaixo.
Não podemos ser tomados pela paralisia decisória. A presente situação do Poder Judiciário tem um
alto custo econômico, social e político. Se queremos
que o Brasil retome, de uma vez por todas, o rumo do
desenvolvimento e do progresso, devemos aprovar,
o mais rápido possível, a reforma do Judiciário. Caso
contrário, nossos ﬁlhos e netos arcarão com o preço
de nossa omissão.
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Por ﬁm, a presente Proposta de Emenda à Constituição é apenas o primeiro passo no processo de
aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Precisamos dar
continuidade ao trabalho, por meio de outras mudanças
tão necessárias na legislação constitucional e infraconstitucional. Para tanto, estou apresentando novas Propostas para tratar de temas como a instituição dos juizados
de instrução criminal para certas infrações penais e a
substituição do instituto do precatório pelo dos títulos
sentenciais, ou seja, o Estado, após perder em juízo,
deverá incluir o valor no Orçamento do ano seguinte e
efetuar o pagamento em até dez parcelas. Além disso,
é necessário que o Código de Processo Civil e o de
Processo Penal sejam revistos e modernizados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar o texto básico da Emenda nº 240-CCJ,
destinada à promulgação, objeto do Parecer nº 451,
de 2004, da CCJ.
(Procede-se à votação.)
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com as devidas homenagens ao Senador
José Jorge, que fez um fantástico parecer, a recomendação da Liderança do PMDB é o voto favorável, pela
aprovação do parecer, para que possamos, ao ﬁnal,
votar o destaque. Agora, votaremos, homenageando
o Senador José Jorge, que fez um grande trabalho,
de muita negociação. Sem S. Exª, não teríamos, sem
dúvida nenhuma, vencido esta etapa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência esclarece ao Plenário que estamos
votando sem prejuízo dos destaques, já aprovados englobadamente. Estamos votando o texto básico.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida, eu queria apenas comunicar aos Srs.
Senadores que não se ausentem, porque teremos a
segunda votação, da parte relativa à emenda que será
devolvida à Câmara dos Deputados.
Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu queria
fazer um registro e o faço de forma muito confortável
com relação ao trabalho ingente, paciente, habilidoso,
do Relator, Senador José Jorge, que conseguiu produzir um texto que, se não é o ideal, signiﬁca quase um
consenso dentre os pensamentos que podem contribuir para uma boa reforma do Judiciário.
O Senador José Jorge é engenheiro, não é advogado; talvez por isso S. Exª tenha tido a humildade
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de ouvir, de compatibilizar, de harmonizar interesses
e, principalmente, de, em função do bom senso, que
é uma característica particular de sua personalidade,
produzir o texto que acabou de ler.
Evidentemente, a reforma do Judiciário que se
vai votar não é a panacéia do sistema judiciário do
Brasil. Ninguém espere que, com o texto que vai ser
aprovado e com as emendas que vão ser discutidas e
votadas, o Judiciário do Brasil passe a ter velocidade
de mil quilômetros por hora, até porque será o Código
de Processo, que precisa ser apreciado e votado, que
dará agilidade, celeridade ao Judiciário do Brasil.
Matérias importantes, como controle externo, súmula vinculante, composição de tribunais, estão sendo
apreciadas e votadas neste momento e vão dar grande
sinalização interna e internacional de que no Brasil a
questão do Judiciário ocupa a prioridade na discussão
do Parlamento brasileiro. Até porque um País que não
tenha instituições e Judiciário que funcionem não merece fé, não merece credibilidade; e a crise no Brasil
é também de credibilidade, que passa pela ação do
Judiciário. Nisso tudo se insere o trabalho de fôlego do
Senador José Jorge, produzido de forma equilibrada,
com muito bom senso, que, repito, é traço particular
da sua personalidade.
Quero fazer o registro do trabalho – acessório,
não digo – paralelo, do trabalho solidário, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Senador Edison Lobão, que em todos os momentos
não mediu esforços para a realização das necessárias
audiências públicas, dos necessários debates, para
que o Relator pudesse ouvir todos.
Dessa forma, Sr. Presidente, homenageio e cumprimento o Presidente da CCJ, e também companheiro
de Partido, Senador Edison Lobão. Louvo o trabalho
dos dois, principalmente o do Relator.
Pedimos o voto “sim” à matéria ora em apreciação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, solicito aos Senadores que ainda não votaram que o façam; em segundo, lembro ao Plenário que haverá uma segunda
votação, como o Presidente já informou, que é fundamental, porque uma parte da reforma do Judiciário irá
à promulgação e a outra parte voltará à Câmara dos
Deputados e terá de ser votada imediatamente.
Sr. Presidente, parabenizo o Senado, porque essa
é uma obra coletiva, da Câmara e do Senado Federal.
Conseguimos pegar a parte mais importante da reforma,
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acordar, construir um caminho, com mudanças profundas
no sistema jurídico nacional, as quais vão aperfeiçoar o
Poder Judiciário. É uma reforma a favor desse Poder e
traz inovações, como, por exemplo, as ouvidorias e o controle externo. Este vai dar mais eﬁciência, transparência
e possibilitar o acompanhamento da gestão do Poder
Judiciário. O Ministério Público, o papel da Advocacia
Geral da União e da Procuradoria, tudo isso está sendo
reconstituído. Foram estabelecidos o concurso público
uniﬁcado para juízes, a quarentena dos juízes, medidas
moralizadoras favoráveis à imagem e ao desempenho
do Poder Judiciário. Estabelecemos a obrigatoriedade da
Defensoria Pública nos Estados, para que os pobres, que
não podem pagar advogado, tenham acesso à defesa a
que muitas vezes não tiveram na história do Brasil.
Por tudo isso, esta é uma grande reforma, que só
foi possível graças ao talento, à habilidade e à dedicação
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Senador Edison Lobão, que teve um papel
destacado em todo o processo. Eu queria, igualmente,
destacar o papel do Relator, que conseguiu cumprir a
função de ouvir, de dialogar, de construir, de relatar, preocupado não com em fazer as posições dele, mas em
expressar o entendimento coletivo. Isso ajudou decisivamente na formação do consenso e no desempenho.
Quero registrar aqui que este trabalho do Senado contou
com a participação decisiva de várias personalidades
do Poder Judiciário, a quem homenageio na pessoa do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, ex-Deputado, que teve um papel importante
não apenas em audiências públicas, mas também nas
negociações. S. Exª e muitos outros juristas, membros
do Poder Judiciário, de todas as instâncias, participaram
ativamente desse processo.
Quero ﬁnalmente, homenagear o Secretário Sérgio Cutollo e o Ministro Márcio Thomaz Bastos, que,
com a sua grande vivência jurídica, com a sua experiência de advogado, deu contribuições, eu diria, decisivas para a construção desse acordo, desse caminho,
que, tenho certeza, depois de treze anos de espera,
terá um grande impacto na sociedade brasileira e dará
grande resultado.
Parabenizo V. Exª, Senador José Sarney, que
preside esta sessão, e o Senado Federal por construírem esse momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Comunico ao Plenário que, também por acordo de
Liderança, vamos votar as duas matérias e, em seguida, facultaremos a palavra a todos os Senadores
que não encaminharam a votação, de modo que possam fazê-lo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, queria corrigir: prestei homenagem
a Sérgio Renault, Secretário Nacional da Reforma do
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Judiciário, que fez um grande trabalho junto com o Ministro Márcio Thomaz Bastos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Senadores já podem votar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a
palavra pelo PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Para orientar a Bancada, tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB também, a
exemplo dos Partidos que já se pronunciaram, deseja
destacar a ação competente do Senador José Jorge
na relatoria desta matéria.
Com muita paciência ouviu todos. Assim, todos
pudemos opinar, apresentar sugestões e contribuir
para aprimorar o texto original vindo da Câmara dos
Deputados.
É evidente – aqui já se proclamou isso – que
essa reforma moderniza o Poder Judiciário, mas não
atende, ainda, as maiores expectativas da sociedade, como o acesso facilitado à Justiça e a existência
de uma Justiça ágil, mais próxima do cidadão e mais
econômica.
Sabemos que apenas 10% da população brasileira tem acesso à Justiça gratuita em nosso País. Essa
reforma leva autonomia às defensorias públicas. Esse
é um ponto de destaque dessa reforma.
No entanto, é preciso, a exemplo do fez o Senador
José Agripino, destacar que não podemos apresentar
esse avanço como uma panacéia capaz de atender a
todas as expectativas, especialmente no que diz respeito ao acesso do pobre à Justiça e no que diz respeito à descentralização da Justiça.
Sr. Presidente, ao concluir, quero agradecer ao
Relator, Senador José Jorge, pela forma com que
acolheu nossa proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para extinguir os Tribunais
de Alçadas, eliminando uma distorção existente em
função da permanência dos Tribunais de Alçadas nos
Estados do Paraná e de São Paulo, estabelecendo a
fusão e eliminando essa superposição, desburocratizando, agilizando e economizando.
Essa matéria certamente é também um dos pontos de avanço dessa reforma do Poder Judiciário.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando V. Exª assumiu a
Presidência do Senado e eu a Presidência da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, esse projeto de
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reforma do Poder Judiciário patinava entre o plenário
e a Comissão, sem nenhuma solução.
Tomou V. Exª a feliz decisão de devolver à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o projeto
e as duzentas e tantas emendas que aqui haviam sido
oferecidas, as quais, seguramente, haveriam de aperfeiçoar o projeto original.
Durante um ano e meio, discutimos amplamente
esse projeto, ouvimos juristas, ouvimos o Presidente
da Ordem dos Advogados, os Presidentes do Supremo
Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça,
ouvimos várias autoridades, ouvimos o Ministro da
Justiça e, aﬁnal, foi possível conceber o projeto que
hoje está sendo votado.
Tive o cuidado de escolher para a relatoria o Senador José Jorge, que, com competência e paciência,
elaborou o Substitutivo que hoje estamos votando.
Quero aqui dizer que, sem o concurso dos Líderes, sem o concurso dos membros da Comissão, não
teríamos tido a ventura de obter a vitória que agora
estamos logrando, qual seja a de apresentar um projeto de boa qualidade. Vamos modernizar, sim, o Poder Judiciário. Vamos fazer com que as decisões do
Poder Judiciário sejam mais velozes do que hoje. Já
não podemos contemporizar com os atrasos de dez,
vinte, trinta, anos no julgamento de um processo e não
podemos aceitar, também, Sr. Presidente, que apenas
15% da população brasileira tenha acesso ao Poder
Judiciário. Nossa obra, que está sendo consagrada
hoje, visa, exatamente, oferecer ao povo brasileiro rapidez nas decisões do Poder Judiciário.
Quero agradecer aqui as palavras generosas dos
Líderes partidários, do Senador Renan Calheiros, do
Senador Aloizio Mercadante e de todos aqueles que se
manifestaram sobre o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, particularmente, sobre
o trabalho do Presidente e do Relator José Jorge.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nobre Senador Eduardo Azeredo, antes de conceder a palavra a V. Exª, a Presidência vai abrir o painel
de votação desta primeira parte e, em seguida V. Exª
terá a palavra.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, eu queria apenas, em nome da Liderança
da Minoria, solicitar aos Srs. Senadores que ainda não
se encontram presentes que venham votar favoravelmente, apenas isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado da votação.
(Procede-se a Apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 62 Srs. Senadores; e NÃO 02.
Não houve abstenção.
Total de votos: 64
A reforma foi aprovada. (*)
(*) A íntegra do texto encontra-se publicado no Diário do Senado
Federal de 8-5-04.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
- Em votação a segunda parte da Emenda nº 240 da
CCJ, destinada à Câmara dos Deputados, constante
do Parecer 451, de 2004, em primeiro turno.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida darei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos de destaques referentes à segunda parte da Emenda nº 240, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que, englobadamente, serão lidos e submetidos ao Plenário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.013, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
das seguintes disposições da Emenda nº 240 (texto
que retorna a Câmara).
– Art. 21, XIII; art. 22, XVII; art. 48, IX; art. 134
§ 1º e § 3º.
Justiﬁcação
A LC nº 80/94, já organizou a Defensoria Pública
do Distrito Federal e dos Territórios, faltando, apenas, a
sua instalação e o seu art. 139 assegura aos ocupantes
de cargos efetivos de Assistente Jurídico, lotados no
Centro de Assistência judiciária do Distrito Federal, o
ingresso, mediante opção, na Carreira da Defensoria
Pública do Distrito Federal e dos Territórios.
Além disso, a Defensoria é também dos Territórios, que podem, legalmente, serem criadas.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Valdir Raupp.
REQUERIMENTO Nº 1.014, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 29, inciso X, com a redação dada pelo art.
1º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do
texto que retorna à Câmara dos Deputados.
Senado Federal, Romeu Tuma.
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REQUERIMENTO Nº 1.015, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da expressão “... inclusive nos casos de:” e das alíneas
a b e c, constantes do inciso I, do art. 95, da Constituição Federal, insertos na Emenda nº 240-CCJ (do
texto que retorna à Câmara dos Deputados), oferecida
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
– Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.016, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 97-A, com a redação dada pelo art. 2º da
Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que
retorna a Câmara dos Deputados.
Senado Federal, – Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2004
Nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado do art.
97-A que o art. 2º da Emenda nº 240 – CCJ (texto que
retorna à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar
à Constituição Federal.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Serys
Slhessarenko.
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 102, inciso I, alínea “d”, com a redação dada pelo
art. 1º da Emenda nº 240–CCJ, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que retorna à Câmara dos Deputados.
Senado Federal, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2004
Nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado do texto
proposto pelo art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ para a
alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal
(texto que retorna à Câmara dos Deputados).
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senadora Serys Slhessarenko.
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
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do inciso I do art. 104, constante do art. 1º da Emenda
nº 240–CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 1º Os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96,
98, 102, 104, 105, 107, 114, 120, 123, 124,
125, 128, 129 e 134 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
..............................................................
Art.104. ................................................
I – um terço dentre desembargadores federais dos Tribunais Regionais Federais e um
terço dentre desembargadores dos Tribunais
de Justiça, oriundos da carreira da magistratura, indicados em lista tríplice elaborada pelo
próprio Tribunal.
...................................................... (NR)
Composição do STJ

REQUERIMENTO Nº 1.021, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do inciso I do art. 104, constante do art. 1º da Emenda
nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, – Senador Papaléo Paes.
Dispositivo Destacado:
Art. 1º Os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96,
98, 102, 104, 105, 107, 114, 120, 123, 124,
125, 128, 129 e 134 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
..............................................................
Art.104. ................................................
I – um terço dentre desembargadores federais dos Tribunais Regionais Federais e um
terço dentre desembargadores dos Tribunais
de Justiça, oriundos da carreira da magistratura, indicados em lista tríplice elaborada pelo
próprio Tribunal.
..................................................... (NR)”
Composição do STJ

REQUERIMENTO Nº 1.022, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 105, inciso I, alínea “b”, com a redação dada pelo
art. 1º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta
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de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que retorna à Câmara dos Deputados.
Senado Federal, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.023, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da alínea a do inciso III do art. 105, constante do
art. 1º da Emenda nº 240–CCJ, na parte referente ao
texto que retoma à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 1º Os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96,
98, 102, 104, 105, 107, 114, 120, 123, 124,
125, 128, 129, e 134 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
..............................................................
Art. 105. ................................................
III) .........................................................
a) contrariar dispositivo desta Constituição, de tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência;
..................................................... (NR)
Unidade Recursal/STJ

REQUERIMENTO Nº 1.024, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 3º, do art. 105, constante do art. 1º da Emenda nº
240–CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senador Leomar Quintanilha.
Dispositivo Destacado:
Art. 1º Os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96,
98, 102, 104, 105, 107, 114, 120, 123, 124,
125, 128, 129 e 134 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
..............................................................
Art. 105. ................................................
§ 3º A lei estabelecerá os casos de inadmissibilidade do recurso especial.
Recurso Especial P/ STJ

REQUERIMENTO Nº 1.025, DE 2004
Destaque para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
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do § 3º, do art. 105, constante do art. 1° da Emenda nº
240–CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, de 2004. – Senador Sérgio
Guerra.
Dispositivo Destacado:
Art. 1º Os arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96,
98, 102, 104, 105, 107, 114, 120, 123, 124,
125, 128, 129 e 134 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
..............................................................
Art. 105..................................................
§ 3° A lei estabelecerá os casos de inadmissibilidade do recurso especial.

à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
constante da parte do texto que retornará à Câmara
dos Deputados.
Sala das Sessões, maio de 2004. – Senador Roberto Saturnino.
REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 1.026, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 1.031, DE 2004

Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 3º, do art. 105, constante do art. 1º da Emenda nº
240–CCJ (texto à Câmara), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio,
Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.027, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do § 3º, do art. 105, da Constituição Federal, de
que trata o art. 1º da Emenda nº 240–CCJ(no texto
que retorna à Câmara dos Deputados) da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.028, DE 2004
Nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado do § 3º
que o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ (texto que retorna à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar ao
art. 105 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Senadora Serys Slhessarenko.
REQUERIMENTO Nº 1.029, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 120, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ oferecida

Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 124 da Emenda nº 240-CCJ (parte que retorna a Câmara dos Deputados), oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Antonio
Carlos Valadares.
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque, para votação em separado dos parágrafos 1º e 2º do Art. 105-A,
inclusive o caput, constante do Art. 2º da Emenda nº 240CCJ (texto que retorna à Câmara dos Deputados).
Sala das Sessões, – Senador Antero Paes de
Barros.
REQUERIMENTO Nº 1.032, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 105-A e seus respectivos parágrafos, alterado
pelo art. 2º da Emenda n° 240-CCJ (texto à Câmara dos
Deputados), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senadora Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 1.033, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do art. 111-B e seus respectivos parágrafos, alterado
pelo art. 2º da Emenda 240 – CCJ (texto à Câmara dos
Deputados) oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senadora Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da expressão “...inclusive nos casos de:” e dos itens 1,
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2 e 3 constantes da alínea a do inciso I, do § 5º do art.
128, da Constituição Federal, insertos na Emenda nº
240 – CCJ (do texto que retorna à Câmara dos Deputados), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2000. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.035, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado do § 5º, art. 129, constante do art. 1º, da Emenda
nº 240 (texto que retorna à Câmara dos Deputados),
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. – Senador Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 1.036, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado do § 5º, art. 129, constante do art. 1º, da Emenda
nº 240 (texto que retorna à Câmara dos Deputados),
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. – Senador Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 1.037, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 5º do art. 129, da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, constante da parte do texto que retornara à
Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, maio de 2004. – Senador Roberto Saturnino.
REQUERIMENTO Nº 1.038, DE 2004
Destaque para Votação em Separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado do § 5º do artigo 129 da Constituição Federal, oferecido na forma do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que
retornará à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2004. – Senador Rodolpho Tourinho.
REQUERIMENTO Nº 1.039, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado do § 5º, art. 129, constante do art. 1º, da Emenda
240, (Texto Que Retorna à Câmara dos Deputados).
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000.
Sala das Sessões, 26 de maio de 2003. – Tasso
Jereissati.
REQUERIMENTO Nº 1.040, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 5º do art. 129, com a redação dada pelo art. 1º, e
do art. 6º da Emenda nº 240–CCJ, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que retorna à Câmara dos Deputados.
Senado Federal, – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.041, DE 2004.
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
do § 5º, do art. 129 da Constituição Federal, de que trata o art. 1º e do art. 6º, ambos da Emenda nº 240–CCJ
(do texto que retorna à Câmara) oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.042, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do § 5º, do Art. 129, da Constituição Federal,
contido no Art. 1º da Emenda nº240 – CCJ e, por
decorrência lógica, do Art. 6º, da Emenda nº 240
– CCJ oferecida à Proposta de Emenda à constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
para suprimir: a) o § 5º, do art. 129 da Constituição
Federal, de que trata o art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ
(do texto que retorna à Câmara); e, b) a expressão
“...Procurador-Geral da República passa a ser denominado Promotor-Geral da República...” previsto no
art. 6º da Emenda citada, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, ajustando-se
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a redação para que os procuradores-gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal passem a ser
denominados promotores-gerais de Justiça, no texto
que retornará à Câmara dos Deputados. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.044, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno,, requeiro destaque, para votação em separado
do art. 6º, constante da Emenda 240 (Texto que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Senador
Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 1.045, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
do art. 6º, constante da Emenda 240 (Texto que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das sessões, 26 de maio de 2004. – Senador Tasso Jereissati.
REQUERIMENTO Nº 1.046 DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado
do art. 6º, constante da Emenda 240 (Texto que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. – Senador
Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 1.047, DE 2004
Destaque para Votação em Separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado do artigo 6º da Emenda nº
240-CCJ oferecida á da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que retornará à Câmara dos
Deputados.
Sala das sessões, 13 de maio de 2004. – Senador Rodolpho Tourinho.
REQUERIMENTO Nº 1.048, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 6º da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
constante da parte do texto que retornara à Câmara
dos Deputados.
Sala das Sessões, maio de 2004. – Senador Roberto Saturnino.
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 214 de Plenário, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm
de que conste do texto que retornará à Câmara dos
Deputados.
Sala das sessões, – Senadora Maria do Carmo
Alves.
REQUERIMENTO Nº 1.050, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda nº 10, de 2002-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à
Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, – Senador Jefferson Peres.
REQUERIMENTO Nº 1.051, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 20 – CCJ (Emenda nº 46 do Relator Senador Bernardo Cabral), referente a alínea f do
inciso II, do art. 93 da CF/88 oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 1.052, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda nº 1, de 2002 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à
Câmara dos Deputados.
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Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
REQUERIMENTO Nº 1.053, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda nº 2, de 2002 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à
Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, – Senador Jefferson Peres.
REQUERIMENTO Nº 1.054, DE 2004.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
das Emendas nos 168, oferecidas à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
das Emendas nos 198, oferecidas à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.056, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 224, que acrescenta inciso ao art.
93, vedando a nomeação ou a designação de cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à
Câmara dos Deputados.
Senado Federal, maio de 2004. – Eduardo Suplicy,
Senador da República.
REQUERIMENTO Nº 1.057, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 112, de Plenário,
do Senador Roberto Saturnino, à Proposta de Emenda
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à Constituição nº 29, de 2000, para substituir a alínea
a do inciso I do art. 96, da Constituição Federal, nos
termos do art. 1º do texto do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Plenário do Senado Federal, – Senador Paulo
Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.058, DE 2004
Destaque de disposição para Votação
em separado.
Nos termos do art 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da emenda nº 112, de Plenário de autoria do Senador
Roberto Saturnino oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Heloíza Helena.
REQUERIMENTO Nº 1.059, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 117 – de Plenário oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto a promulgar. – Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 1.060, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 216 – Plenário, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm
de que conste do texto que retornará à Câmara dos
Deputados.
Sala das Sessões, – Maria do Carmo Alves
REQUERIMENTO Nº 1.061, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 183 de Plenário oferecidas à Proposta
de Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retomará à Câmara dos Deputados. – Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.062, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 121,
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de Plenário oferecidas à Proposta de Emenda nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à
Câmara dos Deputados. – Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 36 – CCJ (Emenda nº 62 do Relator Bernardo Cabral), referente ao § 3º do art. 102,
que ﬁxa o prazo do termo de eﬁcácia das cautelares
exaradas pelo STF no bojo de ações de controle de
constitucionalidade oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retomará à Câmara dos Deputados. – Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 1.064, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 135, de minha autoria, apresentada na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
substituir o art. 103-B, da Constituição Federal, nos
termos do que dispõe o art. 2º da Emenda nº 240-CCJ,
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000 (texto à promulgação). – Jefferson Péres.
REQUERIMENTO Nº 1.065, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 135, de minha
autoria, apresentada na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal, para substituir
o art. l03-B, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 2º da Emenda nº 240-CCJ, oferecido
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(texto à promulgação).
Justiﬁcação
No que concerne aos critérios de escolha dos magistrados integrantes do Conselho Nacional de Justiça,
o Substitutivo do Relator aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal
estabelece que os representantes dos magistrados
serão indicados pelos Tribunais Superiores. Assim, o
desembargador de Tribunal de Justiça e o juiz estadual
serão indicados pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz
do Tribunal Regional Federal e o juiz federal serão indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, e o juiz do
Tribunal Regional do Trabalho e o juiz do trabalho serão indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em
nenhum momento cogitou-se na hipótese de se am-
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pliar os critérios de escolha, de tal modo que todos os
magistrados brasileiros, independentemente do seu
grau de jurisdição, pudessem participar ativamente
do processo de escolha de seus representantes no
órgão que será responsável pelo controle da atuação
administrativa e ﬁnanceira do Poder Judiciário e pelo
cumprimento dos deveres funcionais da Magistratura.
Os magistrados de primeiro grau continuam alijados
do poder de representatividade, sequer tendo possibilidade de exercício de voto.
O dispositivo que se quer modiﬁcar (incisos IV,
V, VI, VII e VIII do art. 103-B, da Constituição Federal,
nos termos do que dispõe o art. 2º do Substitutivo do
Relator) estabelece o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.066, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 11 - CCJC, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retomará à Câmara dos Deputados. – Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.067, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda nº 43-CCJ, da Proposta de Emenda,
á Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.068, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 3º, do art. 105 da Constituição Federal, constante
da Emenda nº 43-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará a Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, – Heráclito Forte.
REQUERIMENTO Nº 1.069, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
do § 3º, do art. 105, da Constituição Federal, de que
trata a Emenda nº 43-CCJ, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.070, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 63-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
– Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.071, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 47–CCJ (Emenda nº 73 do Relator
Bernardo Cabral), referente ao § 4º do art. 107, que
trata da participação dos juízes monocráticos da escolha dos que serão promovidos ao tribunal, oferecida
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara
dos Deputados. – Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2004
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 132, de 2002, de Plenário, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
– Emenda nº 240-CCJ, texto que vai à promulgação.
Senado Federal, – Romeu Tuma.
REQUERIMENTO N° 1.073, DE 2004
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da Emenda nº 133 Plenário, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retomará à Câmara dos Deputados.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO N° 1.076, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 135 Plenário, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retomará à Câmara dos Deputados.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO N° 1.077, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 138 Plenário, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.078, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda n° 132, de Plenário oferecido à Proposta
de Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. – Senador
Demóstenes Torres.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 139-Plenário, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. –Demóstenes Torres.

REQUERIMENTO N° 1.074, DE 2004

REQUERIMENTO Nº 1.079, 2004

Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda n° 167-Plen, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
para incluir ao teXto que retorno à Câmara dos Deputados os incisos XIII e XIV e § 6º constantes da referida
emenda ao art. 109.
Sala das Sessões, – Senador Jefferson Peres
– Senador Sérgio Guerra.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 139, de Plenário, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retorna à Câmara dos Deputados.
– Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.080, DE 2004

Destaque de disposição para votação
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 140, de Plenário, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que
conste do texto que retoma à Câmara dos Deputados.
– Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.081, DE 2004

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado

Destaque de disposição para Votação
em separado.

REQUERIMENTO N° 1.075, DE 2004
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Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 140 de Plenário de autoria do Senador
Romeu Tuma, que acrescenta um inciso ao 115, na segunda parte do relatório que, na concepção do relator,
retomará à Câmara dos Deputados, estabelecendo a
competência da Justiça do Trabalho para julgar os crimes contra a administração da Justiça, quando afetos
à sua jurisdição, oferecidas à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
texto que retomará à Câmara dos Deputados. – Ana
Júlia Carepa.
REQUERIMENTO Nº 1.082, DE 2004
Destaque de dispositivo para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda no 170–PLEN oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
para incluir ao texto que retorno à Câmara dos Deputados o inciso III do art. 120. – Sérgio Guerra.
REQUERIMENTO Nº 1.083, DE 2004
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da Emenda n°148-de Plenário oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara das Deputados.
Sala das Sessões, – Senadora Maria do Carmo Alves.
REQUERIMENTO Nº 1.087, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 2º, do art. 134, contemplado no art. 1º da Emenda
nº 240–CCJ, na parte do texto que vai à promulgação,
em conjunto com o § 3º, do art. 134, contemplado no
art. 1° da Emenda nº 240–CCJ, na parte do texto que
retorna à Câmara dos Deputados, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Antero Paes de
Barros.
REQUERIMENTO Nº 1.087-A, DE 2004

Destaque de dispositivo para votação
em separado.

Destaque de disposição para votação
em separado.

Nos termos do art. 312, II do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação
em separado da Emenda nº 170-PLEN oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
para incluir ao texto que retorno à Câmara dos Deputados o inciso III do art. 120.
Sala das Sessões, – Senador José Maranhão.
REQUERIMENTO Nº 1.084, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 2°, do art. 134, contemplado no art. 1º da Emenda
nº 240-CCJ, na parte do texto que vai à promulgação,
em conjunto com o § 3º, do art. 134, contemplado no
art. 1º da Emenda nº 240-CCJ, na parte do texto que
retorna à Câmara dos Deputados, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Sala das Sessões, – Senador Arthur Virgílio,
Líder do PSDB.

Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 54-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
– Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.085, DE 2004
Nos termos do art 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 158, de Plenário oferecida à Proposta de
Emenda nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.086, DE 2004
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,

REQUERIMENTO Nº 1.088, 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 do
inciso II do art. 115 da Constituição Federal, bem como
de seus parágrafos 2º e 3º, nos termos do que dispõe
o texto da PEC n° 29/2000, enviado pela Câmara, para
ser incluído, onde couber, no art. 114 da Constituição
Federal, consoante o disposto no art. 1º do substitutivo
do relator à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para que conste do
texto a ser encaminhado à Câmara dos Deputados.
Plenário do Senado Federal, – Senador Paulo
Paim.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
- Votação em globo dos requerimentos de destaque
sobre o texto que vai à Câmara dos Deputados.
As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovados.
Senador Heráclito Fortes, V. Exª está com a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, perturbado pelo Governo, terminei confundindo meu voto. Votei contra, mas, na realidade, voto
intencionalmente a favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – A
Ata registrará. E V. Exª vai votar agora mais uma vez.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª vai votar agora na
segunda parte da emenda. Cuidado com as orientações que V. Exª está recebendo!
Pela ordem, Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de,
em primeiro lugar, agradecer o voto de todos os companheiros. E também faço um apelo ao Senador Heráclito Fortes, que é um dos meus melhores amigos
aqui, para que S. Exª vote “sim” agora. Cabe também a
mim agradecer as palavras elogiosas ao meu trabalho
por parte de todos os Líderes: Líder Mercadante, Líder
Renan Calheiros, Líder José Agripino, Líder do PSDB,
que foi o Senador Alvaro Dias nesta sessão. Agradeço
ao Presidente Edison Lobão e a todos os Líderes e
Senadores que ressaltaram nosso trabalho. Este não
poderia ser feito, se não fosse a colaboração de todos
os Senadores, inclusive de V. Exª, Presidente, que me
recebeu diversas vezes, e das instituições que formam
o Poder Judiciário: o Supremo, os Tribunais Superiores,
a Procuradoria-Geral da República, as diversas Associações de Juízes e Procuradores. Recebi-os muitas
vezes. Certamente, todos se interessaram e acompanharam a apreciação da matéria neste Senado.
Então, se hoje aprovamos este projeto, por unanimidade praticamente – retirando-se o voto do Senador
Heráclito, que se enganou – este é um momento de
vitória para todos. Eu gostaria de agradecer o apoio
que tive de todos, para que hoje obtivéssemos esse
resultado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu não poderia deixar de me manifestar
neste momento. Além de reconhecer o trabalho de V.
Exª, do Relator Senador José Jorge, de todo o Senado Federal, da equipe técnica da Casa, eu gostaria
de lembrar o Senador Bernardo Cabral, que, durante
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muitos anos, foi Relator da Reforma do Judiciário, foi
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Como o Senador José Jorge, S. Exª trabalhou
arduamente por esta Reforma.
Estamos hoje coroando o trabalho de muitas pessoas ilustres, principalmente, a união, o entendimento,
o entusiasmo desta Casa de poder demonstrar à população que nós, preocupados com as reformas todas
que foram encaminhadas ao Senado Federal, damos
uma prova de que podemos construir juntos um Brasil
novo e melhor. Com certeza, a reforma do Judiciário
dá oportunidade para que a população perceba isso
na Presidência do Senado Federal de V. Exª, Senador
José Sarney.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, só um complemento rápido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não me
perdoaria, se não ﬁzesse minhas as palavras do Senador Luiz Otávio, porque, na verdade, a reforma do
Judiciário foi um trabalho de sintonia ﬁna – malha grossa, malha média e malha ﬁna.
O trabalho foi iniciado pelo Senador Bernardo Cabral, companheiro de Partido, que fez um trabalho primoroso. Merece também a homenagem da Casa, a minha
e do meu Partido, pelo trabalho que fez e que signiﬁcou
a base das discussões que produziram o texto que, ao
ﬁnal, votamos e aprovamos na manhã de hoje.
Com a minha palavra, a minha homenagem ao
Senador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr.
Presidente, quero associar-me a tantos quantos já se
manifestaram para enaltecer o trabalho do Senador
José Jorge, Relator da Reforma do Judiciário, que,
juntamente com os demais Senadores e Senadoras,
teve capacidade, competência para chamar toda a sociedade para o debate, de chegar a conclusões adequadas, indicando que o entendimento, o diálogo com
todos os setores da sociedade nos permite produzir
textos no Senado Federal que, no ﬁnal, unanimemente
representam um pensamento suprapartidário e reﬂexo
do pensamento de toda a sociedade.
Quero destacar que o mesmo ocorreu ontem com
relação à Lei de Falências ou Lei de Recuperação das
Empresas, que contou com o trabalho exemplar do
Colega Senador Ramez Tebet.
Portanto, as duas votações, a de ontem e a de
hoje, demonstram que, se houver a busca do entendimento, do diálogo, o chamamento da sociedade e
de todos os setores interessados, o Congresso Nacional pode chegar a conclusões que convirjam para
a unanimidade.
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O Senado, eu diria, está de parabéns pelos processos realizados ontem e hoje. Espero que sinalizem
novos esforços conjuntos que possam resultar em benefício para o nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.) –
Quero esclarecer ao Plenário uma vez mais que, concluída
esta votação, vamos abrir para que todos os Senadores
possam se manifestar sobre a reforma como se estivesse
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no encaminhamento. Os destaques, nós os votaremos
a partir do mês de agosto. Irei convocar, no princípio do
mês, uma comissão de Líderes para acertarmos os procedimentos de votação a respeito dos destaques.
Peço que aprovemos a segunda parte da reforma e, em seguida, darei a palavra a todos que a
solicitarem.
Se as Srªs e os Srs. Senadores já votaram, vou
encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 62 Senadores; e NÃO 01.
Não houve abstenção.
Total de votos: 63
Foi aprovada a reforma, sem prejuízo dos destaques. (Palmas.) (*)
(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no Diário do Senado
Federal de 8-5-04.

