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(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 866, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, seja apresentado voto de aplauso ao econo-
mista Luiz Gonzaga de Mello Belluzo pelo recebimento 
do Prêmio Intelectual do Ano – Troféu Juca Pato – em 
virtude do seu trabalho intitulado “Ensaios sobre o Ca-
pitalismo do século XX”.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2005. –  Se-
nador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Rodolpho 
Tourinho.

S. Exª dispõe de dez minutos, prorrogáveis por 
mais cinco minutos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Valdir Raupp, Srªs e Srs. Senadores, 
trago, hoje, ao conhecimento da Casa o resultado da 
discussão promovida ontem num seminário progra-
mado para realizar-se no Ipea, com as presenças do 
Ministro da Fazenda, do Ministro do Planejamento, do 
ex-Ministro e atual Deputado Delfim Netto, do Sena-
dor Tasso Jereissati, do Senador Aloizio Mercadante, 
e a minha própria, sobre a questão de déficit nominal 

zero. Lamentavelmente muitos pontos não puderam 
ser discutidos ontem.

Trago, neste momento, a análise do ponto de 
vista dos Estados, ou de um Estado, para verificar a 
importância de se ter uma política fiscal austera. É di-
fícil trazer temas técnicos, tão importantes para o País, 
como é a questão do ajuste fiscal, num momento em 
que estamos assistindo a todos esses acontecimentos 
no País em termos de corrupção, de falta de serieda-
de no trato dos negócios públicos e, sobretudo, esse 
mar de denúncias que abala o País, como o caso de 
dinheiro no exterior na campanha do Presidente. São 
coisas extremamente lamentáveis para qualquer país, 
sobretudo para um país pobre, que tem buscado seu 
desenvolvimento com muito sacrifício.

Ao trazer aqui a análise feita pelo Banco Mun-
dial em relação ao Estado da Bahia, queria dizer ao 
País que ainda há esperança. O resultado dessa aná-
lise revela que há esperança em buscar caminhos do 
desenvolvimento, em buscar equações que venham 
resolver o problema da pobreza no País.

O ajuste fiscal feito no Estado da Bahia teve início 
em 1991, e tive a particular felicidade de iniciá-lo como 
Secretário da Fazenda, a convite do então Governador 
e atual Senador Antonio Carlos Magalhães. A nossa 
idéia, desde o começo, era que fosse feito um ajuste 
estrutural permanente. E foi isso exatamente o que 
aconteceu, ao longo desse tempo, por alguma ação 
de caráter permanente. 

Vou analisar os cinco últimos anos, porque foi esse 
o exame feito agora pelo Banco Mundial e que dá um 
quadro bastante realista e animador das finanças de um 
Estado. Começando com o superávit fiscal, que tinha 
um equilíbrio total no ano de 2000, passando, ainda 
no ano de 2000, a ter um superávit fiscal de 3%; em 
2002, foi para 9,5%; em 2003, para 6,3%; chegando, 
em 2004, a 11% do superávit fiscal.

Esse resultado é a combinação de algo que en-
tendo precisa ser feito também no Governo Federal, 
que é o controle e a seletividade de despesas, eviden-
temente com graus de prioridade diferenciados, mas, 
sobretudo, com um aprimoramento da eficiência da 
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máquina arrecadadora. Volto a dizer que essas não 
são opiniões minhas; são opiniões do Banco Mundial, 
que eu apenas leio neste momento. Diz ainda o Banco 
Mundial que, em todo esse tempo, o Estado obedeceu 
a todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal 
desde que a Lei foi aprovada. E, ao longo do tempo, 
todos esses indicadores melhoraram, como conseqü-
ência de uma forte – repito – disciplina fiscal.

A dívida consolidada, que tem um teto de 200% 
ou duas vezes o da receita corrente líquida, em 2000 
foi 1,78, baixando, em 2004, para 1,42 ou 142%.

Entre os anos de 2000 e 2004, as despesas de 
pessoal variavam entre 51% e 57%, um nível bem abai-
xo dos 60% permitidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O nível mais alto de operações de crédito foi 
de 8% da receita corrente líquida, quando o máximo 
permitido é de 16%, ou seja, nós estamos na metade 
do valor permitido pela Lei.

A dívida consolidada foi reduzida ao longo desses 
anos; o serviço da dívida representou 15% da receita 
corrente líquida, quando poderia ter sido de 11,5%, 
havendo, aí, um esforço fiscal adicional para baixar a 
dívida pública.

Além do mais, o Estado atingiu todas as metas 
– 100% das metas do programa de ajuste fiscal com a 
Secretaria do Tesouro Nacional, feita a cada ano, nos 
anos de 2000 a 2004.

Esses substanciais resultados, conclui o Banco 
Mundial, indicam que o Governo da Bahia tem capa-
cidade para pagar a sua dívida em metade do prazo 
do que seria estimado, podendo assumir novos com-
promissos, novos empréstimos com o Banco, que 
coloca à disposição a linha de crédito com um valor 
bastante grande em relação à capacidade de paga-
mento do Estado.