São os seguintes os itens que tramitam
em conjunto com Item 1:
Item 1
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modiﬁcações na estrutura do Poder Judiciário. (Votação Nominal). Aprovada a Emenda nº 240-CCJ, em primeiro
turno. Lidos e aprovados os Requerimentos nºs 928 a
1088, de 2004, de destaques para votação em separado,
após usarem da palavra os Srs. Renan Calheiros, José
Agripino, Aloizio Mercadante, Alvaro Dias, Edison Lobão,
Luiz Otávio, Flávio Arns, Mão Santa, Romeu Tuma, Antonio Carlos Valadares e José Jorge (Relator)
Item 2
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 1995,
tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da Constituição
Federal.
Item 3
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo Althoff,
que acrescenta parágrafos aos artigos 27 e 168 e altera
os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam
de relações jurídico orçamentárias entre os Poderes dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Item 4
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá
outras providências (alternância de nomeações entre
pessoas do sexo masculino ou feminino para ministro
do Supremo Tribunal Federal).
Item 5
Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 1999,
tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa Helena, que altera a redação dó § lº do art. 99 e o art. 168
da Constituição Federal, a ﬁm de estabelecer, para os
poderes e órgãos que especiﬁca, limites nas dotações
das respectivas propostas orçamentárias.
Item 6
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo único ao art. 98 da Constituição Federal.
Item 7
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da
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Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal
de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da
Justiça Federal especializadas em processar e julgar os
crimes ﬁnanceiros.
Item 8
Proposta de Emenda à Constitui çào nº 33, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres,
que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar
as partes que têm legitimidade para instaurar dissídio
coletivo e as hipóteses em que este pode ocorrer.
Item 9
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 1999,
tendo como primeira signatária a Senadora Luzia Toledo,
que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer principio relativo à composição dos
Tribunais Superiores.
Item 10
Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I do artigo 96 da
Constituição Federal, para determinar eleições diretas
para os órgãos diretivos dos tribunais.
Item 11
Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constituição Federal
e dá nova redação ao art. 132 da Constituição Federal.
Item 12
Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro
Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, para autorizar os integrantes do Ministério Público
a oferecer lista tríplice à escolha do Procurador-Geral
da República. Lido e aprovado o Requerimento nº
927, de 2004, de desapensamento. A matéria retorna
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
tramitação normal.
Item 13
Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Ney Suassuna,
que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
Item 14
Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar, originariamente, nos crimes de
responsabilidade, os juizes de direito, juizes federais,
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais
Federais.
Item 15
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Tião Viana, que altera o artigo 104 da Constituição
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Federal e dá outras providências. Lido e aprovado o
Requerimento nº 926, de 2004, de desapensamento.
A matéria retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para tramitação normal
Item 16
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as
férias forenses coletivas.
Item 17
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião
Rocha, que altera o § lº do art. 128 da Constituição Federal, a ﬁm de estabelecer que a escolha do candidato
ao cargo de Procurador-Geral da República será feita
mediante processo eletivo.
Item 18
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador João Alberto
Souza, que altera o art. 128 da Constituição para determinar a indicação do Procurador-Geral da República dentre
os integrantes de lista tríplice escolhida pelos membros
do Ministério Público Federal, mediante eleição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como Presidente da Casa, quero agradecer a presença
de todos os Senadores nesta sessão e nesta semana,
que, convocados pela Presidência, atenderam. Tivemos
dois dias de grande serviço nesta Casa, aprovando matérias da maior relevância.
Quero louvar o Senador José Jorge – Senador José
Jorge, peço a atenção de V. Exª, porque elogio a gente
não deixa de ouvir – pelo trabalho que realizou, cujo resultado está agora aqui num trabalho de consenso, que
mostra quase a totalidade da Casa aprovando a matéria
em que V. Exª tanto trabalhou.
Quero louvar o trabalho do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Edison
Lobão, que dedicadamente levou essa reforma como
objetivo do seu trabalho na Comissão e que agora teve
excelente resultado do Plenário.
Também agradeço a todos os Senadores que participaram desse trabalho de estudo a respeito da reforma
e que ajudaram e colaboraram nesse sentido.
Aviso que não teremos sessão às 14:30h, porque
vamos continuar nesta sessão. Há ainda uma grande
lista de oradores. Amanhã, teremos uma sessão às dez
horas da manhã para registro de quorum necessário ao
Congresso Nacional para a votação da LDO.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, V. Exª me permitiria dizer uma única palavra antes
de o Senador José Jorge falar? Dou a S. Exª os parabéns.
É só. Parabéns a S. Exª e à Casa.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Pela ordem
o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em primeiro lugar quero me redimir
com o Senador José Jorge pelo equívoco cometido na
primeira votação. Aliás, não tenho o costume de errar
nesse tipo de votação. Não sei o que houve, mas faz
parte da vida. O Senador José Jorge sabe que sou um
dos grandes entusiastas do trabalho que ele realizou. É
a revelação de um engenheiro estatístico entrando no
campo jurídico e se saindo muito bem. Essa vitória é do
Senado em um trabalho iniciado pelo grande Senador
Bernardo Cabral.
Justiﬁco meu voto na primeira votação, devidamente corrigido na segunda, e parabenizo o Senador José
Jorge, o Senador Edison Lobão e todos os membros da
Comissão de Constituição e Justiça por essa vitória que
o Parlamento alcança hoje.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estadista José Sarney,
o Piauí não poderia se calar neste grande momento.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Queríamos que baixasse aqui neste plenário o espírito de um dos maiores juristas deste País, o piauiense
Evandro Lins e Silva. O quadro ali está muito bonito: Cristo,
Rui Barbosa e Presidente Sarney. Evandro Lins de Silva
deveria estar ao lado de Rui Barbosa, o piauiense que
se iguala a Montesquieu, que disse que o pão de que a
humanidade necessita é a justiça.
Senador José Jorge, atente para a homenagem
do Piauí. V. Exª, brilhante e extraordinário engenheiro do
Nordeste, no momento mais difícil, no apagão, fez renascer a luz e a esperança, e agora, com a sua sobriedade,
inteligência e obstinação, é o líder maior da resistência
parlamentar.
Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos,
Charles De Gaulle, que disse que o Brasil não é um país
sério, andava pela França, dizendo: “Resistência popular,
resistência popular, resistência popular”. O Senador José
Jorge aplicou aqui a resistência parlamentar.
Senador José Jorge, eu queria salientar para o
Brasil o ponto mais importante da reforma do Judiciário:
a Justiça, Senador Gilberto Mestrinho, Senador Antonio
Carlos Magalhães, tem que ser como o Sol, igual para
todos.
Neste País, jamais haverá um julgamento como o de
Cristo, em que nenhum advogado apareceu para defendê-
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Lo. Aqui foi valorizada e prestigiada a Defensoria Pública, o advogado dos pobres. No Brasil, a Justiça era para
rico e milionário. Senador José Jorge, a Justiça, mesmo
divina, é passível de justiça porque é feita pelo homem.
V. Exª buscou e fortaleceu a Defensoria Pública.
Senador Antonio Carlos Magalhães, quis Deus estar
ao seu lado este neto do grande jurista Heráclito Fortes,
da minha Parnaíba, avô de Heráclito. No meu Governo,
eu construí o Palácio da Defensoria Pública.
Ao Senador José Jorge e ao Presidente da Comissão, este extraordinário maranhense, que é o Senador
Edison Lobão, a nossa admiração.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. José Sarney, 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) – Para uma melhor orientação do Plenário,
de acordo com a lista deixada pelo Senador José Sarney, estão inscritos a Senadora Heloísa Helena e os Senadores Antonio Carlos Valadares, Demóstenes Torres,
Geraldo Mesquita, Alvaro Dias, Mozarildo Cavalcanti e
Romeu Tuma. Essa foi a lista, Senador Romeu Tuma,
deixada pelo Presidente José Sarney.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– Tem a palavra V.Exª pela ordem.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª pode excluir
o meu nome da lista de oradores. Meu desejo era de,
publicamente, cumprimentar o Senador José Jorge e
todos aqueles que tiveram uma participação ativa, como
o Presidente José Sarney, as lideranças, não podemos
esquecer, que conseguiram um consenso, bem como as
entidades de classe que aqui vieram em colaboração com
o Relator, Senador José Jorge, para que tivéssemos essa
aprovação pacíﬁca, unânime, em benefício da Justiça. É
claro que os destaques poderão ser discutidos. Mas não
poderíamos deixar de cumprimentar todos aqueles que
conseguiram um consenso num texto tão importante para
a República brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– A Presidência, certamente, reconhece também por
parte de V. Exª, Senador Romeu Tuma, o seu esforço e
o seu trabalho nesta matéria.
Tem a palavra a próxima oradora inscrita, a Senadora Heloísa Helena. (Pausa.)
Passo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
Valadares.
V.Exª dispõe de até cinco minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar de me pronunciar numa sessão histórica
como esta, quando o Senado Federal aprova, quase por
unanimidade, o texto básico da chamada reforma do Judiciário, que teve como relator o nobre Senador pelo Estado
de Pernambuco, José Jorge, que fez um trabalho ediﬁcante, permitindo que, na Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania, bem como em plenário, emendas fossem apresentadas no sentido de aperfeiçoar, o máximo possível, o
texto desta reforma tão desejada pelo Brasil.
Sr. Presidente, pensava eu que, em virtude do
acordo com as lideranças – Sr. Presidente, gostaria da
sua atenção –, em virtude do acordo que ﬁzemos com a
Mesa, teríamos o tempo suﬁciente colocado à disposição
dos Srs. Senadores, de acordo com o Regimento Interno,
para a discussão da matéria, que é de dez minutos. V.
Exª me concedeu a palavra por cinco minutos. Em cinco
minutos, eu não conseguiria ler quatro páginas. Gostaria
que V. Exª me informasse qual foi o acordo feito pelas
lideranças nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O Presidente José Sarney, que estava à
frente dos trabalhos, anunciou a discussão e, posteriormente, a votação da matéria. A discussão foi encerrada
em uma sessão passada, em 2003, informa a Secretaria
Geral da Mesa. Portanto, a partir de agora, apenas um
encaminhamento. Daí a decisão do Presidente José Sarney de reservar 5 minutos para cada um dos oradores
inscritos, sendo que V. Exª já está no uso da palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Gostaria que V. Exª descontasse esse
tempo, então.
Sr. Presidente, o princípio do acesso ao Judiciário é
um dos pilares sobre o qual se ergue o Estado de Direito,
pois de nada adiantariam as leis regularmente votadas
pelos representantes populares se, em sua aplicação,
pudessem padecer do desrespeito direto e não-controlável, seja por parte da sociedade, seja pelos operadores
oﬁciais do Direito. É necessário que se estabeleça um
órgão com a competência especíﬁca para proceder ao
controle da observância do princípio da soberania popular, de respeito às leis. Precisamente nesse sentido,
assevera a jurista Maria Tereza Sadek:
Os direitos são letra morta na ausência de
instâncias que garantam o seu cumprimento. O
Judiciário, deste ponto de vista, tem um papel
central. Cabe a ele aplicar a lei e, conseqüentemente, garantir a efetivação dos direitos individuais e coletivos.[...]
No exercício de suas funções, o Judiciário,
segundo prescreve a Constituição brasileira, tem
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duas faces: uma, de poder do Estado; outra, de
prestação de serviços. Tanto em um caso como
no outro, há, primordialmente, a distribuição de
justiça. Não se trata, é claro, de uma justiça abstrata, mas de possuir a palavra ﬁnal, quer sobre
conﬂitos de natureza eminentemente política,
quer sobre disputas privadas.
É possível dizer que o Judiciário nasce no presidencialismo como um poder político, com a função básica
de exercer o controle da constitucionalidade das leis e
dos atos normativos oriundos do Executivo e/ou do Legislativo. No modelo de democracia adotado no sistema
presidencialista, o Judiciário tem claramente duas faces.
Uma face é política por excelência – o Judiciário é um
poder político, um Poder de Estado. A outra face é caracterizada como de prestação de serviços; de garantia
de que os direitos individuais serão de fato efetivados; e
que os conﬂitos poderão ser resolvidos por uma entidade
pública, neutra, capaz de arbitrar disputas.
Enquanto que, a grosso modo, pode-se dizer que o
Judiciário, nas democracias que se organizam politicamente
de forma parlamentarista, não tem uma face política. É fundamentalmente uma instituição prestadora de serviços.
É claro que o modelo de Judiciário que mais interfere na governabilidade é aquele do Judiciário com uma
face política, ou do Judiciário poder político, típico do presidencialismo. Esse Judiciário constitui-se em mais um
ator político, uma força que se tem que levar em consideração quando se toma qualquer decisão, seja ela de
que natureza for, da mais simples política pública até
questões de natureza legal, constitucional.
Do ponto de vista do desenho institucional, tudo
indica que, no caso brasileiro, quando se fala de acesso
à Justiça, há referências a uma situação em que o grau
de participação e responsabilidade do Judiciário é dos
mais altos.
Dados do site do Supremo Tribunal Federal indicam
números elevados de processos. Vejamos: em 1996 houve
ingresso de 5,8 milhões de processos; em 1997, de 6,9
milhões; em 1998, de 7,7 milhões; em 1999, de 8 milhões;
em 2000, de 9 milhões; em 2001, de 9,489 milhões.
Ora, considerando o número do ano 2000, quando
foi feito o senso demográﬁco do IBGE, chegaremos aos
seguintes dados: um processo para cada dezoito habitantes em nosso Brasil.
Assim, do ponto de vista abstrato, isso poderia indicar que se trata de um país com uma sociedade mobilizada, sabedora dos seus direitos e que sabe onde ingressar quando tem seus direitos violados. Mas isso não
é verdade, Sr. Presidente. A proporção de um processo
para cada dezoito habitantes na verdade indica um grau
de conﬂito no meio da sociedade absolutamente insustentável, isto é, uma sociedade em constante conﬂito.
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Será que a explosão da situação social, o caos econômico atravessado pelo Brasil nos anos pretéritos e a má
distribuição de renda geraram esses dados?
Na verdade, embora se conheça pouco sobre o
Judiciário, sabe-se que não se trata de um poder utilizado por amplos setores da população. O Judiciário é um
poder desconhecido não apenas pela sociedade, mas
também por parte dos seus próprios integrantes. Não se
conhece o Judiciário porque não há dados, os dados são
globais, os dados são incompletos.
Assim, o problema do Judiciário brasileiro não é a
falta de acesso. Sustento, ao contrário, que existe acesso demais, acesso exagerado, porta aberta demais para
um determinado tipo de litigante. Simultaneamente, há
porta fechada, ausência de acesso, barreira para a maior
parte dos cidadãos.
Salientam os pesquisadores do Idesp (Instituto de
Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo)
que, do aumento exacerbado do número de processos
não se pode inferir, de imediato, que teria ocorrido, em
nossa sociedade, uma democratização do acesso ao Poder Judiciário. O argumento do alargamento da prestação
jurisdicional, com o maior acesso da população, muitas
vezes, reveste-se de um caráter falacioso.
Sr. Presidente, estou pulando páginas, mas gostaria
que este discurso fosse publicado na íntegra. Lerei apenas
a parte ﬁnal, com o consentimento de V. Exª.
Sr. Presidente, recorro a uma pesquisa feita pelo
Idesp com empresários brasileiros: a falta de agilidade foi a
maior crítica que os empresários dirigiram ao Judiciário.
Quando se perguntava “o senhor acha que a Justiça não é ágil, isso é ruim para os negócios?”, a falta de
agilidade apareceu como benéﬁca na questão trabalhista
para 23%, na tributária, para 14%. É importante salientar
que um percentual signiﬁcativo de empresários reconhece que o fato de a Justiça ser lenta traz benefícios para
os empresários, mas prejuízo para o povo, certamente,
Sr. Presidente. Observe-se que 59% dos empresários
reconheceram que os benefícios de se recorrer à Justiça
superam os custos.
Esses percentuais nos ensinam que devemos esclarecer quem são os usuários da Justiça. Não podemos
esquecer também que no mesmo sentido está o Poder Público, estão as entidades públicas que protelam os feitos.
Desse modo, nas condições atuais, é como se os
juízes e os integrantes do Ministério Público, pagos pela
sociedade como um todo, estivessem prestando serviços
para um setor muito restrito da sociedade.
Portanto, deﬁnitivamente, é importante qualiﬁcar
quem é o litigante de má-fé, aquele que sabe extrair benefícios das atuais características do Poder Judiciário.
Ademais, é necessário fazer um verdadeiro acesso
ao Judiciário. Não adianta criar, por exemplo, um juizado
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especial se o povo não tem acesso a esse juizado. A própria linguagem dos juizados especiais afasta o povo. É
comum, ao ﬁnal de um julgamento dos juizados especiais,
o cidadão perguntar: “mas e aí, ganhei ou perdi?” Trata-se
de um vício, um “jurisdiquês” que afasta o povo.
O juizado especial é um bom mecanismo de acesso à Justiça. E conheço muitos juízes do meu Estado, Sr.
Presidente, que, em sua atividade na judicatura, exercem
com a maior dignidade e com a maior honradez o seu
ofício no juizado especial.
A real ampliação do acesso à Justiça provocaria
efeitos de monta na efetividade dos direitos da cidadania
e seria capaz de pavimentar um novo caminho, no qual
o apreço da população pelo Judiciário poderá germinar
e se desenvolver.
Essas são as minhas palavras, Sr. Presidente, com
as restrições do tempo. Quero mais uma vez enfatizar
a importância dessa matéria e dizer que o Senado Federal está cumprindo um papel importante, qual seja, o
de agilizar os processos judiciais e de tornar a Justiça
acreditada e amada pelo povo brasileiro.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e
§ 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
ACESSO À JUSTIÇA
Baseado em texto de Maria Tereza Sadek (professora doutora da USP e diretora do Centro Brasileiro de
Estudos e Pesquisas Judiciais).
O princípio do acesso ao Judiciário é um dos pilares
sobre o qual se ergue o Estado de Direito, pois de nada
adiantariam as leis regularmente votadas pelos representantes populares se, em sua aplicação, pudessem
padecer do desrespeito direto e não-controlável, seja
por parte da sociedade, seja pelos operadores oﬁciais
do Direito. É necessário que se estabeleça um órgão
com a competência especíﬁca para proceder ao controle da observância do Princípio da soberania popular, de
respeito às leis. Precisamente nesse sentido, assevera
Maria Tereza Sadek que:
“Os direitos são letra morta na ausência de
instâncias que garantam o seu cumprimento. O
Judiciário, deste ponto de vista, tem um papel
central. Cabe a ele aplicar a lei e, conseqüentemente, garantir a efetivação dos direitos individuais e coletivos. [...]
No exercício de suas funções, o Judiciário,
segundo prescreve a Constituição brasileira, tem
duas faces: uma, de poder de Estado; outra, de
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prestador de serviços. Tanto em um caso como
no outro, há, primordialmente, a distribuição de
justiça. Não se trata, é claro, de uma justiça abstrata, mas de possuir a palavra ﬁnal, quer sobre
conﬂitos de natureza eminentemente política,
quer sobre disputas privadas”.
É possível dizer que o Judiciário nasce no presidencialismo como um poder político, com a função básica
de exercer o controle da constitucionalidade das leis e
dos atos normativos oriundos do Executivo e/ou do Legislativo. No modelo de democracia adotado no sistema
presidencialista, o Judiciário tem claramente duas faces.
Uma face é política por excelência – o Judiciário é um
poder político, um Poder de Estado. A outra face é caracterizada como de prestação de serviços; de garantia
de que os direitos individuais serão de fato efetivados; e
que os conﬂitos poderão ser resolvidos por uma entidade
pública, neutra, capaz de arbitrar disputas.
Enquanto que, a grosso modo, pode-se dizer que
o Judiciário, nas democracias que se organizam politicamente de forma parlamentarista, não tem uma face
política. É fundamentalmente uma instituição prestadora
de serviços.
É claro que o modelo de Judiciário que mais interfere
na governabilidade é aquele do Judiciário com uma face
política, ou do Judiciário poder político, típico do presidencialismo. Este Judiciário constitui-se em mais um ator
político, uma força que se tem que levar em consideração
quando se toma qualquer decisão, seja ela de que natureza for, da mais simples política pública até questões
de natureza legal, constitucional.
Do ponto de vista do desenho institucional, tudo
indica que, no caso brasileiro, quando se fala de acesso
à Justiça há referências a uma situação em que o grau
de participação e responsabilidade do judiciário é dos
mais altos.
Dados do site do STF indicam números elevados
de processos. Vejamos: Em 1996 houve um ingresso de
5 milhões e 800 mil processos; em 1997, 6 milhões e 900
mil; em 1998, 7 milhões e 700; em 1999, 8 milhões; em
2000, 9 milhões; em 2001, 9 milhões e 489 mil.
Ora, considerando o nº do ano 2000, quando foi feito
o censo demográﬁco do IBGE, chegaremos aos seguintes dados: 1 processo para cada 18 habitantes.
Assim, do ponto de vista abstrato isso poderia indicar que se trata de um país com uma sociedade mobilizada, sabedora dos seus direitos e que sabe aonde
ingressar quando tem seus direitos violados. Contudo,
a proporção de 1 processo para cada 18 habitantes, na
verdade, indica um grau de conﬂito no meio da sociedade absolutamente insustentável, isto é, uma sociedade
em constante conﬂito. Será que a explosão da situação
social, o caos econômico atravessado pelo Brasil nos
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anos pretéritos e a má distribuição de renda geraram
esses dados?
Na verdade, embora se conheça pouco sobre o
Judiciário, sabe-se que não se trata de um poder utilizado por amplos setores da população. O Judiciário é um
poder desconhecido, não apenas pela sociedade, mas
também por parte de seus próprios integrantes. Não se
conhece o Judiciário porque não há dados, os dados são
globais, os dados são incompletos.
Assim, o problema do Judiciário brasileiro não é a falta
de acesso. Sustento, ao contrário, que existe acesso demais, acesso exagerado, porta aberta demais para um tipo
de litigante. Simultaneamente, há porta fechada, ausência
de acesso, barreira para a maior parte dos cidadãos.
Salientam os pesquisadores do IDESP (Instituto de
Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo),
que do aumento exacerbado do número de processos
não se pode inferir, de imediato, que teria ocorrido, em
nossa sociedade, uma democratização do acesso ao
Poder Judiciário. O argumento do alargamento da prestação jurisdicional, com o maior acesso da população,
muitas vezes, reveste-se de um caráter falacioso. Em
suas palavras:
“Tanto a sociedade brasileira não possui
esse grau de organização e autonomia quanto
o Judiciário não sofreu qualquer reforma que implicasse a abertura de suas portas para a maior
parcela da população. Desta forma, a explicação
deve ser buscada em outra parte. Ou seja, talvez
tenhamos que recolocar o problema, salientando
que, mais do que a democratização no acesso
ao Judiciário, defrontamonos com uma situação
paradoxal: a simultaneidade da existência de
demandas demais e de demandas de menos;
ou, dizendoo de outra forma, poucos procurando
muito e muitos procurando pouco.
Assim, o extraordinário número de processos pode estar concentrado em uma fatia
especíﬁca da população, enquanto a maior parte
desconhece por completo a existência do Judiciário, a não ser quando é compelida a usálo, como
acontece em questões criminais. Desta forma,
a instituição seria muito procurada exatamente
por aqueles que sabem tirar vantagens de sua
utilização. E, tal como os dados indicam, estes
têm se servido do Judiciário em uma quantidade extraordinária, provocando um crescimento
signiﬁcativo no número de processos entrados.
Esse número é tão alto que a proporção de processos por habitante chega a ser bastante baixa
uma das menores médias do mundo democrático. Caso ela não resultasse de um viés, estaríamos diante de uma sociedade marcada por
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uma cidadania ativa e de um Judiciário alçado
a um serviço público de primeira necessidade,
uma instituição realmente presente no cotidiano
de todos os cidadãos.
Essa hipótese que contempla o alto uso dos
serviços do Judiciário por uma parcela restrita da
população mereceria ser melhor trabalhada. Faltam, entretanto, dados mais especíﬁcos para a
sua discussão. Seria imprescindível qualiﬁcar os
autores e os réus dos processos, sobretudo na
área cível. Somente assim seria possível saber
se, de fato, a utilização do Judiciário está estreitamente correlacionada a um grupo especíﬁco da
sociedade, exatamente aquele que dispõe de mais
recursos econômicos, sociais e intelectuais.
(...)
Tornou-se lugar comum aﬁrmar que sem
uma Justiça acessível e eﬁciente colocase em
risco o Estado de Direito. O que poucos ousam
sustentar, completando a primeira aﬁrmação, é
que, muitas vezes, é necessário que se qualiﬁque
de que acesso se fala. Pois a excessiva facilidade para um certo tipo de litigante ou o estímulo
à litigiosidade podem transformar a Justiça em
uma Justiça não apenas seletiva, mas sobretudo inchada. Isto é, repleta de demandas que
pouco têm a ver com a garantia de direitos esta
sim uma condição indispensável ao Estado Democrático de Direito e às liberdades individuais.
Desse ponto de vista, qualquer proposta de reforma do Judiciário deve levar em conta que temos
hoje uma Justiça muito receptiva a um certo tipo
de demandas, mas pouco atenta aos pleitos da
cidadania. Tal característica, certamente, não se
deve exclusiva ou principalmente à vontade de
seus operadores.
Tanto é assim, que é crescente o número de
magistrados que têm se manifestado a favor de
mudanças e que têm procurado, de alguma forma,
encontrar soluções. O que parece inquestionável é
que temos um sistema muito mais comprometido
com um excesso de formalismos e procedimentos
do que com a garantia efetiva de direitos”.
(Maria Tereza Sadek, Fernão Dias de Lima, José
Renato de Campos Araújo. “O Judiciário e a Prestação
de Justiça”, in Acesso à Justiça, p. 39-41, Fundação Konrad Adenauer, 2001)
Para conﬁrmar essa minha hipótese, recorro a uma
pesquisa feita pelo IDESP junto a empresários brasileiros: A falta de agilidade foi a maior crítica que os empresários dirigiram ao Judiciário. No que toca o atributo de
imparcialidade, a avaliação variou de acordo com o ramo
do Judiciário em questão. A Justiça do Trabalho foi a que
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recebeu a pior avaliação nesse quesito: 44% julgaram
ruim e 22% como péssima. As demais Justiças foram
vistas de modo menos negativa.
Quando se perguntava: “o senhor acha que a Justiça não é ágil, isso é ruim para os negócios?” A falta de
agilidade aparece como benéﬁca na questão trabalhista
para 23%, na tributária para 14%. É importante salientar
que um percentual signiﬁcativo de empresários reconhece
que o fato da Justiça ser lenta traz benefícios. Observe-se
que 59% dos empresários reconheceram que os benefícios de se recorrer à Justiça superam os custos.
Esses percentuais nos ensinam que devemos esclarecer quem são os usuários da Justiça. Não podemos
esquecer também que no mesmo sentido esta o Poder
Público, as entidades públicas que protelam os feitos.
Deste modo, nas condições atuais é como se os
juízes e os integrantes do Ministério Público, pagos pela
sociedade como um todo, estivessem prestado serviços
para um setor muito restrito da sociedade.
Portanto, deﬁnitivamente é importante qualiﬁcar
quem é o litigante de má-fé, aquele que sabe extrair benefícios das atuais características do Poder Judiciário.
Ademais, é necessário fazer um verdadeiro acesso
ao Judiciário. Não adianta criar, por exemplo, um Juizado
Especial se o povo não tem acesso a esse Juizado. A própria linguagem dos Juizados especiais afastam o povo. É
comum, ao ﬁnal de um julgamento do juizados especiais,
o cidadão perguntar: “mas e aí, ganhei ou perdi?”. Tratase de um vício, um “jurisdiquês” que afasta o povo.
O juizado especial é um bom mecanismo de acesso à Justiça, mas é necessário tornar essa justiça próxima do povo.
Inegavelmente, a real ampliação do acesso à Justiça provocaria efeitos de monta na efetividade dos direitos da cidadania e seria capaz de pavimentar um novo
caminho, no qual o apreço da população pelo Judiciário
poderá germinar e se desenvolver.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Alberto Souza, Suplente de Secretário.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justiﬁcar a
minha ausência nas duas últimas votações, tendo em vista
que estava em audiência no Palácio do Planalto, tratando
da ampliação do Parque Nacional de Brasília, que é uma
questão ambiental muito importante para o Brasil.
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Assim, justiﬁco a minha ausência e cumprimento
o ilustre Senador José Jorge pelo brilhante trabalho na
reforma do Judiciário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Constará da Ata a justiﬁcativa de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB –
MA) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRª HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador João Alberto.
Quero, primeiramente, agradecer ao Senador Sarney, que estava presidindo a Mesa. Eu sabia que já não
poderia falar para uma comunicação inadiável, mas S.
Exª, com a sensibilidade que tem para administrar as suscetibilidades dos mandatos, de uma forma geral, acabou
possibilitando que eu falasse.
Sobre a reforma do Judiciário, Sr. Presidente, é
óbvio que temos a obrigação de parabenizar o esforço
feito tanto pelo Senador Bernardo Cabral como pelo Senador José Jorge. Todos vamos discutir essa matéria na
apresentação das emendas, porque muitos de nós apresentamos emendas e requerimentos de destaque. Essa
matéria acabará sendo votada mesmo após o recesso
parlamentar, no início de agosto.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar
uma reunião que o Senador Geraldo Mesquita e eu tivemos a oportunidade de vivenciar hoje pela manhã.
Fui procurada por uma jovem, a Fabíola, que, infelizmente, está aparecendo nos meios de comunicação
numa situação extremamente constrangedora. Embora
não sejamos agentes de polícia, nem membros do Ministério Público, nem membros da Comissão de Sindicância,
como fomos procurados por uma jovem que quer uma
audiência, que quer fazer um depoimento para uma Senadora – eu tive a oportunidade de convidar o Senador
Geraldo Mesquita para estar presente a essa reunião –,
não vamos fazer juízo de valor dos acontecimentos. Mas
gravamos a reunião, inclusive com a permissão da jovem
Fabíola, e encaminharemos a ﬁta gravada ao Ministério
Público, para a Comissão de Sindicância que foi aberta
no Ministério da Agricultura.
Sr. Presidente, gostaria de fazer apenas alguns
comentários extremamente rápidos sobre esse processo. Tive a oportunidade, como a grande maioria do povo
brasileiro, de acompanhá-lo apenas pela imprensa. E, em
muitos momentos, é claro, a grande maioria das pessoas
só quer saber de um lado da história, ou seja, de que se
trata de uma jovem que tirava fotos nua nas mesas dos
gabinetes do Ministério da Agricultura.
Independentemente do juízo de valor que façamos
dela – se agiu por vontade, se agiu ameaçada de perder
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o emprego –, conhecemos a realidade e também nos
sentimos na obrigação de pensar em alguns detalhes.
Trata-se de uma menina extremamente pobre, com 17
anos de idade, cuja mãe é vendedora de cachorro-quente
nas ruas de Brasília, e que, como todas as outras meninas pobres, quer muito ser aceita. Às vezes, para serem
aceitas pelo luxo do lixo da elite, essas meninas se submetem também a determinadas situações como essa.
As pessoas querem muito ser aceitas; querem ser
aceitas por aqueles que têm dinheiro, por aqueles que
têm lanchas para promoverem passeios os mais diversos.
E a sociedade, machista como é, só vê um lado da história. Ninguém está a se perguntar quem eram os vagabundos que estavam nas cheﬁas e que com essa moça
tinham relações sexuais e tiravam fotograﬁas dentro do
ambiente público.
Obviamente alguns me disseram também que essa
é só a ponta do iceberg, é o que está aparecendo, porque,
se investigarmos – não sei se é verdade, mas pode ser
– o Congresso Nacional e outros órgãos da Administração Pública pelo Brasil afora, veriﬁcaremos que muitos
chefes, muitas pessoas poderosas vêem-se no direito de
assediar sexualmente determinadas meninas que, muitas
vezes, tudo fazem para usufruir o luxo do lixo, da porcaria
de uma elite cínica e dissimulada. Muitos deles, com seus
casamentos supostamente bem organizados, movidos
por um moralismo farisaico, apropriam-se sexualmente
das meninas, usufruindo as orgias mais diversas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas
dizer que o Senador Geraldo Mesquita e eu recebemos
essa moça, em uma audiência solicitada por ela, e não
estamos fazendo juízo de valor. Estamos no direito de
também especular pelo outro lado, já que muitos setores
estão especulando apenas unilateralmente.
Encaminhamos a ﬁta para a Comissão de Sindicância, para o Ministério Público e para todos os órgãos que
estão investigando. A partir do momento em que alguém
me procura e diz que está sendo ameaçado de morte e
que quer compartilhar determinadas informações comigo, sinto-me na obrigação de escutar qualquer pessoa,
independentemente de qualquer juízo de valor que se
possa fazer sobre sua atividade.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Por favor, conclua o seu pronunciamento, Senadora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Convidei o Senador Geraldo Mesquita para estar conosco, e encaminharemos a gravação à Comissão de
Sindicância, bem como a todos os órgãos que estão fazendo essa investigação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Demóstenes
Torres, do PFL de Goiás.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Tem V. Exª a palavra.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
solicitar a minha inscrição, pela Liderança do PT, após a
fala do Senador Demóstenes Torres, se possível.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Já havia pedido a palavra, Senadora Ideli Salvatti,
o Senador José Agripino. Em seguida, falará V. Exª.
Tem a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje estamos cumprindo um papel importante para o Brasil. Há mais ou menos
uma década discutimos a reforma do Poder Judiciário,
o que é algo crucial para o País. Basta lembrar que um
dos motivos alegados para a Proclamação da República
era a reforma do Judiciário.
Em 1977, o General Geisel fechou o Congresso e
apelidou o fato de recesso do Congresso por uma semana. Naquela ocasião, era Presidente da Câmara dos
Deputados o nobre Senador Marco Maciel. Nem por isso
aconteceu de o Poder Judiciário ser reformado a contento da população.
Então, é claro que o trabalho feito pelo Senador
José Jorge, coordenado pelo Senador Edison Lobão, com
a participação de todas as Srªs e Srs. Senadores desta
Casa, efetivamente, também acabará por necessitar de
complementação. A Folha de S.Paulo, o jornal O Globo
e muitos outros jornais do Brasil têm discutido sempre,
com muita propriedade, a morosidade que grassa na
Justiça brasileira. E essa morosidade continuará existindo apesar dessa reforma.
A Secretaria Nacional de Reforma do Poder Judiciário, criada no Ministério da Justiça, ﬁcou de enviar, até
o ﬁnal do ano, ao Congresso Nacional propostas para a
reformulação do Código de Processo Penal, do Código
de Processo Civil e de outros códigos, eliminando uma
série de recursos, possibilitando a defesa, mas possibilitando também que efetivamente possamos julgar mais
e melhor.
Dessa reforma constitucional do Judiciário, podemos
destacar alguns pontos que merecem realmente acolhida e outros que devem ser trocados. O controle externo
do Poder Judiciário e do Ministério Público é essencial,
porque todos estamos veriﬁcando, dia a dia, que o Poder
Judiciário e o Ministério Público cometem abusos que as
Corregedorias não conseguem apurar. E não o conse-
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guem principalmente por corporativismo, sendo essencial
que um órgão externo possa fazer esse trabalho.
Então, o controle externo é uma Corregedoria de
luxo? É uma Corregedoria também, mas é um órgão de
orientação, que pode servir, inclusive, para proﬁssionalizar todo o serviço da Justiça, o que é muito bom que
aconteça. Não podemos aceitar que juízes e promotores
continuem dirigindo os serviços administrativos dos Tribunais, até porque não são preparados para isso. Juízes
e promotores não são bons administradores.
A súmula vinculante também é muito importante
para desafogar principalmente o Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante nada mais é do que o Supremo dizer: “não cheguem mais com essa questão aqui,
porque já cansamos de decidir sobre essa ela”. Há dez,
vinte, trinta mil recursos na mesma direção, apenas com
o objetivo de procrastinar o julgamento, apenas com o
objetivo de se ganhar, inclusive, dinheiro, como disse o
Senador Antonio Carlos Valadares. O ex-Presidente da
Associação dos Juízes Federais veio denunciar, em uma
das audiências públicas, que o Poder Judiciário, muitas
vezes, é utilizado para se ganhar dinheiro, porque os
juros bancários são mais caros do que os juros legais
da Justiça. Portanto, a súmula vinculante é importante
para impossibilitar o uso do Poder Judiciário com esse
objetivo.
A súmula impeditiva de recurso para os Tribunais
Superiores é importante também, porque possibilitará
que essas questões continuem sendo discutidas em
instância inferior e que os Tribunais Superiores revejam
a sua decisão.
A quarentena de entrada para juízes e promotores
de Justiça é fundamental, porque, por maior que seja a
qualidade intelectual de um promotor ou de um juiz ou
de um estudante de Direito, melhor dizendo...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Demóstenes Torres, conclua o seu
pronunciamento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª a mesma tolerância dispensada ao Senador Antonio Carlos Valadares, dando-lhe
sete minutos de acréscimo. Pediria a V. Exª essa mesma
tolerância.
Gostaria de dizer que essa quarentena de entrada é fundamental não só para manter a qualidade dos
proﬁssionais, mas também para lhes dar uma certa experiência de vida. Por quê? Porque nossas vidas estão
nas mãos, muitas vezes, de jovens de 21 ou 22 anos
de idade. E, mais do que a inteligência da formação, é
preciso ter uma experiência de vida para decidir sobre
a vida dos outros.
A quarentena de saída também é fundamental, porque juízes, principalmente de tribunais superiores, aca-
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bam utilizando a sua inﬂuência no cargo, quando saem,
para conseguir fazer com que suas ações tenham êxito.
É importante esse prazo de três anos para se desvincular totalmente a atuação do magistrado e do membro do
Ministério Público perante o juizado em que atuou.
O vitaliciamento com três anos também é importante. Aumenta-se em um ano para mostrar que o juiz e
o promotor têm condições intelectuais, têm o equilíbrio
necessário para que possam continuar no cargo.
A promoção por estudo, ótima! Até soldado – e
não digo até de forma depreciativa, não – para ser promovido a cabo ou a sargento tem que fazer o seu curso
de formação. Então, juízes e promotores têm que estar
estudando permanentemente, porque ninguém nasce
sabendo. Todo mundo tem que ter a humildade de admitir
que essas promoções têm que ser realmente por talento,
e as promoções por antiguidade também têm que estar
lastreadas num certo grau de estudo por parte dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.
As decisões administrativas passam a ser públicas,
todas as decisões administrativas e todas as decisões
judiciais, exceto, naturalmente, aquelas que os próprios
códigos dizem que têm que ser tomadas em caráter reservado, como são os casos de Direito de Família, por
exemplo. Mas por que a sessão de julgamento de um juiz
por improbidade tem que ser secreta? Então, esses julgamentos passam, evidentemente, a ser feitos às claras.
Fim das férias coletivas. Não é possível o Poder
Judiciário ﬁcar parado por dois meses. As férias passam,
então, a ser individuais. Mas deveríamos também ter aprovado o ﬁm desse recesso longo para o Poder Legislativo,
para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal.
Isso é importante. Uma vez que estamos dizendo que
outro Poder tem que se conduzir de determinada forma,
temos de ter a mesma postura ética e moral frente a este
problema do excesso de férias coletivas para o Poder
Legislativo brasileiro.
Autonomia das defensorias públicas estaduais. Seria
muito bom que essa autonomia fosse estendida. Creio que
a emenda de redação da Senadora Lúcia Vânia poderia
ser adotada tanto para a Defensoria Pública do Distrito
Federal quanto para a Defensoria Pública da União, para
que elas também possam ter autonomia.
Alguns dispositivos foram aprovados mais para a
platéia do que propriamente para resultados. Há um verdadeiro oba-oba, como a federalização dos crimes contra
os direitos humanos, o que não tem qualquer sentido. Inclusive, a IX Conferência Nacional dos Direitos Humanos,
promovida, na semana passada, pelo Governo Federal,
aprovou moção que dizia que isso era balela e que não
poderia ser aprovado. Isso é muito simples. Por que a
Procuradoria Geral da República poderá pinçar alguns
casos e trazer para o Superior Tribunal de Justiça e este
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distribuí-los para alguma vara federal competente? Tirar
o julgamento da Justiça por que razão? Mesmo porque
sabemos que a grande maioria dos crimes contra os direitos humanos de repercussão nacional e internacional
são crimes dolosos contra a vida, ou seja, praticamente
homicídios. Quem julga o homicídio? O júri, não o juiz.
Então, será tirado o direito do povo do interior de Santa
Catarina, de Goiás, do Rio Grande do Norte, de Rondônia,
de Roraima, do Amapá, e transferir esse julgamento para
uma capital ou até mesmo para o Distrito Federal. Não
há qualquer fundamento que autorize o deslocamento
dessa competência. Inclusive, é uma violência constitucional, contra o Direito, porque é a volta do sistema da
avocatória, que é péssimo.
Alteração nos Tribunais Regionais Eleitorais, tirando-se um desembargador e colocando um juiz federal.
Essa é outra espécie de preconceito. Muitos pensam que
a Polícia Federal é mais do que a Polícia Estadual, que
o Ministério Público Federal é mais do que o Ministério
Público Estadual, que o juiz federal é mais do que o juiz
estadual. Não é verdade! Cada qual atua numa área estrita da sua competência. Isso quer dizer que o juiz federal
tem atribuição nos crimes praticados contra instituições
federais e a atribuição do juiz estadual é para os crimes
contra o Estado.
O problema da eleição no Brasil não está em se
mudar um desembargador por um juiz federal, mas em se
adotar o instituto da ﬁdelidade, em se rever a participação
dos partidos nanicos, que acabam sendo escora para os
partidos menores, o ﬁnanciamento de campanhas. Não é
se tirando um juiz estadual, um desembargador estadual
e colocando-se um juiz federal que nós iremos resolver
esse problema, mesmo porque a grande parte desses
juízes presos é de juízes federais. Então, não quer dizer
que os juízes federais estejam imunes ao problema da
corrupção. É claro, também, que a maioria é absolutamente honesta e decente. Mas essa mudança não vai
signiﬁcar nada em termos de melhoria do julgamento dos
Tribunais Regionais Eleitorais.
A adoção do foro privilegiado é outra aberração...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Peço a V. Exª que conclua o seu pronunciamento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Só
para concluir, nosso querido Presidente.
O foro privilegiado é outra aberração, que, inclusive,
eu não quero. Por que eu quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o único grau que podem ter o
desembargador e o Presidente da República para serem
julgados? Se eu fosse julgado por um juiz de primeiro
grau, eu poderia ter uma série de recursos. Então, passo
a ter direito a um julgamento em instância única.
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E mais: vão tirar a possibilidade de promotores fazerem investigação nos locais adequados e jogar para
os procuradores da República, que já disseram que não
têm condições de investigar em todo o Brasil.
O cidadão, que tem direito de propor ação popular
contra o Presidente da República, vai ter que sair lá do
interior do Acre e do Amazonas e vir a Brasília para ajuizá-la. Isso não existe, não é verdade?
Sr. Presidente, uma outra aberração são os juízes
leigos. V. Exª imagine a adoção dos juízes leigos nos chamados juizados especiais. Todo mundo quer ser julgado
por alguém concursado. Como é que vamos colocar um
leigo e, às vezes, até mesmo um analfabeto para estar
ao lado de um promotor concursado e de um advogado
que passa pelo exame da Ordem para julgar as pequenas causas, que quase sempre envolvem pessoas que
têm baixo poder aquisitivo? Isso vai propiciar também a
adoção, no futuro, dos chamados juízes municipais, dos
promotores ad hoc e da volta dos rábulas. Não podemos
permitir isso na Justiça brasileira.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª. É
claro que temos muitos outros pontos a discutir. A reforma foi aprovada no seu texto básico, mas as emendas,
ressalvando-se os destaques, serão votadas no mês de
agosto, e o faremos. Louvo, mais uma vez, a aprovação
da reforma do Judiciário, com institutos importantes. Mas
ainda temos que fazer algumas correções nesse rumo.
Mais uma vez, parabenizo especialmente o Senador José Jorge, que foi um guerreiro, que ouviu muito e
que acabou produzindo um belo texto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, requerimento subscrito pela
Senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, que
passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.089, DE 2004
Requeiro, nos termos do caput do Art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor
ao Banco do Estado de Santa Catarina – BESC – pela
classiﬁcação cinco estrelas recebida da maior agência
de classiﬁcação de risco do mundo, a Standard & Poors.
A agência analisou, durante três anos, o desempenho de
mais de 2 mil fundos de investimento no País, classiﬁcando
522 deles. Apenas 10 fundos receberam a classiﬁcação
cinco estrelas e o fundo BESC Prime é um deles. Tratase de um reconhecimento inequívoco da qualidade dos
serviços prestados por essa instituição que, no próximo
dia 21 de julho, completa 42 anos de parceria com a comunidade catarinense.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Ideli Salvatti, PT/SC, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência encaminhará o voto de louvor
solicitado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.090, DE 2004
Requeiro, nos termos dos arts. 218, inciso VII e
221 do Regimento Interno inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do presidente da Áustria, Thomas
Klestil, bem como a apresentação de condolências ao
governo austríaco.
Justiﬁcação
Thomas Klestil terminaria seu segundo mandato
de seis anos em 8 de Julho, data da tomada de posse
do social-democrata Heinz Fischer, eleito em abril último
para a presidência.
Klestil faleceu nesta terça-feira aos 71 anos em um
hospital da capital austríaca por causa de uma insuﬁciência generalizada dos órgãos vitais. O presidente havia sido
eleito pela primeira vez em 1992 e reeleito em 1998.
Diplomata carreira e economista, ele foi chanceler
austríaco em 1978, embaixador na ONU na década de
1980 e embaixador nos Estados Unidos em 1989.
Seu funeral será celebrado no próximo sábado,
dia 10, na Catedral Saint Etienne de Viena. Ele será enterrado na tarde do mesmo dia no cemitério central da
capital austríaca, em um panteão reservado aos chefes
de Estado.
O papel constitucional de um presidente na Áustria
é quase simbólico, apesar de poder escolher o chanceler,
chefe de governo, e a dissolver qualquer governo. Entretanto, nenhum presidente austríaco recorreu alguma vez
a estas prerrogativas.
O Senado brasileiro presta sua homenagem a um
dos políticos mais importantes da Áustria o qual deverá
ser lembrado pela forma prudente como desempenhou
as funções presidenciais.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 1.091, DE 2004
Requer Voto de Aplauso aos Professores Ari de Freitas Hidalgo, da UFAM e Lin
Chau Ming, da Unesp, pesquisadores que
localizaram plantas da Amazônia para o tratamento de malária.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso aos Professores Ari
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de Freitas Hidalgo, da Faculdade de Ciências Agrárias
da Universidade Federal do Amazonas e Lin Chau Ming,
da Unesp, Botucatu, que ﬁzeram o levantamento das
espécies vegetais da Amazônia, incluindo folhas, raízes, cipós e cascas, usadas para prevenir e amenizar
os efeitos da malária.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento dos homenageados e às instituições de ensino a que pertencem.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo deve-se ao notável trabalho de pesquisa cientíﬁca realizada pelos dois
professores, responsáveis pelo levantamento de espécies da ﬂora amazônica, usadas na prevenção e cura
da malária.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Arthur
Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB –
MA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Srªs e Srs. Senadores, quando assumi a Presidência, substituindo o Senador Eduardo Siqueira Campos,
o Senador Antonio Carlos Valadares já estava falando.
Daí haver extrapolado o tempo. Mas eu gostaria de pedir a colaboração dos Srs. Senadores, pois esta sessão
acabaria às 14 horas e 12 minutos e ainda temos nove
oradores inscritos. Peço que cada orador que for à tribuna respeite o tempo de cinco minutos.
Assim sendo, prorrogo a sessão por uma hora e
concedo a palavra intercaladamente a um Líder e a um
inscrito.
Será chamado agora o Senador José Agripino,
do PFL, e em seguida, o Senador Geraldo Mesquita
Júnior.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino, do
PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, podem ﬁcar tranqüilos, pois vou usar estritamente os cinco minutos, tempo que preciso para demonstrar
minha indignação com a manchete de primeira página
do jornal Folha de S.Paulo, edição de hoje, intitulada:
“Lula critica quem paga juros de cartão”. Eu também
estou indignado.
É o seguinte o início da matéria:
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as pessoas que pagam juros no cartão
de crédito e recomendou a elas que deixem de
fazer isso. “Não consigo compreender por que
alguém vai ao banco tirar dinheiro com o cartão
de crédito para pagar 12% de juro ao mês. Não
deveria ir, e, se não fosse, acabaria isso”.
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Compartilho em gênero e número com a indignação de Sua Excelência, o Presidente, Senador Geraldo
Mesquita Júnior. Estou absolutamente parelho com Sua
Excelência. Totalmente. Doze por cento de juros é o absurdo dos absurdos, e podemos dizer isso porque votamos ontem a “Lei de Falências”, uma lei que, na verdade,
disciplina as relações entre credor e devedor, hierarquiza
as relações entre credor devedor, entre outras coisas.
Por isso, produz minimização no risco, que é uma das
componentes do spread bancário, de modo a abaixar
a taxa de juros ao tomador ﬁnal, a quem se refere Sua
Excelência, o Presidente Lula.
Estamos inteiramente de acordo com o juro de
12%, de 10%, de 8%, de 5%, de 4% ou de 3%. Trata-se
de juro alto demais.
Senador Geraldo Mesquita, Senador Pavan, Senador Alvaro Dias, mas quem está dizendo isso é o
Presidente da República. Não sou eu, nem são V. Exªs.
Demos uma contribuição ontem ao abaixamento da taxa
de juros. O Presidente da República tem toda a condição
de, com uma canetada, com uma determinação, no dia
seguinte, iniciar um processo eﬁcaz de abaixamento da
taxa de juros.
Tomo aqui, Sr. Presidente, a defesa do cidadão. Não
sei, Senador Alvaro Dias, Senador Mozarildo, se o Presidente deu um carão, se fez uma advertência, se deu um
conselho ao cidadão a quem se refere, dizendo que não
vá tomar o dinheiro a 12%. É claro que não deve ir.
É um carão? É uma advertência? É um conselho?
Não sei. Pode ser qualquer um dos três.
Uma coisa é certa, em qualquer das três circunstâncias: o cidadão só foi ou só vai tomar o dinheiro e paga
12% porque precisa. Não vai lá de graça. Só vai lá porque
precisa; e, se precisar por alguma razão, está pagando
12% de juros, se utilizar o cartão; ou 10%, ou 5%, ou
4%, ou 3%. Os juros são escorchantes. O cidadão está
pagando o juro que não deve pagar.
Com a autoridade de quem ontem votou a Lei de
Falências, de quem ontem colaborou, mesmo sendo de
Oposição, mas entendendo que a Lei de Falências é um
assunto de interesse nacional em que não vale disputa
entre Governo e Oposição – somei, como Líder do meu
Partido, para que houvesse quorum, para que não houvesse obstrução e para que se votasse a matéria –, com
a autoridade, portanto, de quem tem a responsabilidade
de ter colaborado para aprovar a Lei de Falências, que
vai determinar abaixamento da taxa de juros pela minimização do risco, cobro do Presidente em qualquer das
três circunstâncias a que Sua Excelência tenha se referido – em tom de advertência, de conselho ou de carão.
Sua Excelência tem que dar carão não no cidadão, mas
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na instituição ﬁnanceira que empresa o dinheiro a 12%.
Deve dar carão ou aplicar algum remédio.
O Congresso, ontem, aplicou um remédio, um bálsamo positivo. Está nas mãos do Presidente da República,
em vez de produzir essa manchete de jornal e de dar um
carão no cidadão, baixar o compulsório hoje ou amanhã,
pois vai viajar na próxima semana. É uma prerrogativa
de Sua Excelência, do Banco Central baixar o depósito
compulsório, o volume de dinheiro que os bancos têm
que reter ou congelar no Banco Central, diminuindo o
volume de dinheiro em circulação e fazendo com que o
volume de dinheiro a ser emprestado às pessoas que
estão pagando 12% seja maior ou menor. Se for maior,
quanto mais mercadoria à disposição, menor o custo da
mercadoria; quanto maior a quantidade de mercadoria,
menor o preço da mercadoria; quanto menor a mercadoria, maior o preço da mercadoria. E o preço da mercadoria é juro.
Se o Presidente diminui o compulsório, diminui a
obrigação de os bancos recolherem um volume “x” ao
Banco Central, o volume de mercadoria cresce, e a taxa
de juros vai cair naturalmente, porque as instituições ﬁnanceiras vão ter a condição normal, normalíssima de
baixar a taxa de juros e de beneﬁciar o cidadão.
Venho trazer, interpretando o sentimento do cidadão, o meu protesto contra um carão que o Presidente
dá no cidadão, quando deveria fazê-lo com as instituições
ﬁnanceiras, tomando uma providência a exemplo do que
o Congresso fez ontem. O Congresso, ontem, aprovou a
Lei de Falências. Por que o Presidente, hoje, não baixa o
depósito compulsório para que, aí sim, o cidadão ganhe,
para que a taxa de juros caia, para que a atividade seja
retomada e para que o volume de empregos cresça?
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Peço para concluir, Senador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra o Senador Geraldo Mesquita, do PSB do Acre.
Muito obrigado, Senador José Agripino, por ter
obedecido o tempo.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ressalvando preliminarmente o louvável e elogiável esforço
do eminente Relator, que, nesta Casa, prolatou seu parecer sobre a reforma do Judiciário, o nobre Senador José
Jorge, a quem rendo as minhas sinceras homenagens,
declaro que votei contra a aprovação dessa proposta de
emenda – aliás, único voto contrário –, por entender que
as mudanças do texto constitucional dela constantes não
atendem às aspirações do povo brasileiro de contar com
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um sistema judicial que lhe garanta, com celeridade e a
qualquer tempo, seus direitos fundamentais e lhe proporcionem uma justiça rápida, eﬁciente, equânime, sem
discriminações, excesso de formalismos e entraves burocráticos que a têm caracterizado desde a sua instituição,
nos tempos coloniais.
Declaro, ainda, que a convicção que me levou a essa
atitude se funda nas seguintes e procedentes razões.
Quando se discutiu a instalação de uma comissão
parlamentar de inquérito sobre o Poder Judiciário nesta
Casa, nos idos de 1999, o Instituto Vox Populi promoveu,
por encomenda da Confederação Nacional dos Transportes, uma pesquisa de opinião pública realizada em 195
cidades, em que 59% dos brasileiros ouvidos disseram
ter um grau de conﬁança baixo e muito baixo no Poder
Judiciário. Nada menos que 89% consideraram a Justiça
lenta; e 67% acreditavam ser ela favorável aos ricos.
Esse panorama não se alterou de lá para cá. Pesquisa do Ibope feita para a Federação do Comércio de
São Paulo no ano passado concluiu que apenas 11%
dos paulistas declararam ter “muita conﬁança” na Justiça. São duas constatações que se repetem ao longo de
décadas e que revelam não só as deﬁciências do sistema
judicial brasileiro, mas também a baixa credibilidade de
que padece a Justiça em nosso País.
Não é esse, porém, o fundamento da presente
proposta de emenda à Constituição. Entre muitas outras
razões, porque se baixa credibilidade fosse o móvel das
mudanças reclamadas pela opinião pública brasileira, o
Congresso Nacional, igualmente falto desse requisito e
tão ou mais refratário a mudanças que o Judiciário, já
deveria ter modernizado suas práticas, reformado sua
atuação e modiﬁcado profundamente o processo legislativo, sabidamente formalista, obsoleto, que não mais
atende às expectativas da sociedade brasileira.
Sob muitos aspectos, Sr. Presidente, a PEC 29
soa como represália contra o Poder Judiciário, em face
de medidas como a Súmula Vinculante, de caráter obrigatório, e as providências que pretendem evitar o nepotismo, necessárias, sem dúvida, mas que devem ser de
caráter geral e amplo, não apenas em relação a um, mas
a todos os Poderes.
As normas de organização, estrutura e funcionamento dos juizados e tribunais, que constituem a maioria
das propostas dessa reforma, não dizem respeito ou não
têm quase nada a ver com o interesse da maioria dos
cidadãos. E as alterações nela propostas não prevêem
medidas que assegurem o funcionamento efetivo da Defensoria Pública Federal e a dos Estados, sem o que o
direito de acesso à Justiça aos que não podem pagá-la
continuará mera declaração de intenção, das muitas que
contém a Constituição em vigor.
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A simples proposta de autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais, sem que se deﬁna que autonomia
será essa, poderá resultar em nada, permanecendo tais
órgãos sem prestar à coletividade os serviços essenciais,
para os quais foram instituídos.
No primeiro discurso que pronunciei no Senado,
no ano passado, procurei mostrar como é encarada a
defesa dos interesses da União, em confronto com a
proteção dos direitos difusos da sociedade e as garantias dos cidadãos:
“A União, dizia naquela oportunidade, dispõe de cerca de seis mil advogados. Para representar e defender os direitos difusos da sociedade, o Ministério Público Federal conta com
apenas 10% desse total: 600 procuradores, Sr.
Presidente. E para assegurar os direitos da maior
parte de todos os brasileiros, aqueles a que a
nada têm acesso, a Defensoria Pública Federal
tem menos de 2% dos que defendem o Estado,
ou seja, 110 membros em todo o País! A reforma
não altera esse quadro e, para mudá-lo, não é
necessário emendar a Constituição.”
São muitas as objeções feitas à Emenda, dentro
e fora do Poder Judiciário e entre os magistrados brasileiros. A própria Associação Nacional dos Magistrados
tem assinalado que, embora o Governo se empenhe em
vender a Reforma como solução, a PEC não irá resolver
o principal problema da Justiça: a morosidade.
Tomo a liberdade de valer-me das palavras do
professor e jurista Luís Roberto Barroso, em seu artigo:
“O Judiciário que não funciona”, publicado pelo jornal O
Globo, no dia 22/03/2004, para manifestar minha inteira
concordância com suas conclusões, quando aﬁrma sobre a PEC que, “sem embargo de algumas inovações
positivas, sua aprovação afetará muito limitadamente o
funcionamento da Justiça” e, mais ainda, quando lembra que “pouquíssimas modiﬁcações verdadeiramente
relevantes dependem de emenda à Constituição”. Para
ele, “É possível sistematizar as grandes questões do Judiciário em três planos distintos: o ideológico-estrutural,
o humano e o normativo (que importa modiﬁcações das
normas constitucionais e legais em vigor), para, logo em
seguida, aduzir: “O plano ideológico-estrutural envolve,
em primeiro lugar, dar justiça a quem não tem acesso a
ela, o que signiﬁca a criação e o aparelhamento das defensorias públicas e dos juizados especiais, destinados
ao julgamento de pequenas causas. E, em segundo lugar, a melhoria da justiça prestada a quem já tem acesso,
tornando-a mais ágil e conﬁável.
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade exige políticas públicas bem deﬁnidas e constantes, bem como
investimentos adequados em pessoal capacitado, estru-
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turas físicas, informatização. Sem surpresa, constata-se
que o primeiro conjunto de problemas não exige nenhuma reforma constitucional ou legislativa.”
Não menos expressivos são os seus comentários
quanto ao plano humano que, segundo ele, “compreende
diversos aspectos que serão meramente referidos, sem
ser possível aprofundá-los.
Em primeiro lugar, o recrutamento de juízes deve
ser precedido de um exame nacional de magistratura e
o ingresso deverá ser para cursar a Escola da Magistratura, e não diretamente para o exercício do cargo. Em
segundo lugar, é preciso mudar a mentalidade de partes, advogados e juízes, em relação à solução do litígio.
Em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, bem
mais da metade dos processos terminam mediante acordo entre os litigantes, com intenso envolvimento do juiz
na busca de uma composição. Isso ocorre tanto no cível
(amicable settlement) como no crime (plea bargain). No
Brasil, salvo na Justiça do Trabalho, juízes investem mínima energia nessa atividade conciliatória que abreviaria
imensamente o processo”.
Aqui, abro espaço para fazer referência ao esforço
da magistratura do meu Estado em fazer funcionar a justiça comunitária. Representantes da própria comunidade
estão sendo capacitados para atuarem como conciliadores, sob a supervisão de um magistrado. Assim fazendo,
o Poder Judiciário acreano sinaliza para o caminho que
deve levar não só à verdadeira reforma do Judiciário,
mas à imprescindível e necessária revolução na prestação jurisdicional.
“E, por ﬁm, o Poder Público de todos os níveis precisa mudar sua conduta processual de se defender agredindo o direito e os fatos, de recorrer mesmo quando já
se paciﬁcou o entendimento contrário, e de se empenhar
em empurrar a condenação para o próximo Governo”.
Por ﬁm, as observações em relação ao plano legislativo, Sr. Presidente. Peço só mais um minuto de tolerância. “No plano Legislativo, é imperativa a mudança
do sistema de recursos processuais, para dar-lhe mais
racionalidade e celeridade. Hoje em dia, a melhor coisa
que uma pessoa mal intencionada pode pretender é ser
demandada na Justiça. Tudo se arrasta interminavelmente, mesmo que se trate de um juiz ou tribunal extremamente operoso. É o sistema que está feito para não
funcionar. Em suma, a verdadeira reforma do Judiciário
não se concentra nem se exaure na proposta hoje em
votação no Senado”.
Assim, o julgamento, com o qual me ponho inteiramente de acordo, leva a uma conclusão inelutável: a
PEC é mais um remendo do que uma reforma, Sr. Presidente.
A estrutura e a organização do Poder Judiciário,
desde o advento da Carta Imperial outorgada, de 25 de
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março de 1924, vêm sendo substancialmente ampliadas.
Porém, ressalvada a criação dos juizados especiais cíveis
e criminais, produto da Constituição de 5 de outubro, nenhuma outra alteração de natureza organizacional beneﬁciou diretamente a população. Enquanto a organização
muda, altera-se, amplia-se e se modiﬁca a cada nova
Constituição, os instrumentos legais que regulam o seu
funcionamento, como os Códigos de Processo, Civil e Penal, sofrem um processo de sistemático envelhecimento,
sem que mereça a atenção do Congresso Nacional.
Código Civil, tivemos dois, Sr. Presidente, entre 1603
e 2002. Só em janeiro de 2003, quando o Código ﬁlipino
completou 400 anos de sua decretação, é que se adotou
uma nova versão para o Código de Clóvis Bevilacqua,
que o revogou com a entrada em vigor em 1917.
Os de natureza Penal sofreram alterações um pouco
mais freqüentes. No entanto, ao contrário da organização
e da estrutura, a funcionalidade da Justiça, que depende
dos Códigos de Processo, só lentamente se move – estou concluindo, Sr. Presidente –, e isso é o que interessa
à sociedade brasileira.
Se oito emendas constitucionais não resolveram
essa questão básica da Justiça em nosso País, não será
essa, por muito ampla que seja, que vai melhorar o seu
funcionamento e a sua funcionalidade.
O estado cartorial em que se transformou o Brasil
é estrutura inamovível, ancorada no corporativismo e
no imobilismo ultraconservador dos mais variados interesses que emperram, atrasam e estão levando o Brasil ao retrocesso, em face dos países dotados de maior
dinamismo.
Em apenas um ano, regredimos da condição de
12ª a 15ª economia do mundo, ultrapassados em nosso
Produto Interno por países como a Austrália, com uma
população de apenas 19 milhões de habitantes, e a Holanda, com pouco mais de 16 milhões.
Num país com a expressão territorial e demográﬁca do Brasil, com a complexidade da organização dos
Poderes de Estado e da estrutura dos órgãos públicos de
que hoje dispomos, torna-se ilusório supor que a reforma
limitada de um deles vai alterar seu funcionamento, sua
racionalidade ou sua eﬁciência. Nós não temos uma só,
mas várias justiças. Os problemas de uma nem sempre
são os de outra. Há mitos e preconceitos que têm sido
utilizados tanto para denegri-las quanto para minimizar
os seus males. A que justiça se refere a PEC 29, Sr. Presidente? A todas e, por conseqüência, a nenhuma.
Concluindo, Sr. Presidente, desde logo é indispensável ressalvar que a maioria absoluta dos magistrados
brasileiros é composta de cidadãs e cidadãos prestantes
e probos, proﬁssionais competentes, constituindo uma
categoria proﬁssional que trava uma luta diária, no duro
e solitário ofício de julgar, na maioria das vezes acima
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da sua capacidade física, e sem esmorecimento, mesmo
desfrutando de dois meses de férias, privilégio criticado
por muitos. Por outro lado, alega-se que institutos como
a súmula, que se pretende vinculante, tenha por objetivo
aliviar a carga dos Tribunais Superiores, notadamente do
Supremo Tribunal Federal, que, em 2003, recebeu 87.186
processos, o que representa pouco mais da metade da
quantidade protocolada em 2002.
A quantidade de demandas judiciais é só um dos
problemas com que se defrontam os juízes. A Justiça brasileira padece de muito mais. Esta reforma, infelizmente,
não vai evitá-los e, menos ainda, melhorar o acesso dos
cidadãos aos tribunais, na defesa dos direitos dos que deles vivem, há muito, carentes. Na verdade, se o propósito
fosse, de fato, melhorar o funcionamento do Judiciário,
bastaria reeditarmos o art. 161 da Constituição de 1824
para resolvermos grande parte dos problemas vividos pela
população no tocante à prestação jurisdicional. A sugestão atende, inclusive, ao conselho do Prof. Luís Roberto
Barroso em seu artigo aqui transcrito. A redação daquele
artigo mostra como são simples as soluções quando o
intuito, mais do que reformar, é o de simpliﬁcar. “Art. 161
– Sem se fazer constar que se tem intentado o meio de
reconciliação, não se começará processo algum”.
Com essas considerações, declaro meu voto contrário ao acolhimento da presente medida provisória pelas
razões acima expostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti, pela
Liderança do PT.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, agradeço ao Presidente por ter acatado
o nosso requerimento de voto de louvor ao Banco do Estado de Santa Catarina, o nosso querido Besc.
Eu gostaria de dizer por que apresentamos o requerimento. O Besc, uma instituição muito querida por todos
os catarinenses, completa 42 anos no dia 21 de julho.
Nos últimos quatro anos do Governo Fernando Henrique
e sob a administração do Governador Esperidião Amin,
toda a sociedade catarinense mobilizou-se para impedir
que o Besc fosse privatizado. Foram quatro longos anos
de luta, na qual se envolveu profundamente a sociedade
catarinense, para impedir a venda do Besc, considerado
um dos principais patrimônios catarinenses. Desde janeiro do ano passado, há todo um esforço para recuperálo. O Banco, que é presidido por Eurides Mescolotto por
designação do Governo Lula, está federalizado para que
possa ser mantido como banco público.
O voto de louvor ao Banco deve-se à classiﬁcação
cinco estrelas recebida da maior agência de classiﬁcação de risco do mundo, a Standard & Poors. A agência
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analisou, durante três anos, o desempenho de mais
de 2 mil fundos de investimento no País, classiﬁcando
522 deles. Apenas dez fundos brasileiros receberam a
classiﬁcação cinco estrelas, e o fundo Besc Prime é um
deles. Portanto, dentre os dez fundos que receberam a
classiﬁcação cinco estrelas no Brasil, está o Besc Prime.
Aliás, das instituições ﬁnanceiras públicas, ele é o único
banco público a receber essa classiﬁcação.
Eu havia preparado o requerimento e hoje fui surpreendida pela reportagem da Gazeta Mercantil sobre o
bom desempenho do Besc. A matéria tem o seguinte título:
“Besc reforça área de gestão de recursos”. Vou ler dois
trechos da reportagem que considero fundamentais:
Enquanto a indústria brasileira de fundos
de investimento registrou captação negativa entre
abril e junho, os fundos administrados pelo Banco
do Estado de Santa Catarina (Besc) ampliaram
em 6,6% o seu patrimônio líquido, que chegou
a R$ 1,565 bilhão, com captação de R$ 96,88
milhões no período. (...)
O desempenho da instituição catarinense
federalizada na área de fundos destoa do mercado em função da estratégia de vendas colocada
em prática a partir de abril, disse o superintendente adjunto da administração de recursos de
terceiros, Antônio Augusto de Alcântara. Foi quando o Besc passou a se esforçar para capitalizar
as cinco estrelas obtidas em seu principal fundo,
o Prime, em classiﬁcação da Standard & Poors.
A partir da divulgação do rating que colocou o
fundo entre os dez melhores do País, as agências do banco passaram a usar a classiﬁcação
como argumento de venda.
Portanto, esse excelente resultado – primeiro, de
classiﬁcação, depois, de captação – é a prova inequívoca
de que valeu a mobilização da sociedade catarinense,
ao longo de quatro anos, de 1998 a 2002, para salvar
o Besc, instituição que atende aos catarinenses há 42
anos. A população de mais da metade dos municípios
catarinenses só têm uma agência bancária, que é exatamente do Besc.
Ainda mais, recentemente foram feitas pesquisas
que acabaram orientando uma grande rede de comunicação no sul do País a fazer uma vinculação entre o Besc
e sua programação de marketing. A pesquisa revela que
o Besc é o que os catarinenses mais identiﬁcam como
carimbo do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Conclua, Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. Presidente, vou concluir.
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Ressalto o trabalho de recuperação do Banco e o
bom resultado com a premiação inédita: o fundo de investimento do Besc recebeu a classiﬁcação cinco estrelas,
classiﬁcação bastante elogiosa para o trabalho.
Hoje, às 15 horas, o Besc estará lançando novo
produto, o Construbesc, mais uma forma de bem atender
a população catarinense. Trata-se de um programa de ﬁnanciamento para aquisição de material de construção.
O banco paga pela aquisição do material, posteriormente, a pessoa paga ao Banco por meio de desconto em
folha; os juros são subsidiados e, dependendo do prazo
do ﬁnanciamento, ﬁcará em torno de 2%, portanto, juros
bastante acessíveis, comparados aos praticados na rede
bancária de maneira geral.
Deixo assinalado todo o esforço da sociedade catarinense e da atual administração do Besc para recuperá-lo. Esperamos que ele continue prestando excelentes
serviços à população do Estado de Santa Catarina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante o encaminhamento da votação da proposta de reforma do Judiciário,
em nome do PSDB, destaquei o esforço, a competência
e a paciência do Senador José Jorge como Relator da
matéria. Mas eu não poderia deixar de também fazer
justiça ao talentoso ex-Senador Bernardo Cabral pela
participação ativa e contribuição substancial para que
chegássemos, depois de doze ou treze anos, à votação
de uma reforma que implica avanços na reestruturação
do Poder Judiciário.
Aprovamos hoje pontos fundamentais como o controle externo do Judiciário e do Ministério Público e a polêmica súmula vinculante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, informo que
tenho pedido de destaque para a discussão da matéria
no mês de agosto.
Aprovamos a quarentena dos magistrados, a federalização dos crimes contra os direitos humanos. As defensorias públicas, que defendem, nos tribunais, pessoas
que não podem pagar os custos de um processo judicial,
serão autônomas funcional e administrativamente nos Estados, poderão inclusive elaborar o próprio orçamento.
Sr. Presidente, destaco, por ter sido uma proposição
de nossa autoria na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a extinção dos tribunais de alçada. Na verdade,
o que restava eram os tribunais de alçada do Paraná e de
São Paulo. Portanto, uma distorção na estrutura do Poder
Judiciário. Com a extinção, por essa reforma, do tribunal
de alçada, eliminamos essa distorção, uma superposição, eliminamos a burocracia, promovemos a agilização
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dos procedimentos e estabelecemos uma conduta mais
econômica no trato dessa questão fundamental para a
sociedade brasileira. Gostaria de informar que tenho 11
pedidos de destaque para a discussão que travaremos
no mês de agosto, na expectativa de aprimoramento
dessa reforma do Poder Judiciário. O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – e, destaque-se, a Ordem
também – participou ativamente, como a Associação dos
Magistrados, a Associação dos Juízes Federais, enﬁm,
várias associações que se relacionam diretamente com
a Justiça no País participaram ativamente formulando
propostas para que essa reforma do Judiciário se desse
da forma mais eﬁciente possível.
O Presidente Roberto Busato se posicionou contra
a súmula vinculante, que, segundo ele, é inadequada.
Ele argumenta que um País que tem uma desigualdade
social tão grande quanto seu território não pode ter um
comando único para todos os fatos sociais que acontecem dentro do mesmo assunto. O Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,
Grijaldo Coutinho, considera que a medida vai dar quase
um poder normativo ao Supremo Tribunal Federal, que
poderá fazer praticamente uma nova legislação. O Presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais do
Brasil, Paulo Domingues, defende que a súmula vinculante
verticaliza ainda mais o Judiciário. Para ele, a medida só
faz sentido para os recursos do Poder Público. Segundo
Paulo Domingues, o Governo é responsável por 80%
das ações do Judiciário. Nesse caso, há uma inﬁnidade
de processos que se repete. Inegavelmente, a súmula
vinculante engessa a jurisprudência e tira a liberdade do
juiz de primeiro grau.
Uma das contribuições estrangeiras que poderiam
ter sido examinadas é o sistema norte-americano. A Suprema Corte dos Estados Unidos possui poder discricionário, ou seja, decide quais processos irá julgar. Durante
um ano, são escolhidos cerca de 80 a 100 casos sobre
os quais a Corte Maior se pronuncia. Esses, geralmente, são casos de importância nacional. O sistema norteamericano gera acréscimo considerável de qualidade
nas decisões da Suprema Corte.
A adoção da súmula vinculante vai resolver parcialmente o problema, ou resolvê-lo até mesmo de forma equivocada, como acreditam alguns. A súmula não
vai resolver, como por encanto, a morosidade da Justiça
brasileira. Mesmo reconhecendo que a sua adoção agilizará o processo de prestação jurisdicional pelo Estado,
por outro lado devemos ressaltar o seguinte: a adoção
da súmula vinculante poderá camuﬂar a falta de solução
para o emaranhado de alternativas protelatórias que nosso
sistema jurídico abriga. O controle externo do Judiciário
já é adotado na maioria dos países da América Latina,
com exceção do Uruguai, do Brasil, do Chile e do Equa-
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dor. Não pode ser visto, portanto, Sr. Presidente, como
panacéia para a correção das distorções.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Peço que conclua, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir,
Sr. Presidente, em atenção a V. Exª.
A reforma que leva autonomia às Defensorias Públicas do País é louvável. Pelas estatísticas e pesquisas de
juristas, apenas 10% da população brasileira tem acesso
à Justiça; no Paraná, por exemplo, apenas 250 defensores
públicos atuam; seriam necessários pelo menos 450. Os
250 defensores, no Paraná, realizaram 120.303 defesas,
uma média de 481 defesas por defensor público.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concluindo,
é preciso, em respeito à opinião pública brasileira, destacar que essa reforma do Poder Judiciário não resolve
os problemas da sociedade brasileira no que diz respeito
à agilização da Justiça, à Justiça mais próxima do cidadão e sobretudo ao barateamento da Justiça. Não houve nem sequer a descentralização pleiteada; nós, que
desejávamos o Tribunal Federal Regional em Curitiba,
no Paraná, não tivemos êxito. A descentralização não
ocorreu. Portanto, avanços ainda importantes devem ser
alcançados e o Poder Legislativo tem responsabilidade
nessa tarefa.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, do
PSDB de Santa Catarina, pela Liderança do Partido.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, gostaria inicialmente de cumprimentar os funcionários e a diretoria do Besc. Depois da
informação da Líder do Governo, Senadora Ideli Salvatti, realmente temos que reconhecer que o Presidente
Mescolotto vem realizando um grande trabalho nessa
instituição. Também quero deixar aqui cumprimentos e
apoio ao voto de aplauso por ela requerido.
Sr. Presidente, quero ainda deixar registrado hoje,
já que é a nossa última sessão antes do recesso, que
Balneário Camboriú, minha cidade em Santa Catarina,
que administrei por três vezes como prefeito, vai completar quarenta anos. É uma cidade jovem, que já tem mais
de cem mil habitantes e que em função de seu potencial e de suas qualidades turísticas recebe, no período
de dezembro até após o Carnaval, mais de um milhão e
seiscentos mil turistas. É uma cidade com um potencial
enorme. Assim, Sr. Presidente, cumprimento a minha
cidade, cumprimento o Prefeito Rubens Spernau, que
ajudou a fazer com que essa cidade chegasse ao primeiro lugar em qualidade de vida em Santa Catarina pelo
terceiro ano consecutivo e a sétima cidade do Brasil em
qualidade de vida. Segundo a revista Veja, em edição de
um mês e pouco atrás, Balneário Camboriú está em sexto
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lugar. Vejam o que representa essa cidade para o Estado,
para o País e principalmente para os seus moradores. Por
isso, quero aqui cumprimentar os moradores de Balneário Camboriú e o Prefeito Rubens Spernau, bem como
os Vereadores daquele querido Município.
Eu também não poderia encerrar este primeiro semestre sem comentar a comemoração de um ano e seis
meses do Governo. A imprensa tem publicado as notícias
como o Governo as repassa, as pseudoconquistas que
o Governo diz ter conseguido e que teriam ajudado na
evolução do nosso País. Na verdade, não vejo o que o
Governo tem a comemorar, sinceramente, e não é por
fazer um trabalho de oposição. Ora, os trabalhadores, em
um ano e meio, viram seus salários reduzidos. Nós, há
poucos dias, aprovamos R$275,00, emenda de nossa
autoria, para valor do salário mínimo, e depois o Governo
comemorou a derrota dos R$275,00 na Câmara, tirando
R$15,00, e reduzindo assim para R$260,00 o salário mínimo. O Governo comemora, mas a população infelizmente
se vê traída por um Governo que se dizia popular. Não
posso, em hipótese alguma, concordar com essa comemoração de um ano e seis meses do Governo. Lembro a
todos que, até hoje, a PEC paralela, defendida pelo Senador Paulo Paim, pelo PSDB, por vários integrantes desta
Casa, está parada na Câmara dos Deputados, embora
tenha havido um acordo com a base do Governo para
que ela fosse aprovada rapidamente naquela Casa. Então, o que comemorar, se a PEC resultante de um acordo
com o Governo está no fundo da gaveta, certamente para
que a população esqueça esse compromisso do Governo com os trabalhadores, com os funcionários públicos?
Talvez pensem que nós, Senadores, deixaremos passar
despercebida essa inércia, esse desrespeito do Governo
para com os trabalhadores.
O que comemorar se o desemprego aumentou,
apesar de terem prometido dez milhões de empregos?
O que comemorar se o programa Fome Zero, que
tinha como objetivo solucionar o problema da classe
mais sofrida, não saiu do papel? Esqueceram-se dele!
Não se fala mais nisso. Não se vê mais aquela mídia,
aquela propaganda.
O que comemorar se a arrecadação aumentou em
função dos tributos, dos impostos, que arrocham cada
vez mais o cidadão?
Sr. Presidente, não vejo razão para o Governo comemorar se a população não está satisfeita. Para ﬁnalizar,
eu queria deixar registrado nesta Casa a desaprovação
dessa comemoração fantasiosa, dessa pirotecnia do
Governo baseada em algo que não tem aprovação popular. Pelo menos a maioria do povo de Santa Catarina,
que deu um respaldo fantástico à eleição de Lula, com
mais de 70% dos votos, não está feliz, não pode come-
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morar, pois está frustrada em função do desempenho
do Governo.
Sr. Presidente, penso que a população dará a resposta ao Governo nas urnas, lamentavelmente. Gostaríamos que a resposta nas urnas fosse dada em função
da qualidade de cada candidato, de cada proposta, mas,
infelizmente, os candidatos do PT vão pagar o preço pelo
fato de seu Partido ter rasgado os compromissos assumidos com a sociedade brasileira e ter manchado a sua
história, fazendo um Governo totalmente contrário àquele
que prometeu na campanha eleitoral.
Lamento profundamente o que está acontecendo.
Queria aqui aplaudir, mas sou obrigado a deixar registrado
nesta Casa que há uma desesperança total no Brasil.
Espero que o Governo ainda recupere o seu prestígio, mostrando, na prática, que está fazendo tudo aquilo
que prometeu na campanha eleitoral.
No mais, cumprimento todos os Senadores por esse
primeiro semestre fantástico de trabalho, de luta. Cumprimos nossa obrigação. O Senado cumpriu a sua obrigação,
diferentemente do Governo Federal. Nós aqui cumprimos
nosso dever e mostramos, nesses últimos dias, que realmente queremos ver o Brasil crescer e progredir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do PPS, de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje aprovamos
aqui a chamada reforma do Judiciário, que passou doze
anos na Câmara dos Deputados e três anos e meio nesta
Casa. Ainda assim, essa é uma reforma que – precisamos
dizer isso – não atenderá às expectativas do povo, não
vai corresponder àquilo que o povo realmente espera:
rapidez na prestação jurisdicional, o que quer dizer uma
Justiça rápida. E isso não acontecerá porque não se fez
a reforma processual.
É verdade que avançamos muito. Vários pontos
dessa reforma são realmente importantes para que o
Poder Judiciário se modernize. Muitas coisas também
foram colocadas, no meu entender, de maneira equivocada. Procurou-se dar muita ênfase à federalização do
Judiciário. Por exemplo, no caso dos crimes hediondos,
deu-se ao Procurador da República o poder de pinçar
esse ou aquele crime e de dizer que o julgamento devese dar fora do Estado, em âmbito federal. Há também a
alteração da composição dos Tribunais Regionais Eleitorais. Há uma série de itens discutíveis, mas ainda os
debateremos em agosto. É preciso dizer que aprovamos
o texto base, tanto o da parte que vai ser promulgada
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como aquele que vai voltar para a Câmara porque sofreu
alterações signiﬁcativas.
O certo, Sr. Presidente, é que, depois de quinze anos
e meio, promovemos uma reforma que ainda está longe
de ser a ideal. É muito importante que o povo brasileiro
saiba disso. Não é com a promulgação dessa reforma
em agosto que a vida do cidadão vai mudar do dia para
a noite no que tange à assistência jurisdicional, porque
pouco avançamos. Na verdade, devemos ressaltar pontos importantes, como o fortalecimento das defensorias
públicas, a súmula vinculante para a questão do Supremo e a súmula impeditiva de recursos para os Tribunais
Superiores. Entretanto, para o povo as coisas vão mudar
muito pouco.
Então, é preciso que trabalhemos com o Poder Judiciário para fazermos uma reforma processual, porque
é justamente o processo atual que complica a vida do
cidadão – com mudanças, ele poderá facilitá-la. Como
foi dito aqui por vários oradores, é uma forma até de o
advogado ganhar dinheiro ou procrastinar a decisão em
um processo. Então, é preciso que haja a reforma processual. Esperamos que, em agosto, na discussão dos
destaques, possamos aperfeiçoar alguns pontos que, entendo, ainda estão por ser aperfeiçoados, principalmente
na proposta que será promulgada. Vamos dar um passo
signiﬁcativo, mas ele é apenas o primeiro.
Também é importante dizer que muito se tem falado
contra o Judiciário. De uns tempos para cá, o Judiciário
tem sido muito criticado e responsabilizado por tudo que
acontece no Brasil. Colocou-se o Judiciário como a “Geni”
da história. Tudo que não acontece é culpa do Judiciário.
Mas, na verdade, o Judiciário não faz lei; o Judiciário interpreta as leis que são elaboradas pela Câmara e pelo
Senado ou pelo Poder Executivo, que, aliás, é o maior
legislador e também é o maior litigante. Se o Poder Executivo evitasse a quantidade de ações no Judiciário, haveria
um desafogo enorme naquele Poder. Em alguns órgãos
públicos, quando, por exemplo, um aposentado, ou um
funcionário, vai requerer um direito, é logo orientado a
ir à Justiça. Dizem que é melhor ir à Justiça, porque ali
não há solução.
É preciso que cada Poder assuma a sua parte, para
que possamos realmente fazer com que o Poder Judiciário seja, como deve ser, e o é, um Poder respeitado e
indispensável à democracia.
Não há, Sr. Presidente, democracia sem um Judiciário forte e um Poder Legislativo atuante. Existem ditaduras com o Poder Executivo funcionando sozinho, mas
não existe democracia só com o Executivo. É preciso,
portanto, haver um Legislativo atuante e um Judiciário
forte. Espero que em agosto completemos essa reforma,
dando ao Poder Judiciário realmente os mecanismos para
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que ele possa ser cada vez mais forte e mais respeitado
por todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa, do
PMDB de Minas Gerais, pela Liderança do PMDB. S. Exª
dispõe de até cinco minutos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela Liderança
do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje, à noite, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o Presidente Néstor Kirchner, da Argentina,
estarão juntos em Puerto Iguaçu, do outro lado da ponte
de Foz do Iguaçu, na grande reunião de Presidentes dos
países que compõem o Mercosul.
Estou preocupado, Sr. Presidente, porque os argentinos escolheram exatamente o dia de hoje para divulgar
que estão acabando com as licenças prévias de importação de produtos brasileiros ou de exportação de produtos
brasileiros para a Argentina, como acontece notadamente
com os eletrodomésticos. Hoje vendemos para a Argentina cerca de 26% de toda a nossa produção.
Mas, exatamente no dia em que os Presidentes
vão se reunir, nós ﬁcamos sabendo que o governo argentino está preocupado por estar comprando muito
produto brasileiro.
Ora, Sr. Presidente, não é a primeira vez que acontece isso. No ano passado, tive oportunidade de fazer daqui,
da tribuna do Senado, um discurso lembrando que, se
o Brasil vende R$6 bilhões em frango para a Argentina,
é porque o Brasil produz melhor e por preço menor e,
certamente, pode concorrer com os produtores de outros
países e chegar à Argentina com o preço valendo um
terço do frango colocado no mercado argentino.
Então, a escolha do produto brasileiro deve-se ao
fato de ser um bom produto por um bom preço. Por essa
razão, o bom produto de bom preço não pode ser prejudicado na medida em que vai assumindo condições de
liderança no mercado sul-americano, notadamente no
país que será certamente o principal parceiro do Brasil
na constituição do Mercosul.
Se não ﬁzermos uma parceria importante, Brasil,
Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai, não vamos conseguir disputar o mercado europeu, hoje unido numa
grande nação. A Europa inteira hoje é uma grande nação.
Os Estados Unidos juntaram-se ao México e ao Canadá
para fazer o Nafta, um grande conglomerado, um grande
mercado. É evidente que precisamos do Mercosul.
Ora, se vamos começar a disputar pequenas coisas
no mercado Brasil–Argentina, Argentina–Brasil, como
está acontecendo hoje, isso trará sérios prejuízos para
o produto brasileiro, para os empresários e para os trabalhadores brasileiros.
Essa mesma decisão, que vem do Ministro da
Economia argentino, Roberto Lavagna, determina uma
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taxa de 21% sobre o televisor importado da Zona Franca de Manaus. Agora, ninguém sabe explicar – eu não
consegui até agora, em pesquisa de quase duas horas
pela Internet – por que razão ele chega a esse percentual. Ninguém sabe. Poderia ser 1%, 2%, 20%, mas ele
determinou que é 21%. Ou seja, todo produto da Zona
Franca de Manaus que for exportado para a Argentina
automaticamente é taxado em 21% para chegar ao mercado local argentino.
Isso, Sr. Presidente, vai diﬁcultando as relações
comerciais entre os nossos dois países. Na verdade, temos, hoje, sim, uma situação privilegiada com relação ao
comércio Brasil–Argentina, mais em função da crise que
viveu a economia argentina nos anos de 2001 a 2002,
quando o Brasil estava em permanente expansão. Principalmente depois que o Presidente Lula assumiu o Governo, insistimos com o comércio pelo Mercosul, e, hoje,
estamos, conforme disse, vendendo 26% de nossa produção de eletrodomésticos para a Argentina. Chegamos
a produzir e vender para a Argentina US$15 milhões só
em máquinas de lavar roupa, com um aumento de 452%
somente neste ano de 2004. No ano de 2003, vendemos
500 mil fogões, lavadoras, refrigeradores, ou seja, US$68
milhões em eletrodomésticos, mas, ao mesmo tempo,
abrimos um crédito de US$1 bilhão pelo BNDES para
que os nossos companheiros e amigos argentinos pudessem ﬁnanciar a importação de produtos brasileiros,
como o frango, por exemplo.
Da mesma forma em que o Brasil vai assumindo
uma posição de liderança no mercado argentino, vendendo mais para a Argentina, ao mesmo tempo, vão-se
abrindo as portas do ﬁnanciamento com recursos brasileiros e bancos de fomento brasileiros. Então, não é
possível que, no instante em que vamos colocar juntos
o Presidente do Brasil e o Presidente da Argentina, o
nosso Ministro Furlan e o Ministro Lavagna, da Argentina – porque hoje à noite vai acontecer esse encontro –,
comecem a surgir as notícias de que vão impor taxas, de
que vão botar 21% sobre televisor feito na Zona Franca,
de que vão impedir, na realidade, o produto brasileiro de
ter uma autorização prévia para exportação para a Argentina. Creio que esse não é o caminho.
O principal é que reconhecemos a importância comercial da Argentina, o que todos reconhecemos, e a importância comercial do Brasil. O Brasil exportou este ano
para a Argentina, até agora, seis meses, US$1,19 bilhão
em peças automotivas; já exportamos, nesses seis meses,
cerca de US$3 bilhões em peças de automóveis.
Aliás, seria até bom, para responder em parte às
constantes críticas que foram feitas hoje e principalmente
ontem ao Governo: “O Governo não fez isso, o Governo
não fez aquilo”. Não fez para quem não quis ver. O pior
cego é aquele que não vê o que está muito bem estampado nas páginas econômicas dos jornais especializados.
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O que o Brasil fez, nesses últimos dezoito meses,
é extraordinário, Sr. Presidente. É extraordinária a credibilidade que este País readquiriu, Senador Paim, na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América e em todo
lugar que se vai. O Brasil hoje é um País que tem crédito.
O Brasil é um País respeitado novamente.
Para quem estava com o risco Brasil em 2.400 pontos no dia em que o Presidente assumiu, no dia 1º janeiro,
e hoje está a pouco mais de 600 pontos, isso quer dizer
que novamente a economia mundial que passa pelo Brasil é crível. As pessoas estão acreditando novamente no
Brasil. Isso tudo é fruto do trabalho do Governo. E é fundamental e de importância vital para o Brasil o encontro
de interesses entre Brasil e Argentina.
O encontro que se realizará hoje à noite entre os
Presidentes do Brasil e Argentina é fundamental para
o Brasil, mas também o é para o Argentina, razão pela
qual faço este pronunciamento, no intuito de registrar,
principalmente para a imprensa brasileira e argentina,
que este é o momento mais impróprio de se fazerem
cobranças ao Governo brasileiro, principalmente no instante em que estamos para resolver questões comerciais
tão importantes.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Hélio Costa, o
Sr. João Alberto Souza, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vamos encerrar a sessão às 15 horas e 14 minutos.
Dividiremos o tempo entre o Senador João Alberto e o
Senador Paulo Paim.
Com a palavra, o Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prometo ser breve.
Nesta oportunidade em que votamos a reforma do
Judiciário, que considero um avanço, quero trazer à lembrança a presença do ex-Senador Bernardo Cabral. Reconheço o grande trabalho do Senador José Jorge como
Relator da proposição, assim como o do Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador
Edison Lobão. Mas não podemos negar que, na Legislatura passada, o Senador Bernardo Cabral, jurista emérito,
competente e trabalhador, procurou de todas as maneiras
encontrar um caminho de aprovação da reforma do Judiciário. Se ela não é completa, considero que avançou
muito. A Justiça passará a ser mais eﬁciente.
Como já me pronunciei desta tribuna várias vezes,
o nosso País precisa principalmente de duas grandes reformas: a reforma judiciária e a reforma política.
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Quando o Presidente José Sarney assumiu a Presidência do Congresso Nacional, disse, em seu pronunciamento, que iria trabalhar para que se ﬁzesse a reforma política. Naquele dia, vibrei, porque tinha certeza de
que a reforma política, que ditaria normas para a política
deste País, alinhando-nos aos países mais adiantados, e
de que a reforma do Judiciário seriam caminhos eﬁcazes
para que o País alavancasse seu progresso.
Assim sendo, Sr. Presidente, minha presença aqui
é apenas para saudar a aprovação do texto básico da reforma do Judiciário. Foi um processo demorado, em que
tivemos a presença do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Nelson Jobim, e reuniões paralelas com
o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Edson Vidigal, que nos embasaram para que ﬁzéssemos a
reforma possível neste momento.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Agradecemos ao Senador João Alberto Souza pela compreensão.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, pelo tempo
que resta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, cumprimento V. Exª que
preside hoje uma das últimas sessões deste semestre
do Senado da República.
Não poderia deixar, nesta tarde, de falar outra vez
da PEC paralela e dizer que lamento muito que estamos
encerrando este primeiro semestre e a PEC paralela não
foi aprovada. Há um movimento na Casa de inúmeros
Senadores da Situação e da Oposição e, conseqüentemente, da base do Governo que, a partir de agosto,
poderemos inviabilizar votações, aqui no Senado, se a
PEC paralela não for votada. Reunimos 18 Senadores
do chamado Grupo do Diálogo. E se esses Senadores
não tomarem essa posição, Senador Romeu Tuma, neste
momento, é porque passaria a impressão de que estávamos a defender a convocação extraordinária, à qual
somos contrários. Não aceitamos, em hipótese nenhuma,
convocação extraordinária. Isso já foi feito de dezembro
para janeiro com a desculpa de votar a PEC paralela, e
a votação não aconteceu.
Vamos ao recesso e voltamos em agosto, Senador
Romeu Tuma. Sei que V. Exª é parceiro na idéia de se
construir aqui um grande movimento que defenda que o
acordo ﬁrmado com o Senado tem que se respeitado. E
a PEC paralela terá que ser votada. Criou-se uma expectativa em cerca de seis milhões de brasileiros, que são
do serviço público, em cima da PEC paralela. Milhões
desses, inclusive, numa perspectiva de se aposentarem
antes dessa data e outros, posterior a essa data. E não
sabem o que fazer: se devem ou não encaminhar seus