O que quero dizer é que esse superávit fiscal, o 
caminho de um ajuste fiscal e o caminho de uma ação 
coordenada séria, encetada desde então pelo Gover-
nador Antonio Calor Magalhães e continuada pelo Go-
vernador Paulo Souto e com o Secretário de Fazenda 
Albérico Mascarenhas, tem permitido uma atividade 
muito grande no Estado. Ao longo de quinze anos, o 
Estado não deixou de investir um só ano em valores 
nunca inferiores a R$1 bilhão, R$1,5 bilhão – investi-
mento próprio do Estado. Recentemente, o Governador 
Paulo Souto favoreceu mais de 230 Municípios, dos 
415 Municípios do Estado, com moradias e atividades 
dignas, reduzindo a pobreza com um programa muito 
importante, que é o Família Produtiva/ Kit moradia.

Houve também a aceleração de um programa 
muito importante, sobretudo porque 2/3 da Bahia, o 
meu Estado, é ocupado pelo semi-árido, está dentro 
do semi-árido, que é o Programa de Gestão de Recur-

sos Hídricos (PGRH) com a barragem de Pindobaçu, 
investimento de R$23 milhões, na Chapada Diaman-
tina, e responsável pela perenização da bacia do rio 
Itapicuruque se tornou a primeira bacia perenizada 
de todos os rios da Bahia, beneficiando cerca de 150 
mil pessoas.

O Programa Viver Melhor, que é coordenado 
pelo Conder, um órgão da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, foi implantado em 37 Municípios, uma 
das principais ações sociais da administração Paulo 
Souto. Esse Programa visa a recuperar áreas degra-
dadas, insalubres ou inadequadas para moradia. Em 
2004, investiu R$18,2 milhões em 23 obras em todo 
o Estado, com a construção de 2.252 unidades ha-
bitacionais, 31 equipamentos comunitários e 2.098 
melhorias sanitárias, além de importantes obras de 
saneamento e drenagem que beneficiaram cerca de 
50 mil famílias. 

Na área de infra-estrutura, um grande esforço tem 
sido feito para a recuperação de estradas. O Estado é 
extremamente afetado, porque faz fronteira com cer-
ca de nove outros Estados brasileiros pelas péssimas 
condições das estradas rodoviárias federais. Acabam 
sendo utilizadas as estaduais, degradando a rede esta-
dual. O Estado vai recuperar quase dois mil quilômetros 
de pistas em diversas regiões da Bahia, e essas obras 
estão orçadas, Sr. Presidente, em R$280 milhões.

V. Exª, ontem, se referia às estradas do Brasil, 
ao estado calamitoso delas. Na Bahia, não é diferen-
te. Isso faz com que o Estado tenha de, ele mesmo, 
investir muito mais do que seria necessário.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Rodol-
pho Tourinho, V. Exª me concede um aparte?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª, Se-
nador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Rodol-
pho Tourinho, atentamente o Brasil e eu estamos ou-
vindo o seu pronunciamento. V. Exª se impõe por onde 
tem passado: como Secretário de Finanças da Bahia, 
como Ministro das Minas e Energia e como Senador. 
V. Exª é respeitado. Mas, para aonde vamos, levamos 
a nossa formação profissional. A minha é a de médico 
cirurgião: deve-se fazer rapidamente o diagnóstico e, 
depois, a operação. Não tem jeito! Nem a Bahia, nem o 
Piauí, nem o Brasil farão nada com esses juros. Quero 
lhe dizer que o quadro é muito prático. Vivi isso. Todo 
Município ou Estado, só de servidores – isso está na 
Lei Camata –, são 50%; na educação, 25%; na saú-
de, hoje, são obrigatórios 12%. V. Exª sabe que há 
instituições que não podem acabar e que são caras 
– o Ministério Público é caro, o Tribunal de Justiça é 
caro, o Poder Legislativo é caro e Ministério Público é 
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muito caro. E há a dívida, que era de 13% e passou 
para 20%. Extrapolou. Com os juros, aumenta-se a 
porcentagem. O Piauí pagou honradamente os seus 
compromissos, mas a dívida aumenta porque aumen-
tam os juros. Enquanto não se mexer nos banqueiros, 
não haverá nenhuma solução nem perspectiva. O juro 
do Brasil é o campeão do mundo; o segundo lugar é 
a metade dele. Essa é a realidade. Vejo muito negro 
os horizontes se não enfrentarmos isso. Não se pode 
acabar com o funcionário público, porque a Lei Camata 
dá o direito à metade; nem com a educação nem com 
a saúde. Não se pode acabar com o Poder Legislativo, 
porque isso não é democracia, nem com a Justiça, com 
Ministério Público, com o Tribunal ou com a Polícia. A 
única solução que oferece flexibilidade é enfrentar os 
banqueiros, para baixar e reduzir custos, a fim de que 
os prefeitos e os governadores respirem. Quero dizer 
a V. Exª que, em 50 anos, este País cresceu 5%, 6%, 
7%, 8%. Agora, é ridículo: 3%. Vamos perder, se o Pre-
sidente Lula não cuidar, do Haiti e de El Salvador.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Senador Mão Santa, concordo inteiramente com a 
observação de V. Exª; não só com a observação, mas 
eu teria de admitir a experiência de V. Exª, Governador 
da minha região, ex-Governador do Piauí. 