366

21464 Quinta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

papéis. Estamos sempre reaﬁrmando que conversamos
com a Câmara, conversamos com o Relator, Deputado
José Pimentel, e S. Exª sempre me diz que vota na semana que vem. Só que isso ouço há seis meses. Seis
meses dizendo que votará a semana que vem. Por isso,
Senador Romeu Tuma, aproveito o momento em que esta
Casa votou a reforma do Judiciário e a Lei de Falências
para me manifestar dessa forma. A reforma do Judiciário – vejam os senhores a coincidência que vinculo com
a PEC paralela – foi fatiada, enquanto que a reforma da
previdência, segundo me disseram, não poderia ser fatiada. Foi fatiada. Então, a reforma do Judiciário pode ser
fatiada; a paralela não pode.
Outra reﬂexão que quero trazer aos senhores. Até
há um tempo, quanto à votação do salário mínimo, diziam
que é um absurdo, nós votando juntos com o PSDB e o
PFL, para um salário mínimo maior? Digo que sim, para
um salário mínimo maior. Votamos, aqui é voto, independente de posições ideológicas ou partidárias. É, mas é
um absurdo. Engraçado, na Lei de Falências, votamos
por unanimidade: PFL, PSDB, e partidos que discordam,
digamos, dessa teoria. Todos votaram juntos. Todos abraçados, numa boa, tudo bem! Uma Lei de Falências que
sabemos muito bem que poderia ser aperfeiçoada, por
exemplo, há um item que passou e que teria de ser corrigido: que só receberá em primeira mão o trabalhador
que ganha até cinco salários mínimos.
A própria Reforma do Judiciário votamos juntos aqui,
Parlamentares do PFL, do PSDB, do PT, do PDT, do PSB,
votamos todos juntos. O que quero dizer, Senador Romeu
Tuma, a V. Exª, que é do PFL, que para mim não importa se a proposta é do PFL, do PSDB, do PT ou do PSB.
Se é boa para o País, se é boa para a Nação, não tenho
problema nenhum de votar. Então, votei neste momento
a reforma da Lei de Falências e votei naturalmente a favor
dos destaques. Perdi, mas isso faz parte do processo democrático, e vai ser igual na reforma do Judiciário, porque
entendi que, assim mesmo, comparando com a lei atual,
é um avanço. Faço apenas esse rápido comentário para
aqueles que acharam que era um absurdo votarmos em
um salário mínimo maior porque estávamos votando com
outros partidos que não compõem a Base do Governo.
E hoje votamos todos juntos aqui, numa boa, tranqüilos,
sem nenhum problema.
Quero dizer também, Sr. Presidente, embora tenham
me pedido para que eu não falasse nesse assunto, que a
minha residência foi assaltada. Senador Romeu Tuma, V.
Exª, que é da Polícia Federal, deve saber: minha residência
foi assaltada. Fui à Polícia e ﬁz a devida denúncia. Sabe o
que roubaram? Somente a memória de meu computador.
Entraram, não quebraram nada, e roubaram somente o CPU.
Acho que queriam encontrar alguma coisa. Interessante
que nem os vidros eles quebraram. Nada, nada, nada. Ca-
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sualmente, dali a uma semana, como não acharam nada,
pois não tinham o que achar, assaltaram aqui em Brasília a
casa de um cidadão que foi meu chefe de gabinete durante
vinte anos no Rio Grande do Sul e que eu trouxe para cá.
Assaltaram sua casa. Mexeram em toda a papelada e não
acharam nada. Não tinham o que achar.
Então a última informação que me chega é que estão estudando a vida de cada funcionário do meu gabinete.
Quero só dizer que nem quero saber se é de esquerda,
de centro ou de direita. Isso não me intimida. Isso não me
intimida! Continuarei com a mesma posição aqui, sempre
ﬁrme em defesa dos trabalhadores, dos aposentados,
de todos discriminados e de todos aqueles projetos que
sejam de interesse do povo brasileiro.
Faço esse rápido comentário, Sr. Presidente, numa
precaução, porque se vierem inventar denúncias, que venham! Estou totalmente à disposição. É muita coincidência,
assaltaram a minha casa, foram mexer com os meus funcionários e com o cidadão Jorge Pires que me acompanha
há 20 anos, tentando mexer em todos os seus papéis.
Isso não é uma denúncia. É só um alerta. Estou
aqui me precavendo sobre aquilo que, provavelmente,
tentarão plantar amanhã ou depois, para criar uma situação de desconforto a este Senador, que tem sido
coerente com a sua trajetória e com a sua história. Não
estou acusando ninguém, e seria leviandade de minha
parte se assim eu ﬁzesse. Mas me parece que são movimento muito mais políticos, porque não roubam nada.
Em tese, não roubam nada. Mexeram em documentos
deste Senador e de pessoas que estão ligadas à minha
atividade parlamentar.
Era isso, Sr. Presidente. Desejo a todos um bom
recesso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Amanhã tem sessão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza absoluta. Amanhã vamos votar a LDO, estamos
trabalhando com isso na LDO.
Em matéria de sessão do Senado, especiﬁcamente
é que quero fazer essa despedida, e assim mesmo faremos o debate sobre a LDO, com certeza absoluta.
E termino, Sr. Presidente, dizendo a V. Exª que essa
minha postura vamos continuar permanentemente aqui.
E repito a frase do meu gaúcho, que gosto muito, que é
o grande Senador da República, hoje aposentado, que
é o Brossard, que disse: “Não importa se o meu mandato será de oito dias, de oito meses ou de oito anos, mas
ﬁcarei sempre com a minha coerência”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Paulo Paim, V. Exª pode não considerar uma
denúncia, mas acho que é. Mas os covardes que agem
na solapa da noite sabem que, ao enfrentarem um ho-
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mem de dignidade como V. Exª, jamais o amedrontarão.
E, sem dúvida nenhuma, a polícia tem a obrigação de
descobrir, porque esses esquemas políticos que tentam
destruir a dignidade de um homem têm que cessar no
nosso País, de qualquer forma, e devem ser apontados,
sem dúvida nenhuma, os responsáveis por isso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 41, DE 2004
Acrescenta § 2º ao art. 89 do Ato das
Disposições Transitórias, para incluir os servidores municipais que menciona entre os
integrantes do quadro em extinção da Administração Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional.
Art. 1º O art. 89 do Ato das Disposições Transitórias
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o parágrafo único como § 1º:
Art. 89. .......................................................
§ 1º ............................................................
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos
servidores municipais que comprovadamente se
encontravam no exercício regular de suas funções na data em que ocorreu a transformação
do Território Federal de Rondônia em Estado.
Art. 2º Esta emenda à Constituição entra em vigor
na data de sua publicação.
Justiﬁcação
O propósito da presente proposta de emenda à
Constituição é conferir ao Estado de Rondônia o mesmo
tratamento que receberam outros estados que também
foram territórios federais, Roraima e Amapá.
A Emenda à Constituição nº 19, de 1996, em seu
art. 31, conferiu a diversos servidores públicos desses
estados a condição de servidores públicos federais, cedidos, e a remuneração pelos cofres da União.
Em 2002, a Emenda à Constituição nº 38 tratou da
mesma matéria, com relação ao Estado de Rondônia,
também ex-território federal. Ao fazê-lo, entretanto, excluiu
os servidores municipais. Na verdade, dispôs apenas so-
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bre os integrantes da carreira policial militar e os policiais
militares admitidos por força de lei federal.
Essa é a razão que nos motiva a submeter aos
ilustres pares esta proposta de emenda à Constituição,
que expressa uma decisão político-legislativa importante.
Embora não implique custos elevados à administração
pública federal, sua adoção traduz a vontade do Congresso Nacional de conferir tratamento isonômico a situações
que, claramente, se assemelham.
Cumpre salientar que a presente iniciativa se harmoniza com a Proposta de Emenda à Constituição nº 87,
de 2003, que altera o mesmo dispositivo constitucional
para fazê-lo alcançar servidores civis, em geral. Essa
proposta, entretanto, não menciona os servidores municipais, o que justiﬁca e faz necessária a apresentação
da presente medida.
Essas são as razões pelas quais solicitamos aos
eminentes colegas o apoio indispensável à aprovação
desta proposta.
Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. – Senador
Valdir Raupp – Fernando Bezerra – João Ribeiro – Álvaro Dias – Aelton Freitas – Leonel Pavan – Almeida
Lima – Juvêncio da Fonseca – Hélio Costa –Demóstenes Torres – Ney Suassuna – Heráclito Fortes – Jonas Pinheiro – Paulo Elifas – Tião Viana – Leomar
Quintanilha – Edison Lobão – Ramez Tebet – Roberto
Saturnino – João Capiberibe – Maguito Vilela – Duciomar Costa – João Alberto Souza – Reginaldo Duarte
– Ana Júlia Carepa – Osmar Dias – Garibalde Alves
Filho – Efraim Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
....................................................................................
Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do
ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções
prestando serviços àquele ex-território na data em que
foi transformado em Estado, bem como os policiais militares admitidos por força de lei federal, custeados pela
União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de
diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos
ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta emenda.
Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia
na condição de cedidos, submetidos às disposições legais
e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da
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respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de
função compatíveis com seu grau hierárquico.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19
Modiﬁca o regime e dispõe sobre princípios
e normas da administração pública, servidores e
agentes políticos, controle de despesas e ﬁnanças públicas e custeio de atividades a cargo do
Distrito Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os
integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-territórios na data em que
foram transformados em Estados; os policiais militares
que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses
estados com vinculo funcional já reconhecido pela União,
constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos
seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título,
de diferenças remuneratórias.
§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos estados, na
condição de cedidos, submetidos às disposições legais e
regulamentares a que estão sujeitas as corporações das
respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições
de função compatíveis com seu grau hierárquico.
§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos estados, na condição de cedidos, até
seu aproveitamento em órgão da administração federal.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38
Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando
os policiais militares do extinto Território Federal
de Rondônia aos quadros da União.
....................................................................................
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 87 DE 2003
Altera o art. 89 do Ato das Disposições
constitucionais. (Dispõe sobre a carreira dos
servidores civis e militares do ex-Território
Federal de Rondônia).
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A
PEC que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Srs. Senadores Sérgio Zambiasi, Romeu Tuma,
Romero Jucá, Luiz Otávio, Arthur Virgílio, Alvaro Dias,
Sérgio Guerra, José Jorge, Paulo Otávio e Maguito Vilela
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados, na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso I
e o § 2º, do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por alguns dias, as atenções da imprensa brasileira
– e de setores especializados da imprensa internacional
– estiveram voltadas para o imbróglio que se deu entre
Brasil e China no caso das exportações de soja para este
país asiático. Os mais alarmistas, inclusive, chegaram a
questionar a importância da recente visita presidencial
à China, uma vez que os produtores nacionais de grãos
se encontravam ameaçados pela possibilidade de não
serem capazes de escoar seu produto para o maior mercado comprador de soja do mundo.
Felizmente, as autoridades brasileiras e chinesas
chegaram a uma solução que contentou ambas as partes,
com o aumento da exigência e do rigor para a liberação
de soja para a venda aos compradores chineses. O aumento da ﬁscalização por parte de nossas autoridades,
além de nos assegurar acesso a um mercado que, no ano
passado, comprou 6 milhões de toneladas de grãos de
soja, aumenta a credibilidade de nosso produto também
em outros mercados igualmente importantes.
Nesse sentido, aliás, cometeria tremenda injustiça
se deixasse de mencionar e de agradecer o empenho do
Chefe do Executivo de meu Estado, o Governador Germano Rigotto, para o bom termo da questão da soja. O
Governador Rigotto, para além da missão governamental e empresarial gaúcha, participou pessoalmente da
reunião entre as autoridades brasileiras e os membros
do Ministério da Quarentena da China, quando ﬁcaram
estabelecidas as novas regras para o envio da soja brasileira.
Contente, mas não de todo satisfeito, o Governador Rigotto aproveitou o ensejo para fechar acordo para
a instalação de um escritório de representação do Rio
Grande do Sul em Xangai. Além disso, diversas parcerias
entre empresários gaúchos e chineses foram estabelecidas nos setores de infra-estrutura, rodovias, ferrovias
e energia.
É devido a missões bem-sucedidas como a empreendida pelo governo gaúcho que não me canso de
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insistir na seguinte tese: resumir o interesse no aprofundamento das relações Brasil–China à questão da soja
ou à exportação de commodities seria de um simplismo
incompatível com a importância que o maior país asiático
possui para o Brasil.
É em um contexto muito mais amplo que devemos
analisar – e louvar – a recente viagem do Presidente Lula
à China. O “caráter estratégico” da viagem, nesse caso,
vai muito além do brilho retórico que a expressão empresta ao argumento; ela condensa, com rara exatidão,
a importância de termos com a China uma relação de
parceria e de complementaridade cada vez maior.
Possuímos relações diplomáticas com a China desde
15 de agosto de 1974, mas, em nenhum momento dessas
três décadas de relacionamento bilateral, nossos laços com
Pequim foram tão intensos e profundos como são agora.
O Presidente Lula tem consciência disso. Parece que a
imprensa internacional também. Pois não é comum que
visitas de Chefes de Estado brasileiros mereçam ampla
cobertura dos meios de comunicação internacionais.
No caso da visita do Presidente Lula, porém, o
tratamento foi diferente. Os maiores diários e revistas do
mundo – The Wall Street Journal, Financial Times, The
Economist, The New York Times – deram ampla cobertura ao evento, e não é para menos. Como resumiu com
muita propriedade o editor para a América Latina do
Financial Times de Londres, Richard Happer, a ligação
entre Brasília e Pequim “conecta os maiores mercados
emergentes dos hemisférios ocidental e oriental”.
É preciso termos muita atenção ao simbolismo que
a ampla cobertura mundial da visita do Presidente Lula
enseja: o que é visto pelos estrangeiros como ameaça à
sua hegemonia pode ser enxergado por nós, brasileiros,
como oportunidade histórica de consolidarmos crescente intercâmbio com o país que se tornou a menina dos
olhos dos mercados globais.
Apesar de as exportações brasileiras para a China
estarem aumentando signiﬁcativamente ano após ano
– de US$1,1 bilhão em 2000 para US$1,9 bilhão em
2001, de US$2,5 bilhões em 2002 para US$4,5 bilhões
em 2003 – o espaço para o crescimento de nossas trocas comerciais parece inesgotável.
E isso se deve tanto à magnitude do mercado chinês, detentor de um apetite gigantesco, quanto ao subaproveitamento de nossas possibilidades, que só agora
começa a ser corrigido. Para V. Exªs terem uma idéia do
que acabo de dizer, vale ressaltar que, apesar de a China
haver se tornado nosso terceiro parceiro comercial mais
importante (atrás dos Estados Unidos e da Argentina),
as exportações brasileiras de 2003 para aquele mercado,
que, aliás, foram recorde nacional, representam apenas
1% do total das importações chinesas. Um por cento,
Srªs e Srs. Senadores!
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Está certíssimo o Presidente Lula ao falar que os
Estados Unidos e a União Européia são – e merecem ser
– tratados com carinho e respeito, mas que o Brasil necessita de novos mercados. Acontece que tanto os Estados
Unidos quanto a União Européia já respondem por pouco
mais de um quarto de nossas exportações; portanto, o espaço para crescimento é menor, é mais estreito.
Com a China a história é outra. Uma visita presidencial bem focalizada e bem conduzida foi capaz de render
mais de 15 acordos operacionais e novas joint ventures,
em valor estimado em US$4 bilhões.
Nosso desconhecimento recíproco ainda é imenso,
mas esse quadro, felizmente, já começa a ser revertido.
A criação do Conselho Empresarial Brasil–China contou
com adesões de destacadas empresas de ambos os países; do lado brasileiro, vale citar a Companhia Vale do
Rio Doce, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, e a Embraer.
A diversiﬁcação das empresas atende a um desaﬁo
premente nas relações comerciais bilaterais: ampliar o leque de nossa pauta de exportações, hoje excessivamente
concentrada em produtos primários, principalmente soja,
minério de ferro e laminados de ferro e aço.
Há espaço para ampliação?
É claro que há. E muito. A Embraer acaba de ingressar no mercado de aviação regional daquele país,
por meio de joint venture com a empresa aeroespacial
chinesa AVICII. Na área de cooperação cientíﬁco-tecnológica, o êxito do programa de cooperação espacial para
construção conjunta de satélites de sensoriamento remoto
é prova cabal das possibilidades da parceria sino-brasileira em setores de tecnologia de ponta. Os primeiros 2
satélites da série foram lançados em 1999 e 2003, e já
há Protocolo que prevê o lançamento de outros dois.
O China-Brazil Earth Resources Satellites (CBERS)
é nada menos que o mais importante projeto de cooperação de alta tecnologia entre países em desenvolvimento
no mundo! Esse programa, além de fortalecer as indústrias
de aplicativos para o setor aeroespacial dos dois países,
permitirá nossa total autonomia no que se refere à coleta
de dados de sensoriamento remoto. Poderemos, inclusive,
vender as imagens obtidas com esse mecanismo para
outros países da América Latina, África e Ásia.
Outro aspecto que não pode ser relegado por nós,
Sr. Presidente, é o papel que a China desempenha no
campo político. A República Popular da China é, hoje, um
contraponto fundamental ao unilateralismo nas relações
internacionais.
Relações sino-brasileiras bem consolidadas, Srªs
e Srs. Senadores, são uma das garantias para a prevalência de um mundo multipolar, multilateral, onde o primado da ONU e a defesa da OMC como foro legítimo
de discussão de regras comerciais prevaleçam sobre
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a ótica míope e tão perigosa do pensamento único, da
verdade única, que tantas vítimas já fez – e continua a
fazer – através da história.
A pavimentação do eixo Brasília–Pequim, buscada
com especial denodo pelo Presidente Lula, é uma das
respostas possíveis para o desaﬁo representado pelo
crescimento sustentado da economia brasileira.
Demonstra, por ﬁm, que uma liderança tão qualiﬁcada quanto legítima pode ter o condão de catalisar e de
dinamizar nossas melhores potencialidades.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento
taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos
dias 10, 11 e 12 de junho último, a cidade de São Paulo
foi palco de importantíssimo encontro internacional. A capital paulista foi escolhida para sediar a décima primeira
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Tive a honra de dela participar
como representante do Exmº Sr. Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney.
O que se debateu na Conferência é algo que interessa ao mundo todo, especialmente aos países que,
como o Brasil, lutam pela elevação de seus índices econômicos e sociais. Não por outra razão, representantes
de 192 Estados dela participaram. Basta se ﬁxar nesse
número de participantes, por demais expressivo, para se
ter idéia do signiﬁcado do que ali se discutiu.
Há quarenta anos, precisamente em 1964, surgia
a Unctad. O mundo vivia sob o impacto de um sistema
bipolar ideologicamente rígido, com os Estados Unidos
e a União Soviética procurando manter ou ampliar suas
respectivas áreas de inﬂuência. Ao mesmo tempo, assistia ao processo de emergência das áreas periféricas,
a exemplo dos países latino-americanos, asiáticos e das
jovens nações africanas.
Com efeito, a partir da Conferência de Bandung,
ocorrida em 1955, ganhava corpo o conceito de não-alinhamento, utilizado para identiﬁcar os países pobres que,
na luta contra o atraso e a miséria, procuravam encontrar novos caminhos, livres da submissão a Washington
ou a Moscou. Uma nova visão de desenvolvimento,
razoavelmente distinta daquela emanada de Bretton
Woods, berço do Banco Mundial e do Fundo Monetário
Internacional, recebia alento e suporte teórico, papel
admiravelmente bem representado pela Comissão
Econômica para a América Latina, a conhecida e respeitada Cepal, que a ONU criara.
É nesse contexto que surge a Unctad. O mesmo,
aliás, em que despontava o G-77, o grupo de países
não-alinhados que clamava por políticas internacionais
favoráveis ao desenvolvimento. Quarenta anos depois,
em que pese a profundidade das transformações pelas
quais passou o mundo, a começar pelo adensamento
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do processo de mundialização da economia, vivemos
dilemas muito semelhantes àqueles que presidiram a
criação da Unctad. Com efeito, multiplicou-se a capacidade produtiva, o avanço tecnológico permitiu que as
transações ﬁnanceiras e comerciais adquirissem formidável velocidade, e, no entanto, nada se alterou em termos
da insustentável desigualdade entre os povos.
A esse respeito, penso que o Presidente brasileiro
foi extremamente feliz em seu pronunciamento, justamente por expressar a correta compreensão do momento histórico que vivemos. Em seu pronunciamento
na Conferência, o Presidente Lula foi enfático ao pedir
um novo Plano Marshall – desta feita para apoiar as
nações em desenvolvimento – e ao pregar a integração comercial entre os países do Hemisfério Sul. Na
sustentação de seu ponto de vista, nosso Presidente
tocou o dedo na ferida ao aﬁrmar que “o mundo mudou,
as condições são outras, mas é disso que se trata novamente. Nenhuma fronteira geográﬁca ou tecnológica
reúne hoje ingredientes com tantas necessidades urgentes e, ao mesmo tempo, tantas promessas, quanto
o das nações em desenvolvimento”.
Nessa mesma linha de raciocínio, há que se destacar o discurso do próprio Secretário-Geral das Nações
Unidas, Koﬁ Annan, ao falar na cerimônia de abertura
da reunião de São Paulo. Em suma, ele alertou para a
imperiosa necessidade de que sejam introduzidos novos parâmetros no comércio mundial. Caso contrário,
há o risco concreto de perigosa elevação das tensões
sociais em escala global, o que não interessa a ninguém com um mínimo de sensibilidade. Para Annan,
apenas com o total acesso dos produtos dos países
mais pobres aos mercados mais desenvolvidos será
possível alcançar coerência e justiça social.
A questão essencial, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que, ao longo dessas últimas quatro décadas, a agenda do desenvolvimento – razão de ser da
Unctad e do G-77 – parece ter sido deixada de lado, em
benefício dos princípios do Consenso de Washington
e das políticas de ajuste estrutural. Isso se expressou,
de maneira inequívoca, ao longo desses anos, pela
preponderância da agenda estritamente comercial, o
que explica, inclusive, o surgimento da Organização
Mundial do Comércio.
Creio termos chegado a um ponto diferente desse que prevaleceu por tanto tempo. Regozijo-me com
o fato de a reunião da Unctad concluir seus trabalhos
com uma espécie de conclamação à luta contra a
fome e a pobreza no mundo. No documento ﬁnal do
encontro, apropriadamente denominado Espírito de
São Paulo, os signatários pediram aos governos de
todas as nações, principalmente os das mais ricas, a
adoção de instrumentos e medidas no plano comercial
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e no ﬁnanceiro para que os pobres tenham acesso a
emprego e remuneração adequados, para saírem da
indigência.
Conforme o documento, somente assim será factível o caminho sustentável para impor as reformas e
alcançar a estabilidade e o crescimento. Por ﬁm, e não
menos importante, a declaração ﬁnal da Conferência
destaca a necessidade de acelerar as negociações da
chamada Rodada de Doha da OMC, o que inevitavelmente levará ao aprofundamento do debate em torno
dos subsídios oferecidos pelos países ricos aos seus
produtores, sobretudo agrícolas.
Finalizo esse registro, Sr. Presidente, com a convicção de que não mais se aceita o fato de que a distância entre os países ricos e pobres tenha permanecido praticamente a mesma após 40 anos da criação
da Unctad. Tenho a esperança de que saímos todos
da Conferência mais fortalecidos na crença de que
as negociações comerciais mundiais precisam avançar e, ainda, de que uma nova geograﬁa do comércio
haverá de se impor, em especial no fortalecimento do
intercâmbio Sul-Sul.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, entre os vários acertos do Governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva existe pelo menos um que virtualmente conseguirá a unanimidade da
Situação, da Oposição e da opinião pública nacional.
Reﬁro-me ao comércio internacional.
Desde a posse do novo Governo tornou-se extremamente claro o efetivo empenho do Presidente Lula e
seus Ministros, no sentido de incrementar a presença
brasileira nos mercados internacionais. E isso a partir
de uma constatação que não é nova, mas que jamais,
nas últimas décadas, havia sido enfrentada com tanta
determinação: a insigniﬁcante participação de nosso
País no comércio entre as nações.
Seja a oitava ou a décima quinta economia do
mundo – no caso, isso não importa –, mas dispondo
de um setor primário forte e em expansão consistente,
de um parque industrial invejável diante do conjunto
das nações que formam o nosso subcontinente e de
serviços compatíveis com os países mais avançados,
é inexplicável que o Brasil tenha a participação de
apenas 1% no comércio mundial.
Daí a correta atitude do Governo de utilizar ações
coordenadas e agressivas para desenhar aquilo que
o Presidente da República chamou de “nova geograﬁa comercial”. E para isso a Administração não tem
poupado esforços. Ainda nesta semana politicamente
tumultuada, o Presidente Lula arrumou tempo para
uma rápida viagem a Nova Iorque, para apresentar a
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cerca de 500 empresários as potencialidades de nosso País e as formidáveis oportunidades de negócios
existentes no Brasil.
Faço essa introdução, Sr. Presidente, para logo
ingressar no tema deste pronunciamento, que é justamente a Câmara de Comércio Americana – AMCHAM,
que tem base em São Paulo, mas também está presente
em Campinas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná,
Minas Gerais, Goiás e aqui, no Distrito Federal.
Em atividade há 85 anos, a AMCHAM tem prestado uma contribuição decisiva para o comércio bilateral,
funcionando como um importante e sensível radar das
tendências e das possibilidades do constante incremento das trocas comerciais entre os nossos dois países.
Fundada no ano de 1919, em mais de oito décadas
de funcionamento, a Câmara de Comércio, no início
de 2004, contava com mais de 5.500 associados, destacando-se majoritariamente as empresas brasileiras,
que respondem por 73% do quadro social, e as norteamericanas, com 21%. Participam dessa associação
sem ﬁns lucrativos mais de 600 outras empresas de
distintas nacionalidades.
Sob a égide da Câmara de Comércio, sempre
disposta a manter em seu calendário uma intensa e
pragmática programação, no ano passado representantes dos primeiros escalões do Governo do Brasil e
dos Estados Unidos, mantiveram contato, receberam
propostas e ouviram as principais preocupações do
empresariado.
Um rápido balanço de suas atividades durante o
último exercício revelam um conjunto positivo de iniciativas. Em parceria com a Agência de Promoção às
Exportações – Apex, dentro do projeto Destino Exportador – U.S.A., foram realizados seminários em São
Paulo, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Porto Alegre,
Curitiba e Recife. Além disso, teve continuidade o trabalho de consultoria direta a empresas que começam
a se envolver com o comércio exterior.
Um outro ponto das atividades de 2003 a merecer
destaque é o diálogo com parlamentares e autoridades
federais e estaduais paulistas, com a participação intensa de colegas Senadores e Deputados Federais.
Quero igualmente destacar, Sr. Presidente, o
trabalho desenvolvido pelo Grupo Estratégico de Economia da AMCHAM, que criou um novo índice para
acompanhamento dos negócios. Trata-se do Business
Climate Indicator, ou indicador do ambiente para negócios, capaz de medir a percepção dos investidores
sobre a atratividade do País. Uma primeira descoberta dessa sondagem mostrou que, entre os principais
entraves para uma maior inversão externa, estão a
precariedade da infra-estrutura logística, as dúvidas
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sobre o marco regulatório e os problemas de segurança pública.
São informações de grande pertinência e valia
para os estrategistas do Governo brasileiro, que, assim, poderão trabalhar mais objetivamente na criação
e consolidação de um clima de direito e de fato propício aos negócios.
Enﬁm, Sr. Presidente, congratulo-me com os dirigentes e associados da Câmara Americana de Comércio, pelo excelente trabalho que vêm realizando em
benefício das relações entre nossos países, esperando que o volume de negócios percorra sempre uma
curva ascendente, de modo a ampliar a geração de
riquezas para todos os parceiros, o que seguramente
se vai reﬂetir na qualidade de vida dos cidadãos de
nossas sociedades.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – O Programa Cidades Irmãs.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos todos
a consciência de que um dos maiores patrimônios de
uma nação é a sua identidade cultural. Quando compartilhada por diversas nações, criam-se comunidades
que reforçam essa consciência dentro de cada nação
e no conjunto que elas formam. Assim se forjaram as
comunidades identiﬁcadas pelas línguas francesa, inglesa, espanhola e portuguesa. Na realidade, forjadas
por conquistas coloniais realizadas em remotos séculos
passados, elas acabaram se consolidando pela força
da identiﬁcação entre os povos que abraçaram o idioma comum, mesmo que diferenças naturais, fruto de
raízes ancestrais, tenham permanecido.
O Brasil e a comunidade lusófona constituem um
caso de certa peculiaridade nesse processo de construção de identidades culturais multinacionais.
A Península Ibérica do século XV, pela força e
pujança de seu povo, é responsável por uma das maiores transformações que o mundo ocidental jamais viu.
As navegações dos portugueses Bartolomeu Dias,
Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral alargaram
o mundo para além de fronteiras nunca antes imaginadas, até mesmo, pelos mais audaciosos profetas
daquela época.
A partir das conquistas territoriais, uma nova visão
do mundo se criou numa Europa, até então, fechada
em si mesma. Criou-se uma nova geograﬁa mundial e
alargaram-se os horizontes da civilização. As grandes
nações da época, em cuja lista se inscreviam Portugal
e Espanha, encetaram, então, vigorosas expedições de
conquista que, de um lado, transformaram os territórios
em que desembarcaram e, por outro lado, mudaram
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deﬁnitivamente a própria constituição da Europa nos
séculos seguintes.
Sr. Presidente, dessa epopéia ibérica, surgiu o
Brasil que o navegador Pedro Álvares Cabral fez vir
ao conhecimento do exterior. Um Brasil começado por
uma estreita faixa de terra litorânea, mal conhecida,
mas que, pelo denodo dos primeiros portugueses que
aqui se estabeleceram e pelo espírito criador da comunidade brasileira que se formou a seguir, não cessou de se expandir até constituir o gigante territorial
que hoje somos.
Para além da impressionante conquista empreendida pelos nossos bandeirantes, ﬁcou, como a grande conquista da Nação brasileira que se formou, sua
identidade cultural, representada por um idioma comum a todo seu extenso território. Esse foi o ponto
de partida para que o Brasil se sentisse, desde todo
o sempre, uno e indivisível. Foi e é por meio da língua
portuguesa que podemos expressar valores, conceitos, visões de mundo e nos reconhecermos como coparticipantes de uma História, tradições e patrimônio
cultural comuns.
Sobre este fundamento cultural é que se construiu e consolidou a Nação brasileira identiﬁcada com a
Nação Lusa, distante de nós um oceano. Dos ibéricos
herdamos não só o idioma, mas, também, conceitos de
organização social e política. Em nossas peculiaridades
americanas, ﬁzemos nossas adaptações e revimos os
fundamentos que Portugal nos trouxe. Assim criamos
o Brasil que, começado como Império, tornou-se a
República Federativa que, hoje, desejamos fazer socialmente justa e economicamente próspera.
Sr. Presidente, a ediﬁcação da Nação e do Estado nacionais brasileiros fundamentou-se numa das
mais antigas instituições que nossos irmãos lusos nos
trouxeram, ao alvorecer da Terra de Santa Cruz: as representações comunais locais, as Câmaras Municipais.
Nelas se consolidaram, paulatinamente, os Municípios,
tais como hoje os conhecemos, as células-tronco de
nossa organização sociopolítica.
O exercício democrático que hoje vivemos só tem
signiﬁcado, como expressão da sociedade, se fundado
na atuação viva e eﬁcaz dos Municípios, onde as Câmaras de Vereadores exercem papel proeminente.
E aqui chego ao ponto central de minha proposta:
Brasil e Portugal, por tudo que têm em comum, deveriam implementar programa de intercâmbio e irmanação de cidades, com vistas à troca de experiências,
à modernização e à inovação técnico-institucional de
suas instituições locais, inclusive das Câmaras de representação.
Na verdade, tal proposta não tem nada de inovadora em sua concepção, já que “O Programa Cida-
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des Irmãs” foi lançado em 1956 pelo então Presidente
Eisenhower para aumentar, em todos os níveis, o entendimento e amizade internacional de longa duração
entre as comunidades. Desde sua criação, há quase
cinco décadas, o Programa Cidades Irmãs tornou-se
a maior organização internacional do mundo, seguindo o slogan internacional que adotou: “Paz Através
das Pessoas”.
A Cidade de Atlanta, no Estado da Geórgia, nos
Estados Unidos da América, primeira a irmanar-se,
forjou relacionamentos de irmandade com dezesseis
cidades do mundo. No propósito do comitê das cidades
irmãs Atlanta e Rio de Janeiro se expressa o espírito
do programa: facilitar o aumento do contato e trocas
entre as cidades. Essa intenção é baseada na crença
de que a interação entre as duas cidades será construída sobre um sentimento de amizade entre as pessoas das duas comunidades, que se consubstancia nas
delegações de comércio e educação, trocas culturais
e esportivas e nos intercâmbios entre as instâncias
políticas de gestão das respectivas cidades.
Conseqüentemente, a missão dos Comitês e a
crença dos seus integrantes deﬁnem seu papel: cooperação, coordenação e educação. E essa relação é
reforçada nos programas ﬁrmados entre diversas cidades brasileiras e americanas, japonesas, portuguesas,
italianas, chinesas, chilenas, entre outras. Aﬁnal, na era
da globalização, a ordem é diminuir as distâncias entre
os países para integrar economias e culturas.
No caso das comunidades portuguesas e brasileiras, temos uma identiﬁcação prévia muito maior do
que a possível com cidades de outra origem cultural.
A Região Norte do Brasil, em particular meu Estado
do Pará, tem uma herança histórico-cultural da península ibérica que serve como laço inicial entre as
comunidades brasileiras e portuguesas deste início
do século XXI.
A partir da constatação de que tais liames são
incentivadores de irmanação entre cidades, poderíamos pensar sobre a implantação, sob a égide das
Chancelarias de Portugal e do Brasil, de programa de
geminação das comunidades dos dois países, de modo
a reforçar nossos vínculos, além de ensejar progresso
nessas comunidades. Tal projeto poderia contar com
o apoio de organismos internacionais, como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ou
a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
(OTCA), incentivando a integração e renovando as
relações entre os países lusófonos e a comunidade
ibero-americana.
Srªs e Srs. Senadores, sou sabedor de que a
autonomia municipal é uma prerrogativa indissociável da democracia representativa de cunho federativo

Quinta-feira 8

373

21471

que o Brasil adotou para sua organização política. Tal
fato, todavia, não exclui que o Estado federal possa
agir como elemento incentivador de programas que
beneﬁciem as comunidades brasileiras e suas relações com suas semelhantes estrangeiras. Lanço, pois,
a idéia de que os governos do Brasil e de Portugal
estabeleçam protocolo de cooperação na direção da
ampliação dos programas de irmanação das cidades
dos dois países. Exemplos como os de São Paulo e
Toronto (Canadá), Brasília e Havana (Cuba), Florianópolis e Saint-Etiene (França), podem e devem ser
ampliados no âmbito da comunidade de língua portuguesa, quanto mais não seja pelas óbvias identidades
naturais pré-existentes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
A Passividade do Governo Brasileiro Estimula o
Protecionismo Argentino.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem,
desta tribuna, manifestei minha inconformidade diante
das barreiras opostas pelo Governo da Argentina na
importação de produtos brasileiros, incluindo televisores da Zona Franca de Manaus.
O Governo argentino suspendeu a aplicação do
ato, mas manteve as barreiras, para posterior aplicação, dando tempo a negociações bilaterais.
Pedi exatamente mais ação das nossas autoridades. E hoje o jornal O Estado de S. Paulo diz, em
seu principal editorial que a passividade do governo
brasileiro estimula o protecionismo argentino.
Estou anexando a este pronunciamento a íntegra do editorial do Estadão, que tem o seguinte título:
Novo atentado contra o Mercosul.
DOCUMENTOS 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.)
Matérias referidas:
“O governo argentino acaba de demonstrar, mais
uma vez, que não tem interesse em preservar um comércio aberto e leal entre o seu país e o Brasil ao anunciar novas medidas unilaterais de caráter protecionista,
enquanto o governo brasileiro, inebriado pelas fantasias diplomáticas do presidente Lula, ainda não deu
sinais de que pretende reagir. Dois dias antes de uma
reunião de cúpula do Mercosul, o presidente Néstor
Kirchner ampliou as barreiras à importação de fogões,
geladeiras, máquinas de lavar roupas e televisores bra-
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sileiros. Seu ministro da Economia, Roberto Lavagna,
andou beirando o terreno do escárnio, ao aﬁrmar que
a medida tinha “o objetivo de proteger um projeto de
caráter estratégico como é o Mercosul”.
Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não
perdeu totalmente a noção da realidade, deverá estar
perguntando-se - e não a seus assessores para assuntos internacionais - se ainda tem algum sentido esse
arremedo de integração comercial em que regras têm
tão pouco valor.
A decisão foi tão escandalosa que o chanceler
brasileiro Celso Amorim, já em Puerto Iguazú para a
reunião do Mercosul, telefonou ao ministro Lavagna
para conversar sobre as novas barreiras argentinas.
É difícil imaginar que o ministro de Relações Exteriores do Brasil esperasse ouvir algo que modiﬁcasse a
sua opinião sobre o que já ouvira antes. O ministro da
Economia na Argentina já havia exposto suas alegações: seu governo havia decidido proteger a indústria
local contra o aumento que considera excessivo das
importações de produtos brasileiros. Por isso, foi decidido que as compras de equipamentos da chamada
linha branca, como geladeiras, passam a depender
de licença. Resolveu também adotar um imposto de
21% sobre os televisores provenientes da Zona Franca de Manaus.
São, na essência, os mesmos argumentos utilizados para a imposição de obstáculos a importações
de têxteis e de calçados. E, em todos esses casos,
empresários brasileiros negociaram com os argentinos
a adoção de limitações “voluntárias”. Para os brasileiros, a opção foi sempre muito estreita: ou aceitavam
limitar suas vendas ou o governo argentino adotaria
barreiras.
O governo brasileiro manteve-se a distância,
como se houvesse apenas uma livre negociação entre
empresários. Mas qualquer pessoa informada sempre
soube que nesses encontros não houve negociações,
mas sim imposição argentina.
Tudo isso tem sido possibilitado pela passividade
do governo brasileiro, que só falta pedir desculpas pelo
esforço modernizador dos empresários de seu país.
Mesmo com vantagens competitivas, o Brasil acumulou déﬁcits no comércio com a Argentina durante a
maior parte dos últimos dez anos, porque se manteve
como ﬁel comprador de trigo e de petróleo e, além disso,
procurou sempre o caminho da acomodação. Aceitou,
por exemplo, rever o regime automotivo segundo as
conveniências da indústria argentina, que agora, mais
uma vez, exige a mudança de regras.
Em poucas ocasiões o governo brasileiro se
dispôs a conter os abusos. Há quatro anos, o Brasil
suspendeu um processo na Organização Mundial do
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Comércio (OMC), quando a Argentina concordou em
remover barreiras contra têxteis. No ano passado, a
OMC deu razão ao Brasil numa ação contra medidas
antidumping adotadas pela Argentina contra exportadores brasileiros de frango. Já não será tempo de retomar o caminho da OMC para pôr um pouco de ordem
no comércio bilateral?
Mas é pouco provável que o governo brasileiro
se disponha a isso. O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva mantém a ilusão, alimentada por assessores perdidos no tempo, de mudar a geograﬁa comercial por
meio de uma grande aliança terceiro-mundista. Parte
dessa política é uma integração, por enquanto imaginária, da América Latina. Dia 1.º de julho deveria ter
entrado em vigor um acordo de livre comércio entre o
Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN).
Mas o acordo anunciado em abril é outra fantasia,
como já foi mostrado por especialistas. É pouco mais
que uma confusa coleção de acordos bilaterais. As indeﬁnições são tantas que o início do acordo foi adiado.
Nenhuma surpresa para quem tem os pés no chão. Até
um governo que encara a política internacional como
a encarava o governo Geisel, na época do terceiromundismo, acabou percebendo que nada havia de
concreto para ser posto em vigor. Falta esse governo
mostrar a mesma percepção diante dos impasses do
Mercosul. O Estado de S. Paulo, 7/7/04”
Também junto a este discurso, para análise do
historiador do futuro, outra matéria editorial, também do
jornal O Estado de S. Paulo, sob o título O aniversário
eleitoreiro do governo. O texto dá bem uma idéia dos
desacertos do Governo petista do Presidente Lula.
“A campanha para as eleições municipais de
outubro começou oﬁcialmente ontem - menos para
os operadores da máquina de propaganda do Planalto, que se anteciparam à data em 24 horas. Pois foi
essencialmente eleitoreiro o motivo da esdrúxula celebração palaciana de um ano e meio de gestão, com
uma prestação de contas triunfalista, porém soporífera, do ministro da Casa Civil, José Dirceu, seguida de
uma homilia do presidente Lula para animar os seus
a irem à luta. O mote do evento foi “O Brasil está mudando”, título da publicação de 66 páginas e 100 mil
exemplares de tiragem, concebida para dar argumentos aparentemente robustos aos candidatos petistas
e aliados nos embates que os esperam.
Da parte do governo, a grande mudança, pelo
visto, foi inventar um aniversário de 18 meses - uma
proeza sem precedentes no Brasil e decerto no mundo.
O invento, de um artiﬁcialismo impossível de maquiar,
nasceu de uma evidência e de um temor. A evidência
é a desidratação da popularidade do presidente e da
aprovação ao desempenho da sua equipe. A rigor, Lula
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e o seu governo vêm perdendo pontos sistematicamente desde as primeiras medições, em março de 2003.
Mas o ritmo do desgaste se acelerou perigosamente
no semestre recém-terminado. O temor, naturalmente,
é que, mesmo sendo municipais os pleitos, o PT pague
pela frustração nacional que as pesquisas exprimem
com absoluta nitidez.
Esse receio ﬁcou patente em dado momento da
exposição de 80 minutos de Dirceu - escalado para
fazê-la, por sinal, a ﬁm de sinalizar o seu ressurgimento
depois da agonia do Waldogate e do fracasso da sua
tentativa de remover da Articulação Política o ministro
Aldo Rebelo. Em meio à chorumela de números e aﬁrmações que misturavam com assombrosa desenvoltura verdades, meias-verdades e inverdades, o titular
da Casa Civil pinçou do inventário dos alegados feitos
do governo no campo da saúde a redução dos casos
de dengue no ano passado. É o que a prefeita paulistana Marta Suplicy não perde ocasião de fazer para
fustigar o ex-ministro tucano José Serra, uma dezena
de pontos à sua frente nas sondagens.
Já não seria pouco se o uso da máquina - a expressão serve como uma luva ao comício encenado
no Salão Leste do Palácio do Planalto - se resumisse ao desﬁlar de transparências que ilustravam as
“realizações” proclamadas por Dirceu e a sessão de
aconselhamento psicológico em grupo improvisada
por Lula. Aliás, os jornais de ontem glosaram o idealizado balanço do que teriam sido os melhores 18
meses da história dos governos brasileiros: reformas
inacabadas foram listadas como fatos consumados;
projetos à espera de votação foram exibidos como se
já fossem leis; avanços na economia (exportações e
agronegócio) foram saudados como conquistas atuais, convenientemente esquecido o papel do governo anterior.
Ocorre que o governo faz coisas mais graves
do que fabricar ou inﬂar êxitos administrativos para
as necessidades do PT. Muniu-se de um incrível parecer da Advocacia-Geral da União para, ao arrepio
da legislação, repassar verbas a municípios nos três
meses anteriores ao pleito. Liberou quase a metade
(46%) dos valores pedidos por 73 deputados e senadores da base aliada candidatos a prefeitos e nem
2% dos recursos solicitados pelos 21 congressistascandidatos da oposição, noticiou a Folha de S.Paulo.
Na última semana de junho, informou o Estado, jorraram das torneiras federais R$750 milhões para irrigar, prioritariamente, prefeituras petistas de capitais
e grandes cidades de Norte a Sul do País.
A manchete do Globo de ontem dizia que Aracaju, Sobral e São Paulo receberam muito mais recursos do que o Rio, do pefelista César Maia. Aracaju e
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São Paulo são prefeituras petistas - Sobral tem como
prefeito um irmão do ministro Ciro Gomes.
“Quando somos cobrados”, advertiu o presidente
a certa altura, “temos de ter clareza de que as pessoas
estão cobrando de nós da mesma forma que sempre
cobramos dos outros.” E pensar que eles, que tanto
cobravam ética na política, hoje nada ﬁcam a dever
ao que os outros poderiam ter de pior em matéria de
despudor político. Lula também deu um conselho a
essa nova elite dirigente que não vacilou em incorporar os velhos hábitos contra os quais arremetia nos
seus tempos de estilingue. Como quem cunha um
aforismo, ensinou: “A arte de governar é a arte de
ter paciência.” Não se deu conta, evidentemente, de
que ao louvar a virtude da paciência deixava escapar uma admissão tácita da pobreza dos resultados
desses 18 meses.
O ESTADO DE S. PAULO, 7-7-04
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a insatisfação da sociedade brasileira
com a gestão do presidente Lula ﬁcou perfeitamente
estampada com a divulgação, no último dia 22 de junho, da pesquisa CNT/Sensus sobre a popularidade
do atual governo: a avaliação positiva do governo caiu
de 34,6% em maio para 29,4% em junho e a negativa
passou de 20,6% para 24,1%.
Os números da pesquisa revelam a decepção
e a frustração da população com um governo que
não consegue cumprir as promessas feitas durante
a campanha presidencial.
Sr. Presidente, é nesse contexto que solicito
que as matérias intituladas “Pesquisa: avaliação positiva do governo cai de 34,6% para 29,4% em junho”
e “Aprovação a Lula passa de 34,6% para 29,4%”,
publicadas respectivamente nos jornais O GLOBO e
Folha de S.Paulo do último dia 23 de junho, integrem
este pronunciamento e, assim, passem a constar dos
Anais do Senado Federal.
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.)
Matérias referidas:
“Aprovação a Lula passa de 34,6% para 29,4%”
– Folha de S.Paulo
“Pesquisa: avaliação positiva do governo cai de
34,6% para 29,4% em junho” – O Globo.
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a Tribuna nesse momento para comentar a decisão da CPI da Terra, presidida pelo Senador do PSDB do Paraná, Álvaro Dias, de quebrar o
sigilo bancário das duas principais entidades ligadas
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem TerraMST. Como não existe juridicamente, o MST recebe
dinheiro de doações e convênios por meio da Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca) e da
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária
do Brasil (Concrab).
É nesse contexto que se insere a matéria intitulada “CPI quebra sigilo de entidades ligadas ao MST”,
publicada no jornal Folha de São Paulo de 16 de junho
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do corrente. Dessa forma, senhor Presidente, é que
solicito que a referida matéria seja considerada como
parte integrante deste pronunciamento para que, assim,
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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.)
Matéria referida:
“CPI quebra sigilo de entidades ligadas ao
MST”
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto hoje a esta Tribuna para registrar o artigo
intitulado “Proposta para o dia seguinte”, de autoria do
presidente nacional do PFL, Senador Jorge Bornhausen, publicado no jornal O GLOBO em sua edição de
4 de julho do corrente.
Em seu artigo, o autor mostra que o Governo
do Partido dos Trabalhadores não tinha um projeto de
governo à época das eleições presidenciais de 2002.
O que o PT apresentou foi, na verdade, uma peça de
publicidade que tinha apenas o objetivo de vencer a
eleição. Após 18 meses de governo, isso está cada
vez mais claro para a sociedade brasileira.
É nesse contexto que o Partido da Frente Liberal
está elaborando um novo modelo econômico para o
Brasil, com propostas alternativas e modernizadoras,
para que o país chegue à diminuição dos tributos e ao
crescimento sustentado.
Para que conste dos anais do Senado Federal,
Senhor Presidente, requeiro que o artigo publicado no
jornal O GLOBO seja considerado como parte integrante deste pronunciamento. O texto é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOSÉ JORGE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida
Proposta para o dia seguinte
JORGE BORNHAUSEN
O Globo, 4 de julho de 2004
“Eleição é eleição, governo é governo.” Por acreditar nesse “jargão de almanaque” – como se dizia antigamente, matriz da versão do também simplista do
carioquíssimo “jogo é jogo, treino é treino”, que tanto
custou ao nosso futebol – o governo Lula está vivendo esses confusos momentos. Todo dia prometendo
começar, apesar de empossado há 18 meses.
Como já parece claro pelas primeiras pesquisas
sobre as eleições municipais de 2004 que o PT perdeu
sua densidade eleitoral, está na hora de a oposição,
humildemente, começar a se preparar. Não para governar, ainda. Mas para disputar as eleições de 2006,
seguindo uma trajetória diferente.
Como vimos em 2002, o PT não se preparou. Entregou-se a um marqueteiro que catou tudo quanto era
proposta que poderia conquistar votos, contratou uns
bons redatores e ﬁngiu que dispunha de um programa
de governo. Todo mundo acreditou. Confesso que até
eu, com minha longa experiência e que desconﬁo de
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soluções prodigiosas, acreditei que o PT tinha mesmo
um projeto. Não tinha.
O que dizia ser “um programa” era uma enganação, peça de propaganda, sem conteúdo. E tudo o que
está acontecendo, em matéria de traições, contradições
e fracassos, é ﬁlho da falta de um plano de governo.
Assim, aproveitando o entusiasmo da mobilização
para as eleições municipais, o PFL está reunindo as
melhores e mais criativas cabeças da economia e do
planejamento para a elaboração de um novo modelo
econômico para o Brasil.
O Plano Real, que tantos e bons efeitos produziu, debelando a inﬂação, esgotou-se, cumpriu seus
objetivos. Depois de atropelado pelo equívoco cambial,
mostrou-se incapaz de resolver a questão primordial da
promoção do desenvolvimento no grau de aceleração
capaz de romper o preocupante desemprego, o mais
inquietante e cruel dos nossos indicadores. Os economistas estão sempre repetindo como axioma – se
não crescermos acima de 5%, não saímos do impasse! – e as previsões mais otimistas do próprio governo
são de 3% a 3,5%.
Desejamos construir uma proposta que transponha esse impasse, vire o jogo, revogue preconceitos
que se arraigaram e que hoje associam antigos iconoclastas da esquerda com os piores predadores da
especulação. Principalmente, queremos renovação, a
mudança que o PT prometeu, mesmo “à moda” exótica
dos petistas, e não cumpriu.
A busca de um novo modelo econômico para o
Brasil mostra que a melhor oposição não se faz com
insulto ou depredação como fazia o PT (que enganou
o povo se ﬁngindo de zangado, quando o que pretendia, mesmo, era apenas o poder, que usa com desregramento e com deslumbramento, deixando campo
livre à corrupção), mas com propostas alternativas e
modernizadoras.
A premissa essencial do novo modelo será a racionalidade. Nada de mágicas, revolucionarismos, exotismos místicos, subversão da ciência, anacronismos
históricos. O novo modelo que procuramos deve resistir
ao banco de teste da teoria econômica, enfrentar os
desaﬁos da globalização (e não, simplesmente, negála); aceitar a realidade do agronegócio, que desfez utopias seculares sobre a reforma agrária e a propriedade
rural e, principalmente, acabar com a lógica perversa
de que governar é aumentar impostos.
Ora, enquanto o mundo inteiro vive a competição da redução de tributos e aumento de produtividade, o atual governo brasileiro baseia a eﬁciência da
sua política econômica justamente na maior derrama
da História. Neste momento, por exemplo, o governo
Lula celebra o crescimento da arrecadação da Coﬁns
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resultado da asﬁxia de pequenos contribuintes que
vêem seus negócios se inviabilizarem. (O pior é que,
ao propor mudanças na Coﬁns, o governo mentiu,
alegando que estava apenas equalizando o tributo e
que não haveria aumento de carga para o contribuinte.
Quanta desfaçatez!)
Quando, ainda em 2002, ﬁz nossa primeira proclamação oposicionista – aliás, o PFL foi o primeiro partido a reconhecer democraticamente que o eleitorado
havia nos deﬁnido esse papel de oposição, elegendo
o PT, ideologicamente nosso antípoda – declarei que
não íamos apenas “vigiar e orar”, passivamente, mas
construir uma alternativa para o futuro, quando chegasse a nossa vez.
Quero avisar, agora, que estamos cumprindo nossa promessa. O novo modelo econômico que estamos
elaborando é, talvez, o mais eloqüente e promissor sinal
de que, primeiro, procuramos ser dignos da responsabilidade de fazer oposição; segundo, que poderemos ser,
no governo, melhores, bem melhores, que o triste papel
que o PT está fazendo. Pelo menos, o PFL executará no
governo um programa moderno, elaborado com competência e antecipadamente anunciado com base na
redução das despesas, para chegarmos à diminuição
dos tributos e ao crescimento sustentado.
Queremos um basta a governos perdulários. Ou haverá outra forma de fazer política numa democracia?
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, muito se tem falado, ultimamente, sobre a
crise na aviação civil e as diﬁculdades ﬁnanceiras pelas
quais as empresas aéreas brasileiras vêm passando.
Longe de ser exclusividade brasileira, aﬁnal a crise no
setor é de caráter mundial, agravada sobretudo após
os atentados de 11 de Setembro, a delicada situação
do nosso sistema de transporte aéreo nos obriga a
pensar em como melhorar e modernizar a sua regulamentação, adequando-a aos novos tempos e criando
condições para novos investimentos.
É com esse ﬁrme propósito que ora apresentamos projeto de lei que altera o Código Brasileiro de
Aeronáutica, de 19 de dezembro de 1986, aumentando o limite da participação de capital estrangeiro, nas
empresas aéreas nacionais, para 49% das ações ordinárias, com direito a voto. O limite atual é de 20%,
número que obstaculiza investimentos externos maciços e restringe a possibilidade de capitalização de
nossas companhias.
Não mais se justiﬁca, Sr. Presidente, impor barreiras para a recuperação econômica de nossas empresas, sob a falsa alegação de se proteger os interesses nacionais. Ora, sob essa nova regra, as empresas
continuarão a ser genuinamente brasileiras, terão o
comando acionário gerenciado pelo capital nacional e
seguirão toda a legislação de nosso País. Qual a razão,
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portanto, de nos melindrarmos em ampliar as alternativas para o fortalecimento ﬁnanceiro das companhias
pátrias? Em um mercado tão acirrado e competitivo
como o do transporte aéreo, não mais há espaço para
tais anacronismos ou regras ultrapassadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a implementação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
desempenhará papel fundamental dentro desse novo
contexto. Com um novo marco regulatório, melhor deﬁnido e moldado aos desaﬁos da modernidade, estaremos não somente beneﬁciando as companhias aéreas
brasileiras, mas também oferecendo aos passageiros a
possibilidade de melhores serviços e tarifas menores,
fomentando a indústria turística nacional. Em tempos
em que a geração de empregos se constitui em nosso
maior desaﬁo, nada mais oportuno.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero associar-me a todas as homenagens que, de modo muito apropriado, foram prestadas à cidade de Jataí, minha terra natal, no último dia
31, quando celebrou-se o seu aniversário de emancipação política.
A “Princesinha do Sudoeste” ou “Cidade Abelha”
– epítetos como carinhosamente é chamada pelo seu
querido povo – completou exatos 109 anos de vida
nesse 31 de maio. E eu desejo aqui, não só na condição de representante do povo goiano nesta Casa, mas
também e, sobretudo, como ﬁlho daquela terra amada,
manifestar a minha grande alegria, o meu inenarrável
contentamento e a minha emoção profunda ao me referir, neste momento, a tão auspicioso e tão prazenteiro
acontecimento, que é a passagem desses 109 anos
de minha gloriosa e abençoada Jataí. Cento e nove
anos de muito trabalho e muito luta de seu laborioso
povo... Sim, muita luta e muito trabalho, que ﬁzeram
com que o modesto Patrimônio da Capela do Divino
Espírito Santo, que virou Vila Paraíso, se transformasse
na grande e importante urbe de uma das mais promissoras e ricas regiões do Centro-Oeste Brasileiro, que
é o Sudoeste Goiano.
Jataí vive, indiscutivelmente, fase de franco desenvolvimento. São notórias as sucessivas etapas de
progresso e de crescimento que a cidade vem experimentando. Observam-se, ali, um comércio de ponderável relevo, uma indústria em razoável expansão e uma
agricultura de reconhecida pujança, sendo destaque
no cenário nacional na produção de milho e de soja,
e uma pecuária igualmente de grande realce.
Com toda certeza, esse grande progresso, essa
enorme desenvolução e essa prosperidade que, a olhos
vistos, se constatam na Jataí de agora, se devem a este
incontestável fato: os destinos do município estão sendo
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conduzidos com muito acerto pela brilhante e segura
administração de hábil e sensível político e competentíssimo administrador: o prefeito Humberto Machado.
Há que se ressaltar também, a efetiva participação da
Câmara de Vereadores, cujos integrantes, com trabalho
sério e responsável, têm dado respaldo ao Executivo,
contribuindo, assim, para que se aprovem e se executem os grande projetos que beneﬁciam o povo jataiense,
fazendo com que aquela cidade se torne um lugar cada
dia mais promissor e mais agradável para a gente viver.
Citarei algumas obras recém-concluídas pela atual administração municipal – apenas algumas, para não ser
prolixo – visando ilustrar minhas palavras. Vejamos:
A construção do belíssimo memorial JK, à entrada
da cidade, erguida junto ao não menos belo lago, de
mesmo nome, cuja inauguração foi abrilhantada pela
presença de diversas e ilustres personalidades, entre
as quais o casal Senador Paulo Otávio e Maristela
Kubitschek – genro e ﬁlha de JK.
Importantes outras obras públicas, como o Centro
de Recuperação de Menores; a Maternidade do Centro
Municipal de Saúde; a Escola Municipal Isaías Soares;
a abertura de importante rodovia – a chamada “Estrada
da Cana” de 48 quilômetros, ligando a sede do município a uma rica e próspera região agrícola, o que será
de fundamental importância na implantação de uma
usina de álcool, prevista em futuro próximo.
Assim sendo, Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas em reaﬁrmar que tem sido feliz, acertado e de
muito tino o trabalho da administração atual de Jataí,
dotando o município da devida infra-estrutura para que
todos os munícipes sejam contemplados com a sempre
sonhada melhoria na qualidade de vida e para que, ainda, a cidade seja vista sempre sob a ótica da evolução
constante e sob os parâmetros da modernidade.
Sr. Presidente, ao reverenciar a minha terra amada; ao saudar o seu povo, pelo progresso ininterrupto
alcançado pelo município nesses 109 anos, eu gostaria neste momento, aqui desta tribuna, de lembrar
importantes e renomados vultos que fazem parte de
sua história ou seja da história gloriosa de minha terra,
que se inicia nos primórdios de 1830, quando ali aportavam, pelo vez primeira, seus fundadores: pioneiros
José Manoel Vilela e José Carvalho Bastos.
Muitíssimo grande e expressivo é o rol das personalidades cuja memória merece, com todas as honras,
ser reverenciada. São pessoas que deixaram um grande
legado de luta, de trabalho e de renúncia por Jataí.
Sim, a lista de nomes ilustres, que nos mais variados e diversos campos de atividade se inscrevem
nas páginas do livro da história de Jataí, é realmente
extensa. E mencionar todos esses nomes, certamente
que não será possível neste espaço de tempo que me
é facultado nesta oportunidade.
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Mas... – eu repito – gostaria imensamente de elaborar ampla e extensa relação, nela inserindo todos esses
nomes ilustres e aqui decliná-los, um a um, referindo-me
acerca da grande contribuição que cada um propiciou à
cidade, para a sua grandeza e sua prosperidade nesses
109 anos. Oh! Como eu gostaria de citar nomes como
os do Tenente Diomar Menezes – herói da última guerra... nomes como os de Seraﬁm Carvalho, de Cyllenêo
França, de Dorival Carvalho, de José Feliciano Ferreira,
de Manoel da Costa Lima, de Sebastião Herculano de
Souza e muitos outros próceres importantíssimos da
história política de minha terra, como estes!... nomes
como os de Aníbal Cintra, de Antônio Tosta Carvalho,
de Corcini Lima Costa, de Gregório Vassilive, de José
Pereira Rezende, de Leopoldo Nonato de Oliveira, de
Ronã Maia, de Saul Moura e outros expressivos nomes
como estes – exemplos de capacidade empreendedora do mundo empresarial... nomes como os de Alberto
Carvalho “Betinho”, de Lauro Taveira, de Milton Quirino, de Otto Maciel, de Plínio Camargo, de Roberto de
Assis e de Ronã Gonçalves – abnegados médicos que
deixaram imensa lista de pacientes com os corações
cheios de saudade... nomes como os de Dante e Albina Mosconi, de Edgar Carneiro, de Geraldo Venério, de
Leopoldo França de Paulo da Silva Vieira, de Víadímero Vassilive, de Wanderson Benevides “Bibi” e muitos e
muitos outros como estes – pessoas carismáticas, de
alma nobre e generosa... nomes como os do Padre Germano, de Samuel Graham, do Reverendo Heli França,
de Leontino de Assis, de Miguel Gonçalves e muitos
outros – grandes líderes religiosos.., nomes como os
de Anelito, Batista, Canhoto, Chimbica, João Puxa-Barba, Negute e outros – atletas que alegravam os muitos
aﬁcionados do esporte...
Não me é dado continuar, porque o tempo urge
e eu devo concluir minha fala, não obstante eu desejasse fazer alusão a muitos e muitos outros nomes, a
exemplo desses a que me referi, que impõem não só
o meu maior respeito e a minha mais profunda admiração, como também de todo cidadão jataiense. Inclusive
nomes de capital importância na história daquele município, que ainda vivem e gozam de plena saúde, já que
citei apenas os que já se encontram “do outro lado da
vida”. Sim, uma imensidade de nomes, eu gostaria de
declinar nesta oportunidade; quando me associo a todas
as homenagens que, em clima de festa, muita vibração
e muita alegria, foram prestadas à Princesa do Sudoeste, à Cidade Abelha, à minha Jataí. Jataí que se tornou
famosa e muito propalada em virtude daquele histórico
comício de estréia da campanha vitoriosa de Juscelino
Kubitschek, havido em 4 de abril de 1955. Naquele comício, o grande estadista JK, após ter sido questionado pelo ilustre e conhecido cidadão jataiense, Antônio
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Soares Neto – que virou “Toniquinho JK” – respondeu a
Toniquinho, prometendo que iria, no seu governo, construir a nova Capital Federal – Brasília – conforme estava
previsto em dispositivo das Disposições Transitórias da
Carta Magna. Até então ele – Juscelino – jamais cogitara de tão grandiosa iniciativa.
Portanto, a semente da construção desta obra
ciclópica – que é Brasília – foi lançada naquela segunda-feira de 4-4-55, na hospitaleira cidade de Jataí,
que comemorou seus 109 anos de vida, ao apagar das
luzes do último mês de maio.
Congratulo-me, pois, com o obreiro, honrado, hospitaleiro e querido povo de Jataí, enviando daqui o meu
mais fraternal e mais afetuoso abraço àquela gente.
Que Deus possa derramar um cálice de graças e de
bênçãos divinas sobre a cabeça de cada jataiense...
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência cancela a sessão conjunta de hoje.
Lembro ainda que às 14 horas de amanhã o Congresso se reunirá para votarmos a LDO. E os projetos que
seriam votados hoje constarão da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
REQUERIMENTO Nº 819, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 819, de 2004, do Senador Mozarildo
Cavalcanti, solicitando, nos termos do art. 172,
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº
211, de 2002, de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, que autoriza o Poder Executivo a
criar um Colégio Militar em Boa Vista – Capital
do Estado de Roraima.
–2–
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2004, do Senador Sérgio Cabral,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2003, de
sua autoria.
–3–
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 2003 (nº 2.087/99, na Casa
de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade
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de instalação de brinquedotecas nas unidades
de saúde que ofereçam atendimento pediátrico
em regime de internação.
Parecer sob nº 660, de 2004, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
–4–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2000 (nº 3.478/97,
na Casa de origem), que institui o Programa
de Diagnóstico e Prevenção de Anomalias
Fetais, e dá outras providências.
Parecer sob nº 550, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Augusto Botelho, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 39, de 2004 (nº 4.089/98, na
Casa de origem), que dispõe sobre a prevenção
dos cânceres de mama e ginecológico.
Pareceres sob nºs 553, 554 e 555, de
2004, das Comissões
- de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Fátima Cleide, 1º pronunciamento: pela audiência preliminar da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, quanto à constitucionalidade e juridicidade da matéria; 2º pronunciamento: favorável, nos termos da Emendas nº
1-CAS (Substitutivo) que oferece; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria.
–6–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2004 (nº 4.017/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que concede pensão especial a
Orlando Lovecchio Filho.
Parecer favorável, sob nº 562, de 2004,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns.
–7–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2004 (nº 4.018/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
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da República, que concede pensão especial
a Maria José Pereira Barbosa Lima.
Parecer favorável, sob nº 563, de 2004,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Sérgio Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20
minutos.)
(OS 14896/04.)
PARECER Nº 17, DE 2004-CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 4, de 2004-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 140.000.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Novais
I – Relatório
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a ligação rodoviária com os países do Mercosul, em montante de R$60.000.000,00; e
• desenvolvimento de estudos e projeto executivo referentes à construção do anel rodoviário
externo ao norte da Cidade de Belo Horizonte,
conforme previsto no contrato de empréstimo
da Rodovia Fernão Dias, em montante de
R$2.000.000,00.
Os recursos utilizados para abertura do crédito
proposto decorrem da anulação parcial da “Reserva de
Contingência” do Órgão, no valor de R$66.304.000,00
(sessenta e seis milhões, trezentos e quatro mil reais) e incorporação de recursos oriundos de operação de crédito externa, no valor de R$73.696.000,00
(setenta e três milhões, seiscentos e noventa e seis
mil reais).
O Projeto de Lei propõe, ainda, o cancelamento de despesas de natureza primária no valor de
R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)
“como compensação pela suplementação de despesas
primárias à conta de recursos de origem ﬁnanceira”.
Assim, demonstrando que o Projeto não afeta o resultado primário (superávit) previsto no Anexo de Metas
Fiscais da LDO/2004, conforme exigência do § 11 do
art. 63 da LDO/2004.
Em conformidade com o disposto no art. 30, inciso II, da Resolução nº 1/2001-CN, demonstra-se a
seguir a execução orçamentária recente dos subtítulos
constantes do Projeto:

Com base no art. 61 da Constituição Federal,
o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 60, de
2004-CN (nº 163/2004, na origem), o Projeto de Lei nº
4, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$140.000.000,00, para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências”.
Conforme informado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Exposição
de Motivos nº 58/2004-MP, a suplementação proposta
tem as seguintes ﬁnalidades:
• conclusão das obras de duplicação da Rodovia
Fernão Dias (BR 381/SPIMG), em montante
de R$78.000.000,00;
• desenvolvimento de ações consideradas prérequisitos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e órgão de controle ambiental para o início das obras de duplicação
do segmento rodoviário entre os Municípios de
Florianópolis – SC e Osório – RS, e a execução
propriamente dita, com vistas a complementar

Ao Projeto de Lei em análise foram apresentadas
quarenta e sete emendas, no prazo regimental.
É o relatório.

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

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges

RIO DE JANEIRO
PT
PL
PMDB

Roberto Saturnino
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
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MINAS GERAIS

GOIÁS
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RIO GRANDE DO SUL
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
ACRE

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

TOCANTINS

AMAPÁ

RONDÔNIA

RORAIMA

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)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Marcelo Crivella
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe
Relator: Senador Rodolpho Tourinho
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Marcelo Crivella
1. Duciomar Costa
João Capiberibe
2. Aelton Freitas
PMDB
Hélio Costa
1. Ramez Tebet
Luiz Otávio
2. Juvêncio da Fonseca*
PFL
Marco Maciel
1. Roseana Sarney
Rodolpho Tourinho
2. Maria do Carmo Alves
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Antero Paes de Barros
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 18.09.2003
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas.
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
João Tenório
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)
COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral:
19.04.1995
2ª Eleição Geral:
30.06.1999

3ª Eleição Geral:
27.06.2001
4ª Eleição Geral:
13.03.2003

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES
PMDB
Titulares
UF Ramal
Suplentes
UF
(Vago)
MS 1128
1. Ney Suassuna
PB
João Alberto Souza
MA 1411
2. Pedro Simon
RS
Ramez Tebet
MS 2222
3. Gerson Camata
ES
Luiz Otávio
PA 3050
4. Alberto Silva
PI
PFL 5
Paulo Octávio
DF 2011
1. Jonas Pinheiro
MT
Demóstenes Torres
GO 2091
2. César Borges
BA
Rodolpho Tourinho
BA 3173
3. Maria do Carmo Alves
SE
1
PT
Heloísa Helena
AL
3197
1. Ana Julia Carepa
PA
Sibá Machado
AC 2184
2. Fátima Cleide
RO
(vago)
DF 2285
3. Eduardo Suplicy
SP
5
PSDB
Sérgio Guerra
PE 2385
1. Reginaldo Duarte
CE
Antero Paes de Barros
MT 4061
2. Arthur Virgílio
AM
PDT
Juvêncio da Fonseca
MS 1128
1. Augusto Botelho
RR
1
PTB
(Vago)
1. Fernando Bezerra
RN
PSB , PL e PPS
Magno Malta (PL)
ES 4161
1. (Vago)
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
(atualizada em

Ramal
4345
3232
3256
3055
2271
2212
1306
2104
2391
3213
1137
1201
2041
2461

2051
16.04.2004)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e
311-5256
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/etica

D:\ETICA.doc

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Composição atualizada em 25.03.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003

COMPOSIÇÃO
SENADORES
Vago
Demóstenes Torres
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)

PARTIDO
Bloco/PFL

ESTADO RAMAL
GO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

2091

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB5
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC)
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE)
Atualizada em 16.04.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br
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destaque para votação em separado da Emenda
nº 170-PLEN oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Requerimento nº 1.085, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda nº
158, de Plenário oferecida à Proposta de Emenda
nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que
retornará à Câmara dos Deputados. ....................
Abordagem sobre a reforma do Judiciário. .

integra o texto da Emenda nº 240 – CCJR, a ﬁm de
suprimi-lo da parte que vai à promulgação. ..........
329

329
353

DUCIOMAR COSTA
Requerimento nº 925, de 2004, que requer nos
termos do Regimento Interno do Senado Federal,
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 183, de
15 de junho de 2004, de sua autoria, aguardando
designação do relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. .............................................

222

EDISON LOBÃO
Requerimento nº 992, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso
VIII, do art. 115, constante do art. 24 da Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do art. 114, da Constituição Federal,
contido no art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, do texto
a promulgar. ..........................................................
Requerimento nº 994, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 2º, do art.
115, constante do art. 24 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do
art. 114, da Constituição Federal, contido no art. 1º
da Emenda nº 240 – CCJ, do texto a promulgar. .
Faz comentários sobre a Reforma do Judiciário. ................................................................
Requerimento nº 1.042, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 5º, do art.
129, da Constituição Federal, contido no art. 1º da
Emenda nº 240 – CCJ e, por decorrência lógica, do
art. 6º , da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. ..

309

309
319

324

EDUARDO AZEREDO
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Requerimento nº 953, de 2004, requer destaque para votação em separado, da alínea a do
inciso I do § 1º, do inciso II do mesmo parágrafo; e
do § 2º, constantes no artigo 120, dispositivo que

Pág.

159

301

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Expressa a importância do pronunciamento
realizado pelo Senador João Ribeiro em homenagem ao Estado de Tocantins. Aparte ao Senador
João Ribeiro. .........................................................
Manipulação de verbas orçamentárias pelo
Governo Federal. ..................................................
Presta homenagens ao Ministro Maurício
Corrêa, ao ex Presidente Itamar Franco, ao ex Presidente Fernando Henrique Cardoso e acima de
tudo, ao Senador Ramez Tebet. ...........................
Considerações sobre o número de vereadores
em Tocantins com a Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral- TSE. .......................................................

68
114

156

268

EDUARDO SUPLICY
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Requerimento nº 962, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 103-A,
constante do art. 2º da Emenda nº 240 – CCJ (parte
à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000. .................................
Requerimento nº 963, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 103A da Constituição Federal, alterado pelo artigo 2º
da Emenda nº 240 - CCJ oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. ...............
Requerimento nº 964, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da expressão
“e à Administração Pública direta e indireta nas esferas federais, estadual e municipal” constante do
caput do art. 103-A da Emenda 240 – CCJ (parte
à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000. ..............................
Requerimento nº 965, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“ou entre esses e a Administração Pública”, que
consta do § 1º do art. 103-A da Emenda 240-CCJ
(parte à promulgação) oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. ...............
Requerimento nº 966, de 2004 que requer destaque, para votação em separado, das expressões
“ato administrativo ou” e “anulará o ato administrativo”
constantes do § 3º do art. 103-A da Emenda 240CCJ (parte à promulgação) oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. .................

152

302

302

302

303

303

VIII
Pág.

Requerimento nº 978, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 4º da
Emenda nº 240-CCJ (parte à promulgação), que
extingue os Tribunais de Alçada oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000.
Requerimento nº 1.056, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda
nº 224, que acrescenta inciso ao art. 93, vedando
a nomeação ou a designação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará
à Câmara dos Deputados......................................
Requerimento nº 1.090, de 2004, que requer
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
presidente Áustria, Thomas Klestil, bem como a apresentação de condolências ao Governo austríaco. ....

Comentários à reforma do Judiciário. .........

307

326

356

115
264

FERNANDO BEZERRA
Parecer nº 692, de 2004 – PLEN, que apresenta projeto que modiﬁca o Código Tributário Nacional para viabilizar as modiﬁcações à legislação
falimentar propostas pelo PLC nº 71, de 2003. ....

206

FLÁVIO ARNS
Destaca o que aconteceu no dia anterior com
relação à Lei de Falências ou Lei de Recuperação
das Empresas. ......................................................

344

GARIBALDI ALVES FILHO
Parecer nº 698, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
493, de 2003 de autoria do Senador Maguito Vilela,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), por
desmembramento do campus avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Jataí, e dá
outras providências................................................

240

GERALDO MESQUITA JÚNIOR
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920.....................................................

357

HÉLIO COSTA

EFRAIM MORAIS
Surpreende-se com a decisão do Governo de
não querer votar a LDO, contrariando acordo feito
com a oposição. ....................................................
Críticas ao marketing que o Governo Lula impôs à divulgação dos dezoito meses de Governo.

Pág.

149

Requerimento nº 873, de 2004, nos termos do
§ 2º do art. 50, da Constituição Federal, combinado
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, e considerando que diversos veículos de comunicação
denunciarem a existência de redes internacionais
de venda de órgãos humanos para transplante,
principalmente de rins, a envolver brasileiros, requer
informações que menciona a serem prestadas pelo
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça. ..............
Comenta a respeito dos lucros obtidos pelos
bancos no último ano e as tarifas bancárias. .......
Anúncio da imposição, pela Argentina, de taxas
e da extinção da licença prévia para importação de
certos produtos brasileiros, a propósito do encontro
dos presidentes das duas nações nesta noite. ......

41
252

364

HELOÍSA HELENA
Indignação com as liberações de verbas pelo
Governo Federal. ..................................................
Encaminha para votação o Requerimento
nº 885, de 2004, que requer voto de pesar pelo
falecimento do escritor e historiador amazonense
Leandro Tocantins. ................................................
Requerimento nº 887, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado dos
termos “limitados a cento e cinqüenta salários mínimos por credor”, que consta do inciso I, do art.
83, do PLC nº 71, de 2003 (Substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo) e
das emendas da CCJ, que “regula a recuperação
judicial, a falência e a recuperação extrajudicial, do
empresário e da sociedade empresária”. .............
Requerimento nº 888, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado dos
incisos II e III, do art. 83, do PLC nº 71, de 2003
(Substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(Substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula a
recuperação judicial do empresário e da sociedade
empresária”. .........................................................
Requerimento nº 907, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 43, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula

80

124

143

143

IX
Pág.

a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. ....................................................................
Requerimento nº 908, de 2004, que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
44, oferecida ao PLC nº 71, de 2003 (substitutivo),
na consolidação da Emenda nº 1-CAE (substitutivo)
e das emendas da CCJ, que “regula a recuperação
judicial, a falência e a recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária”. ....................
Requerimento nº 910, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 46, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”......................................................................
Requerimento nº 912, de 2004, que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
48, oferecida ao PLC nº 71, de 2003 (substitutivo),
na consolidação da Emenda nº 1-CAE (substitutivo)
e das emendas da CCJ, que “regula a recuperação
judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do
empresário e da sociedade empresária”. ...............
Requerimento nº 913, de 2004, que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
49, oferecida ao PLC nº 71, de 2003 (substitutivo),
na consolidação da Emenda nº 1-CAE (substitutivo)
e das emendas da CCJ, que “regula a recuperação
judicial, a falência e a recuperação extrajudicial do
empresário e da sociedade empresária”. ...............
Requerimento nº 915, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado da
Emenda nº 51, oferecida ao PLC nº 71, de 2003
(substitutivo), na consolidação da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo) e das emendas da CCJ, que “regula
a recuperação judicial, a falência e a recuperação
extrajudicial do empresário e da sociedade empresária”. ....................................................................
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Propõe a manutenção do que era defendido
pela legislação acerca dos créditos trabalhistas. .
Encaminha a votação as Emendas nºs 43,
44, 48, 49 e 51. .....................................................
Requerimento nº 922, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, re-

145

145

145

145

Pág.

quer destaque, para votação em separado do inciso
I, parágrafo único, do art. 186, do Código Tributário
Nacional, que consta do Parecer nº 537, de 2004 (da
Comissão de Assuntos Econômicos), do Projeto de
Lei da Câmara nº 70, de 2003 – Complementar. .
Requerimento nº 979, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do artigo 4º,
e seu parágrafo único, da Emenda nº 240 (texto à
promulgação), oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000.
Requerimento nº 1.032, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 105A e seus respectivos parágrafos, alterado pelo art.
2º da Emenda nº 240-CCJ (texto à Câmara dos
Deputados), oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000. .................................
Requerimento nº 1.033, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 111B e seus respectivos parágrafos, alterado pelo art.
2º da Emenda nº 240-CCJ (texto à Câmara dos
Deputados) oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000. .................................
Requerimento nº 1.058, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda
nº 112, de Plenário de autoria do Senador Roberto
Saturnino oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. .............
Registro de reunião ocorrida entre S.Exa., o
Senador Geraldo Mesquita Júnior e a Sra. Fabíola.

208

307

323

323

326
352

HERÁCLITO FORTES

146

146
158

Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920.....................................................
Requerimento nº 981, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão “e o Art. 113” do Art. 9º do texto constante da
Emenda nº 240 – CCJ (texto à promulgação), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000. ................................................................
Requerimento nº 1.068, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, do art.
105 da Constituição Federal, constante da Emenda nº 43-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.

166
IDELI SALVATTI
175
Requerimento nº 884, de 2004, o qual requer
nos termos regimentais, a retirada, em caráter deﬁ-

157

307

327

X
Pág.

nitivo, do Requerimento nº 847, de 2004, apresentado no último dia 29 de junho neste Plenário. .....
Requerimento nº 924, de 2004, solicita o encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego
o pedido de informações concernentes à jornada de
trabalho vigente para os proﬁssionais odontólogos,
bem como o impacto legal e suas conseqüências
trabalhistas que poderão advir com a redução da
carga de trabalho entre proﬁssionais do setor público e os do setor privado. ...................................
Considerações acerca do Governo Lula e
morosidade do Congresso. ...................................
Requerimento nº 955, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 4º do art.
125, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda
à Constituição nº 29, de 200, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 956, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 5º do art.
125, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda
nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000. .................................
Requerimento nº 982, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 92, I-A
do texto aprovado na Câmara dos Deputados (texto
da Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2000),
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara dos Deputados. .......................
Requerimento nº 1.089, de 2004, que requer
voto de louvor ao Banco do Estado de Santa Catarina – BESC – pela classiﬁcação cinco estrelas
recebida da maior agência de classiﬁcação de risco,
a Standard & Poors. ..............................................
Trata da classiﬁcação cinco estrelas do Banco
do Estado de Santa Catarina - BESC, pela maior
agência de classiﬁcação de risco do mundo, a Standard & Poors. ........................................................

120

222
255

301

301

307

355

360

JEFFERSON PERES
Manipulação de verbas orçamentárias pelo
Governo Federal. ..................................................
Encaminha para votação o Requerimento
nº 885, de 2004, que requer voto de pesar pelo
falecimento do escritor e historiador amazonense
Leandro Tocantins. ................................................
Requerimento nº 938, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do § 4º do
art. 99, da Constituição Federal. ...........................
Requerimento nº 942, de 2004, que requer
destaque para votação em separado das expressões
“como órgão central do sistema e com poderes cor-

077

122

299

Pág.

reicionais, cujas decisões terão caráter vinculante”
constante do inciso II do art. 105 da Emenda nº 240,
constante do texto à promulgação oferecido a Proposta de Emenda à Constituição nº 29 de 2000. .
Requerimento nº 972, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos X,
XI, XII, XIII do art. 103-B, da Constituição Federal,
nos termos do que dispõe o art. 2º da Emenda nº
240-CCJ, oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000 (texto à promulgação). ......
Requerimento nº 973, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos X,
XI, XII, XIII do art. 103-B, da Constituição Federal,
nos termos do que dispõe o art. 20 da Emenda nº
240-CCJ, oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000 (texto à promulgação). .....
Requerimento nº 1.005, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 2º, do art.
132, constante do art. 36 da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. .............................................
Requerimento de Destaque nº 1.006, de 2004,
que requer destaque para votação em separado,
do art. 36 da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29 de 2000, para incorporação ao substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, das informações que seguem. ...
Requerimento nº 1.050, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
10, de 2002-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Requerimento nº 1.053, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
2, de 2002 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Requerimento nº 1.064, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
135, apresentada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para substituir
o art. 103-B, da Constituição Federal, nos termos
do que dispõe o art. 2º da Emenda nº 240-CCJ,
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000 (texto a promulgação). ......................
Requerimento nº 1.065, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
135, apresentada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para substituir
o art. 103-B, da Constituição Federal, nos termos
do que dispõe o art. 2º da Emenda nº 240-CCJ,
oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000 (texto à promulgação). ......................

300

303

303

311

311

325

326

327

327

XI
Pág.

Requerimento nº 1.074, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda
nº 167- Plen, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para incluir ao texto
que retorna à Câmara dos Deputados os incisos
XIII e VIV e § 6º constantes da referida emenda ao
art. 109. .................................................................

328

JOÃO ALBERTO SOUZA
Saudação à aprovação do texto básico da
reforma do Judiciário, rememorando o esforço do
ex-Senador Bernardo Cabral, relator da matéria na
última legislatura. ..................................................
Necessidade da reforma política. ................

365
365

JOÃO RIBEIRO
Comenta a respeito do desempenho do agronegócio no Brasil. .................................................

65

JOSÉ AGRIPINO

Pág.

consta dos incisos VIII e IX do caput do art. 103-B,
da Emenda nº 240 – CJ. .......................................
Requerimento nº 974, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da expressão “avocar processos disciplinares e”, que consta
do inciso III, do § 40, do art. 103-B, da Emenda nº
240-CCJ. ...............................................................
Requerimento nº 975, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso V,
§ 40, do ad. 103-B, da Emenda nº 240-CCJ (parte
à promulgação). ....................................................
Requerimento nº 987, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do § 4º, do art.
102, constante do art.12, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 200, a ﬁm de que conste
do texto o texto a promulgar. .................................
Encaminha para votação o texto básico da
Emenda nº 240-CCJ, destinada à promulgação. ..
Comentários à manchete de primeira página
do Jornal Folha de S.Paulo, edição de hoje, intitulada “Lula critica quem paga juros de cartão”. .....

303

307

307

308
317

356

JOSÉ JORGE
Apropriação do espaço público por uma ideologia, qual seja, o símbolo do Partido dos Trabalhadores. Aparte ao Senador Antônio Carlos Magalhães. ................................................................
Descaso do Governo Federal pelos habitantes
dos Municípios que não são governados pelo PT.
Encaminha para votação o Requerimento
nº 885, de 2004, que requer voto de pesar pelo
falecimento do escritor e historiador amazonense
Leandro Tocantins. ................................................
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Requerimento nº 967, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da expressão
“indicado pelo respectivo Tribunal” que consta dos
incisos de I a III do caput do art. 103-B, da Emenda
nº 240 – CCJ. ........................................................
Requerimento nº 969, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“indicado pelo Supremo Tribunal de Justiça” que
consta dos incisos IV e V, do caput do art. 103-B,
da Emenda 240 – CCJ. .........................................
Requerimento nº 970, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
“indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho” que
consta dos incisos VI e VII, do caput do art. 103-B,
da Emenda 240 – CCJ. ........................................
Requerimento nº 971, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão
“indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho”, que

75
110

123
152

303

303

303

Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2004, que
altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para ﬁxar a data de vencimento das quotas de imposto de renda das pessoas físicas no quinto dia útil
de cada mês subseqüente ao de competência. .....
Solidariza-se ao Senador Efraim Moraes pelo
discurso realizado, qual seja, a divulgação do Governo Lula. Aparte ao Senador Efraim Moraes. ....
Requerimento nº 986, de 2004 que requer
destaque para votação em separado da alínea d,
do inciso III, do art. 102, da PEC nº 29, de 2000
(pág. 27, do volume I, do avulso do parecer 451/04),
para que conste do texto que vai à promulgação
da emenda nº 240-CCJ (pág. 204, do volume I, do
avulso do parecer 451/04). ...................................
Requerimento nº 990, que requer destaque
para votação em separado do inciso II, do artigo
115, da PEC nº 29, de 2000 (pág 133 do volume I,
do volume do parecer nº 451/04) para que conste do
art. 114, do texto que vai à promulgação da Emenda nº 240-CCJ (pág 206 do volume I, do avulso do
parecer nº 451/04). ...............................................
Considerações acerca de matéria vinculada
no jornal Folha de São Paulo, onde se discute sobre a morosidade da justiça brasileira e comenta a
respeito da Reforma do Judiciário. .......................
Registro do artigo intitulado “Proposta para
o dia seguinte”, de autoria do Senador Jorge Bornhausen. ...............................................................

45

264

308

309

313

379

XII
Pág.

JOSÉ MARANHÃO
Parecer nº 699, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 494, de
2003, de autoria do Senador Maguito Vilela, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal
do Sudeste Goiano (UFSEG), por desmembramento
do campus avançado da Universidade Federal de
Goiás (UFG) em Catalão, e dá outras providências..
Requerimento nº 1.083, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda
nº 170-PLEN oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para incluir ao texto
que retorna à Câmara dos Deputados o inciso III
do art. 120.

243

329

JOSÉ SARNEY
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2004
o qual denomina “Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista Roberto Marinho” a “Ordem do
Mérito das Comunicações”. ..................................
Prorrogação da votação da LDO. ................
Comentários acerca do Requerimento nº 885,
de 2004, que requer voto de pesar pelo falecimento
do escritor e historiador amazonense Leandro Tocantins. .................................................................
Parecer nº 691, da Comissão Diretora, que
apresenta redação ﬁnal do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2003 (nº
4.376, de 1993, na Casa de Origem). ..................
Parecer nº 695, de 2004, da Comissão Diretora, que apresenta a redação ﬁnal do Projeto de
Resolução nº 29, de 2004. ....................................
Parecer nº 696, de 2004, da Comissão Diretora, que apresenta redação ﬁnal do Projeto de
Resolução nº 30, de 2004. ...................................

49
114

121

178

217

219

LEOMAR QUINTANILHA
Requerimento nº 936, de 2004, que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado, da expressão
“ressalvadas as entidades de direito público”, do §
3º, do art. 98, da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
na parte referente ao texto a promulgar. .................
Requerimento nº 960, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 103-A,
constante do art. 2º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 200, na parte referente ao texto a promulgar. .

298

302

Pág.

Requerimento nº 983, de 2004, que requer destaque, para votação em separado, do art. 94, constante
do art. 7º da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, aprovada pela Câmara dos Deputados,
a ﬁm de que conste do texto a promulgar. ................
Requerimento nº 996, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso II
do art. 119, constante do art. 26 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 1.001, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso III
do art. 120, constante do art. 27 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 1.010, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da expressão “a perda do cargo” do art. 103-B, § 4º, inciso
III, constante do art. 15 do texto da proposta para
inserção no dispositivo correspondente da Emenda
nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 1.011, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, o art. 103b,
§ 4º, inciso III do texto da Câmara dos Deputados
(texto da Proposta de Emenda à Constituição nº
29/2000), oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
à promulgação. .....................................................
Requerimento nº 1.012, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, o art. 130-A, §
3º, inciso III, do texto da Câmara dos Deputados (texto
da Proposta de Emenda à Constituição), oferecida à
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
a ﬁm de que conste do texto à promulgação. ...........
Requerimento nº 1.020, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso I, do
art. 104, constante do art. 1º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29 de 2000, na parte referente ao texto que
retorna à Câmara dos Deputados. .......................
Requerimento nº 1.023, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da alínea a do
inciso III do art. 105, constante do art. 1º da Emenda
nº 240-CCJ, na parte referente ao texto que retoma
à Câmara dos Deputados. ....................................
Requerimento nº 1.024, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, do art.
105, constante do art 1º da Emenda nº 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº

307

310

310

312

312

312

321

322

XIII
Pág.

29, de 2000, na parte referente ao texto que retorna
à Câmara dos Deputados. ....................................

322

LEONEL PAVAN
Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2004 que
altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
assegurar aos veículos empregados em serviços
empregados em serviço de vigilância privado, nas
condições que estabelece, o direito à livre parada
e estacionamento. ................................................
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Cumprimenta o Senador Augusto Botelho
pelo brilhantismo de seu pronunciamento, no que
tange os povos indígenas. Aparte ao Senador Augusto Botelho. .......................................................
Descaso do Governo Federal com o Estado
de Santa Catarina. ................................................
Cumprimentos ao Banco do Estado de Santa
Catarina. ...............................................................
Análise do primeiro ano e meio do Governo
Lula. ......................................................................

Faz homenagem ao Estado do Piauí que tem
um dos maiores juristas do País, Evandro Lins e
Silva. .....................................................................
44
148

261
263
362
362

151

311

311

312

LUIZ OTAVIO
Importância do programa “Cidades Irmãs”. .

372

MAGUITO VILELA
Discursa sobre a evolução do Brasil na área
agrícola. Aparte ao Senador João Ribeiro. ...........

Comentários acerca dos dezoito meses de
gestão do Presidente Lula. ...................................
Homenagem ao transcurso dos 109 de emancipação política do município de Jataí - GO. ........

262
380

MÃO SANTA

LÚCIA VÂNIA
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920.....................................................
Requerimento nº 1.007, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 38, na
parte em que trata do art. 134, § 2º, da Constituição
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, a ﬁm de que conte do texto a promulgar. ..
Requerimento nº 1.008, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, art. 168, constante do art. 39 da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, a ﬁm de conste do texto a promulgar. .
Requerimento de Destaque nº 1.009, de 2004,
que requer destaque, para votação em separado, do
artigo 39 da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, para incorporação ao substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, das informações que seguem. ...

Pág.

67

347

MARCELO CRIVELLA
Parecer nº 682, de 2004, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 192, de 2003, de autoria do
Senador Edison Lobão, que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para combater a
prostituição e a exploração sexual de crianças e
adolescentes. ........................................................
Requerimento nº 933, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do inciso V,
do parágrafo único da Emenda 240 – CCJ, à PEC
nº 29, de 2000. .....................................................

21

298

MARCO MACIEL
Requerimento nº 934, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
requer destaque, para votação em separado, do
§ 3º do art. 98, constante da Emenda 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda da Constituição
nº 29, de 2000. .....................................................

298

MARCOS GUERRA
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2004,
que estabelece normas para redução da contribuição empresarial para a Seguridade Social relativa
a remuneração de segurados empregados, empresários, trabalhadores, avulsos e autônomos. .......
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2004,
o qual acrescenta dispositivos às Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para facultar às pequenas e
médias empresas a opção pelos regimes anteriores do Programa de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). ..............................

51

54

XIV
Pág.

Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de
2004, que altera o art. 57 da Constituição Federal,
para permitir alteração do período de recesso parlamentar de julho nos anos de eleição. ................
Trata da cobrança da Taxa da Marinha. ......
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................

62
68
154

MARIA DO CARMO ALVES
Requerimento nº 1.049, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da Emenda nº
214 de Plenário, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Requerimento nº 1.060, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda nº
216 – de Plenário oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 1.086, que requer destaque,
para votação em separado, da Emenda nº 148 de
Plenário oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. .............

325

326

Pág.

Requerimento nº 932, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso V
do art. 95, constante do art. 10 da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. ................................
Requerimento nº 943, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso VA do art. 109, constante do art. 1º da Emenda 240
– CCJ, parte à promulgação. ................................
Requerimento nº 947, de 2004 que requer
destaque para votação em separado, do parágrafo
5º do art. 109, constante do art. 1º da Emenda 240
- CCJ, parte à promulgação. .................................
Requerimento nº 961, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 103A, constante do art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ,
parte à promulgação. ............................................
Expectativas de aperfeiçoamento da reforma
do Judiciário. .........................................................

298

300

300

302
363

NEY SUASSUNA
Trata do agro-negócio no Brasil. Aparte ao
Senador João Ribeiro. ..........................................
Reforma do Judiciário. .................................

66
254

329
OSMAR DIAS

MOZARILDO CAVALCANTI
Parecer nº 685, de 2004, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, tendo
como 1º Signatária a Senadora Fátima Cleide que
altera o artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais. (Dispõe sobre a carreira dos servidores civis
e militares do ex-Território Federal de Rondônia).
Requerimento nº 883, de 2004, o qual requer,
nos termos do Regimento Interno do Senado federal,
seja destinado o horário do expediente da sessão
do Senado Federal, no dia 18 de outubro, para homenagear a medicina brasileira pela passagem do
Dia do Médico. ......................................................
Expulsão de pequenos proprietários rurais
pela FUNAI. Aparte ao Senador Paulo Paim. .......
Projeto Desenvolvimento da Aviação Regional
do País. .................................................................
Requerimento nº 928, de 2004, que destaca
disposição para votação em separado do inciso I,
do artigo 93, constante no art. 1º da Emenda 240
– CCJ parte à promulgação. .................................
Requerimento nº 931, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso XI do
art. 93, constante do art. 1º da Emenda 240 – CCJ,
parte à promulgação..............................................

Defesa do Congresso Nacional em relação
ao discurso do Presidente da República que reclama de morosidade na aprovação dos projetos do
governo. ................................................................

110

PAPALÉO PAES
26

120
261
262

297

298

Considerações a respeito do discurso realizado pelo Senador Marcos Guerra. Aparte ao Senador
Marcos Guerra. .....................................................
Requerimento nº 923, de 2004, que requer
preferência para apreciação de matéria antes de
outras da Ordem do Dia. ......................................
Venda de medicamentos pela internet. .......
Requerimento nº 984, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 94,
constante do art. 94, constante do art. 7º da Proposta de Emenda à Constituição, nº 29, de 2000,
aprovada pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de
que conste do texto a promulgar. .........................
Requerimento nº 997, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do inciso II
do art. 119, constante do art. 26 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, aﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................

70

215
229

308

310

XV
Pág.

Requerimento nº 1.000, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso III
do art. 120, constante do art. 27 da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovada
pela Câmara dos Deputados, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. ............................................
Requerimento nº 1.021, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do inciso I do
art. 104, constante do art. 1º da Emenda nº 240-CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, na parte referente ao texto que retorna
à Câmara dos Deputados. ....................................

310

322

PAULO OCTÁVIO
Requerimento nº 1.003, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 8º do art.
125, constante do art. 30 da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para constar do texto
à promulgação. .....................................................
Justiﬁcativas para apresentação de projeto
de lei que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, que aumenta o limite da participação de capital
estrangeiro nas empresas aéreas nacionais. .......
Papel fundamental com a implantação da
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. .........

311

380
380

PAULO PAIM
Requerimento nº 909, de 2004, nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado da Emenda nº
45, oferecida ao PLC nº 71, de 2003 (substitutivo),
na consolidação da Emenda nº 1-CAE (substitutivo)
e das emendas da CCJ, 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. .........................................................
Requerimento nº 911 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
47 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). ........
Requerimento nº 914 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
50 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da

145

145

Pág.

Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). ........
Requerimento nº 916 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
52 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). .........
Requerimento nº 917 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
53 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). ........
Requerimento nº 918 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
54 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). .........
Requerimento nº 919 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
55 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, 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). ........
Requerimento nº 920 de 2004, que requer, nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
56 constante ao Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 71 de 2003 – Consolidação da Emenda nº 1-CAE e das emendas da CCJ, que regula a
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de
devedores pessoas físicas e jurídicas que exerçam

146

146

146

146

146

XVI
Pág.

atividade econômica regida pelas leis comerciais,
e dá outras providências (Lei de Falências). ........
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................
Encaminha a votação as Emendas nºs 45,
50, 52, 53, 54, 55 e 56. .........................................
Parecer nº 694, de 2004, da Comissão Diretora, que apresenta a redação ﬁnal do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 70, de
2003 – Complementar (nº 72, de 2003 – Complementar, na Casa de origem). .................................
Luta contra o preconceito racial. .................
Comentários acerca da expulsão de pequenos proprietários rurais pela FUNAI. ....................
Requerimento nº 1.057, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 112, de Plenário do Senador Roberto Saturnino, à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, para substituir a alínea a do inciso I do art.
96, da Constituição Federal, nos termos do art. 1º
do texto do Substitutivo do Relator à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado Federal, a ﬁm de que conste do texto
que retornará à Câmara dos Deputados. .............
Requerimento nº 1.088, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do inciso II do
art. 115 da Constituição Federal, bem como, de seus
parágrafos 2º e 3º, nos termos do que dispõe o texto
da PEC nº 29/2000, enviado pela Câmara, para ser
incluído, onde couber, no art. 114 da Constituição
Federal, consoante disposto no art. 1º do substitutivo
do relator à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para
que conste do texto a ser encaminhando à Câmara
dos Deputados. .....................................................
Posicionamento de um grupo de Senadores
de boicotarem as votações na Casa, a partir de
agosto, caso a “Pec Paralela” não seja votada na
Câmara dos Deputados. .......................................
Furto da “CPU” de seu computador, fato este
que não intimida a sua atuação parlamentar. .......

147
153
170

213
258
258

326

Encaminha a votação as Emendas nºs 8, 9,
16, 57, 58, 59, 64 e 67, de parecer favorável, da
Comissão de Assuntos Econômicos, ressaltando
os destaques. .......................................................
Requerimento nº 927, de 2004, que requer
a desanexação e a tramitação em separado da
Proposta de Emenda à Constituição de nº 74, de
1999.......................................................................
Requerimento nº 941, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 4º, do
art. 89 da Constituição Federal. ............................
Requerimento nº 993, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do § 2º do art.
115 da Constituição Federal, conforme a redação
dada pelo art. 24 da PEC nº 29, de 2000, excluída
a expressão “de comum acordo”, para a inclusão
do art. 114 constante do artigo 1º da Emenda nº
CCJ/240 – texto à promulgação, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a
ﬁm de que conste do texto que retornará à Câmara
dos Deputados.......................................................
Requerimento nº 1.059, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, da Emenda nº
117 – de Plenário oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto a promulgar. .............................................

168

297

300

309

326

RAMEZ TEBET

329

365
365

PEDRO SIMON
Requerimento nº 905, de 2004 que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 41 – Plenário ao Substitutivo ao PLC nº 71, de
2003.......................................................................
Encaminha para votação os Requerimentos
de nos 887 a 920. ...................................................

Pág.

145
152

Parecer nº 688, de 2004, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 84,
de 2004, que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação da Senhora Elizabeth Maria
Mercier Querido Farina para exercer o cargo de
presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE. .............................................
Parecer nº 690, de 2004, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 86,
de 2004, que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Luiz Carlos Thadeu
Delorme Prado para exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, na vaga decorrente do término do mandato de Thompson Almeida Andrade. ..................
Requerimento nº 881, de 2004, que nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 338, IV,
do RISF, requer urgência para o PRS nº 29, de
2004, advindo da MSF nº 87, de 2004, que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil no valor de até
US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Governo do
Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de

36

39

XVII
Pág.

Desenvolvimento – BID, destinado ao ﬁnanciamento
parcial do ‘Programa de Fortalecimento da Gestão
Fiscal do Estado de São Paulo’”. ..........................
Requerimento nº 882, de 2004, que nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 338, IV,
do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 30, de
2004, advindo da MSF nº 88, de 2004, que “propõe
ao Senado Federal seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, com garantia do
Japan Bank for International Cooperation – JBIC e
contragarantia da República Federativa do Brasil,
no valor, em ienes japoneses, equivalente a até
US$ 209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de
dólares da América), entre o Governo do Estado
de São Paulo e um consórcio de bancos provados
japoneses, liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa Integrado de Transportes Urbanos – Projetos da 4a Linha de Metrô
(Linha Amarela). ...................................................
Presta esclarecimentos acerca dos Requerimentos apresentados, quais sejam os de número
887 a 920. .............................................................
Encaminha a votação as Emendas nºs 43,
44, 48, 49 e 51. .....................................................
Parecer nº 693, de 2004, em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos
e À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas apresentadas em turno suplementar ao Substitutivo ao PLC nº 70, de 2003
– Complementar, que altera dispositivos da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, e dá outras providências. ......................

117

117

160
176

207

300

310

323

324

325

Requerimento nº 1.038, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do § 5º do
artigo 129 da Constituição Federal, oferecido na
forma do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que retornará à Câmara dos
Deputados. ...........................................................
Requerimento nº 1.047, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do art. 6º da
Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que retornará à Câmara dos Deputados. ............................

324

325

ROMERO JUCÁ
237

RENAN CALHEIROS
Encaminha para votação o texto básico da
Emenda nº 240-CCJ, destinada à promulgação. ..

5º do art. 109, da Constituição Federal, nos termos do
que dispõe o art. 1º da Emenda nº 240-CCJ oferecida
à Proposta de Emenda Constitucional nº 29, de 2000,
constante da parte do texto à promulgar. .................
Requerimento nº 998, de 2004, que requer
destaque, para votação, para votação em separado,
do art. 120, da Constituição Federal, nos termos da
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. ...............
Requerimento nº 1.029, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 120, da
Constituição Federal, nos termos que dispõe o art. 1º da
Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante da parte
do texto que retornará à Câmara dos Deputados. ......
Requerimento nº 1.037, de 2004 que requer
destaque para votação em separado, do § 5º do art.
129, da Constituição Federal, nos termos do que
dispõe o art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000, constante da parte do texto que retornará à
Câmara dos Deputados. .......................................
Requerimento nº 1.048, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 6º da
Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante da parte
do texto que retornará à Câmara dos Deputados. .
RODOLPHO TOURINHO

REGINALDO DUARTE
Parecer nº 697, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
358, de 2003, de autoria do Senador José Jorge,
que altera o § 4º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação), acerca do nível de formação dos
professores da educação básica. .........................

Pág.

317

Comentários ao relatório de 2003 das atividades e do balanço social da Fundação Maurício
Sirotsky Sobrinho. .................................................
Importância do Comércio Internacional para
o desenvolvimento do país. ...................................

ROBERTO SATURNINO

ROMEU TUMA

Requerimento nº 945, de 2004, que requer destaque, para votação em separado, do inciso V e do §

Recuperação do Rio Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo. ..........................................

231
371

232

XVIII
Pág.

Parecer nº 700, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome do Senhor
Tilden José Santiago. ...........................................
Parecer nº 701, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome de Leda
Lúcia Martins Camargo. ........................................
Parecer nº 702, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome do Senhor
Márcio Araújo Lage. ..............................................
Parecer nº 703, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores que indica o nome do Senhor
Orlando Galvêas Oliveira. .....................................
Parecer nº 704, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome do Senhor
Carlos Alberto Ferreira Guimarães. ......................
Parecer nº 705, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome do Senhor
George Ney de Souza Fernandes. ........................
Parecer nº 706, de 2004, da Comissão de
Relações Exteriores, que indica o nome do Senhor
Mário da Graça Roiter. ..........................................
Requerimento nº 935, de 2004 que nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requer
destaque, para votação em separado, da expressão “ressalvadas as entidades de direito público”,
do § 3º, do art. 98, da Emenda nº 240 – CCJ (texto
à promulgação) oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de que conste
do texto que retornará à Câmara dos Deputados.
Requerimento nº 951, de 2004, que requer nos
termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado, do art. 120, §
1º, inciso I, alínea a, com redação dada pelo art. 1º
da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que vai à promulgação. ...........................
Requerimento nº 952, de 2004, que requer
destaque para votação em separado, do art. 120,
inciso II, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto
que vai à promulgação...........................................
Requerimento nº 1.014, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 29,
inciso X, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240-CCJ, oferecida à Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto
que retorna à Câmara dos Deputados. ................
Requerimento nº 1.016, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, do art. 97-A,
com a redação dada pelo art. 2º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constitui-

280

282

284

290

292

294

295

298

301

301

321

Pág.

ção nº 29, de 2000, constante do texto que retorna
a Câmara dos Deputados. ....................................
Requerimento nº 1.018, de 2004, que requer destaque, para votação em separado do
art. 102, inciso I, alínea “d”, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 29, de
2000, constante do texto que retorna à Câmara
dos Deputados. ................................................
Requerimento nº 1.022, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado do art. 105,
inciso I, alínea “b”, com a redação dada pelo art 1º
da Emenda nº 240 – CCJ, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante
do texto que retorna à Câmara dos Deputados.....
Requerimento nº 1.040, de 2004, que requer
destaque, para votação em destaque, para votação
em separado, do § 5º do art. 129, com a redação
dada pelo art. 1º, e do art. 6º da Emenda nº 240CCJ, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, constante do texto que retorna
à Câmara dos Deputados. ....................................
Requerimento nº 1.072, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da Emenda
nº 132, de 2002, de Plenário, oferecida à Proposta
de Emenda nº 29, de 2000 – Emenda nº 240 – CCJ,
texto que vai à promulgação. ................................
Requerimento nº 1.079, de 2004, que requer destaque para votação em separado da
Emenda nº 139 Plenário, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm
de que conste do texto que retornará à Câmara
dos Deputados. ................................................
Requerimento nº 1.080, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, da Emenda nº 140, de Plenário, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, a ﬁm de
que conste do texto que retorno à Câmara dos
Deputados. .........................................................
Resultados da décima primeira Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). ..................................................

321

321

322

324

328

328

328

370

ROSEANA SARNEY
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2004 o
qual dispõe sobre a criação do Sistema Nacional
de Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e dá outras providências. .........................
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2004,
que acrescenta artigo à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para estender ao empregado doméstico, o direito ao salário-família. .....................

46

246

XIX
Pág.

SÉRGIO CABRAL
Comentários a respeito das informações presentes no jornal O Globo onde se aﬁrma que há
discriminação e diferenciação por parte do Governo
Federal com o Estado do Rio de Janeiro. Aparte ao
Senador Antônio Carlos Magalhães. ....................

74

SÉRGIO GUERRA
Parecer nº 686, de 2004, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 87, de
2004 (nº 361/2004, na origem), que propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$20.000.000,00
(vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre o Governo do Estado
de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento parcial
do “Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal
do Estado de São Paulo”. .......................................
Uso dos recursos públicos da União. Aparte
ao Senador Antônio Carlos Magalhães. ...............
Preocupação com a liberação de verbas pelo
Governo Federal. ...................................................
Exigência da Oposição para a aprovação
da LDO: que seja mantida a tradição da execução
orçamentária no Brasil no que se refere à obrigatoriedade da execução municipal ou estadual. .....
Requerimento nº 1.025, de 2004 que requer
destaque, para votação em separado do § 3º, do art.
105, constante do art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ,
oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000, na parte referente ao texto que retorna
à Câmara dos Deputados. ....................................
Requerimento nº 1.082, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado da Emenda
nº 170-PLEN oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, para incluir ao texto
que retorna à Câmara dos Deputados o inciso III
do art. 120..............................................................
Comenta a decisão da CPI da Terra no sentido de quebrar o sigilo bancário das principais entidades ligadas a MST. ..........................................

Pág.

Inconformidade com o resultado da votação
da PEC dos Vereadores. ......................................
Requerimento nº 937, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 4º do art.
99, da Constituição Federal. .................................
Requerimento nº 939, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 4º do art.
99, da Constituição Federal. .................................
Satisfação com os entendimentos obtidos
entre os governos brasileiro e chinês no episódio
da exportação de soja. .........................................

65

299

299

368

SERYS SLHESSARENKO

30
77
79

116

323

329

378

Requerimento nº 977, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 50 do ad.
130-A que o ad. 2 da Emenda nº 240 – CCJ (texto
à promulgação) propõe acrescentar à Constituição
Federal...................................................................
Requerimento nº 980, de 2004, que requer
destaque para votação em separado da expressão
Ministério Público da União contida no § 1º do art.
5º da Emenda nº 240-CCJ (texto à promulgação).
Requerimento nº 1.017, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do art. 97-A,
que o art. 2º da Emenda Nº 240-CCJ (texto que retorna à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar
à Constituição Federal. .........................................
Requerimento nº 1.019, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do texto proposto pelo art. 1, do art. 102, inciso I, alínea “d”,
com redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 240
– CCJ para a alínea d do inciso I do art. ..............
102 da Constituição Federal (texto que retorna à Câmara dos Deputados). ..............................
Requerimento nº 1.028, de 2004, que requer
destaque para votação em separado do § 3º, que o
art. 1º da Emenda nº 240 – CCJ (texto que retorna
à Câmara dos Deputados) propõe acrescentar ao
art. 105 da Constituição Federal. ..........................

307

321

321

323

SIBÁ MACHADO
Esclarece que não há interesse por parte do
Governo em prorrogar qualquer votação, em especial a da LDO. .......................................................

SÉRGIO ZAMBIASI

TASSO JEREISSATI

Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2004
que torna obrigatória a identiﬁcação em braile nas
teclas dos telefones fabricados e comercializados
no País. .................................................................

Distribuição de recursos no Governo Lula.
Aparte ao Senador Antônio Carlos Magalhães. ...
Requerimento nº 900, de 2004, que nos termos do art. 312, inciso II do Regimento Interno do

45

307

116

76

XX
Pág.

Senado Federal, requer destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 19 oferecida
ao PLC nº 71, de 2003. .........................................
Requerimento nº 921, de 2004, que requer
na forma do art. 256, inciso I, combinado com seu
§ 1º, do RISF, a retirada da emenda de nº 2, de sua
autoria, apresentado ao do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 70/2003 Complementar. ..................................................................
Requerimento nº 954, de 2004, que requer
destaque para votação em separado dos incisos I, a
e b, e II do § 1º do art. 120 da Constituição Federal,
constante do artigo 1º da Emenda nº 240 (texto que
vai à promulgação), oferecido à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000. .........................
Requerimento nº 1.039, de 2004 que requer
destaque para votação em separado do § 5º, art.
129, constante do art. 1º, da Emenda nº 240 (texto
que retorna à Câmara dos Deputados), oferecido
à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2000.......................................................................
Requerimento nº 1.045, de 2004, que requer destaque para votação em separado do art.
6º, constante da Emenda 240 (texto que retorna à
Câmara dos Deputados), oferecido à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000. ................

144

206

301

324

325
TIÃO VIANA
Encaminha para votação o Requerimento
nº 885, de 2004, que requer voto de pesar pelo
falecimento do escritor e historiador amazonense
Leandro Tocantins..................................................
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2004,
que altera o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os conselhos de
Medicina e dá outras providências, e o art. 48 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
para instituir o Exame Nacional de Proﬁciência em

122

Pág.

Medicina como requisito para o exercício legal da
Medicina no País. .................................................

250

Requerimento nº 926, de 2004, que requer,
o desapensamento da Proposta de Emenda nº 1
de 2000, que “altera o artigo 104 da Constituição
Federal e dá outras providências”. .......................

296

VALDIR RAUPP
Parecer nº 687, de 2004, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 88,
de 2004 (Mensagem nº 362, de 2004, na origem),
do Presidente da República, que encaminha pleito
do Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para contratar
operação de crédito externo, com garantia do Japan
Bank For International Cooperation – JBIC e contra-garantia da República Federativa do Brasil, no
valor, em ienes japoneses, equivalente a até US$
209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América) junto a um
consórcio de bancos privados japoneses, liderado
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cujos
recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do
Programa Integrado de Transportes Urbanos – Projeto da 4a Linha do Metrô (Linha Amarela). ..........

33

Incidência da malária no país. ....................

224

Requerimento nº 1.013, de 2004, que requer
destaque, para votação em separado, das disposições da Emenda nº 240: art. 21, XIII; art. 22, XVII;
art. 48, IX; art. 134 § 1º e § 3º. ..............................

321

Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2004, que acrescenta § 2º ao art. 89 do Ato das
Disposições Transitórias, para incluir os servidores
municipais que menciona entre integrantes do quadro em extinção da Administração Federal. .........

367