Essa questão financeira é extremamente impor-
tante, e o País precisa crescer. A nossa única saída, 
realmente, é o crescimento do País, para que possa 
haver aumento nas receitas dos Estados. Temos de 
trabalhar e torcer por isso. Evidentemente que, nesse 
clima em que estamos vivendo, Senador Mão Santa, 
nessa situação política lamentável por que passa o 
País, creio que se torna mais difícil, mas temos que 
continuar acreditando. 

Sr. Presidente, na área da saúde, uma área que 
V. Exª conhece tão bem – e que é tão cara a V. Exª, 
Senador Mão Santa –, a Bahia tem feito um grande 
esforço, porque a principal meta é levar os serviços de 
alta complexidade, como as cirurgias de grande porte, 
as Unidades de Terapia Intensiva, para o interior, evitan-
do que haja movimento para a capital e concentração 
no principal hospital, que é o Hospital Geral do Estado. 
Nesse esforço, estão sendo beneficiados Municípios 
estratégicos do Estado, como Barreiras, Jequié, Irecê, 
Juazeiro, Feira de Santana e Guanambi. 

Em Irecê, o Governador está autorizando o início 
imediato das obras de reforma de um grande hospital, 
o Hospital Mário Dourado, que ganhará novas unidades 
de leitos de UTI. Ainda em junho, esteve em Ilhéus, onde 
inaugurou as UTIs dos hospitais regionais Luís Viana 
Filho, São José e do Hospital de Base de Itabuna.

Na agricultura, o desenvolvimento é – e tem que 
ser – um dos focos do Governo. A Bahia tem hoje 

uma área extremamente importante, a oeste do rio 
São Francisco, que faz fronteira com o Piauí, também 
um grande desenvolvimento na área de agronegócio. 
E estamos cuidando também, neste momento, da re-
vitalização da cultura algodoeira, na região sudeste e 
médio São Francisco.

O Governador lançou um programa que atende 
inicialmente três mil pequenos produtos, mas que, de-
pois, atinge cerca de cinco mil produtores. 

O investimento na agricultura e no desenvolvimen-
to sustentável tem chegado ao interior também com o 
Pró-Gavião, o Terra Fértil e o Flores da Bahia.

Em relação à educação, toda a atenção continua 
sendo dada no Estado, e as escolas são um centro 
de atração dos investimentos da educação, inclusive 
e sobretudo quanto à questão da melhoria das condi-
ções escolares.

Até 2006 – e este é um programa importante no 
Estado –, haverá um Programa de Inclusão Digital.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Peço um minuto mais para concluir, Sr. Presidente.

O Programa de Inclusão Digital será o maior do 
País, com a meta de instalar 320 infocentros em 250 
Municípios. Esse tem sido um grande esforço do Es-
tado, no sentido de implementar a informática. 

O Projeto Bahia, realizado pela Secretaria da 
Educação, visa dotar as escolas de recursos e capa-
cidade pedagógica e administrativa para se desenvol-
ver de plena forma. Assinado em 2001 e renovado em 
2003, ele resulta em um empréstimo entre o Estado e 
o Banco Mundial de mais de R$200 milhões.

Evidentemente que existem outras ações que 
estão sendo levadas a efeito no Estado, mas, neste 
momento, o que quero é deixar registrado o exemplo 
do ajuste fiscal; um ajuste fiscal estruturado, perma-
nente, feito pelo Estado.

Neste momento, cumprimento o Governador Pau-
lo Souto pela sua ação sempre eficiente, buscando 
obter os melhores resultados para o Estado. Também 
cumprimento o Secretário da Fazenda, Albérico Mas-
carenhas, que continua um programa de ajuste fiscal, 
sempre com essa idéia de que o ajuste deve ser per-
manente e deve buscar a melhoria da eficiência da ar-
recadação e, sobretudo, aquilo que o Governo Federal 
não faz, que é um controle qualitativo dos gastos, ele-
gendo prioridades e escolhendo onde o investimento 
– que, no caso do Governo Federal, é muito pouco ou 
nada – e a despesa podem gerar a melhor forma de 
reduzir a pobreza no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Rodolpho Tourinho.

Os Senadores Mão Santa e Pedro Simon estão 
inscritos de acordo com o art. 17 do Regimento Interno 
da Casa. O primeiro inscrito é o Senador Mão Santa. 
V. Exª está cedendo a sua vez?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, 
cedo a minha vez ao Senador Pedro Simon, por mérito. 
S. Exª é o presidente dos autênticos.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, 
por cessão do Senador Mão Santa.

S. Exª tem a palavra por dez minutos, prorrogá-
veis por mais cinco.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há dúvida de 
que a imprensa nacional dá a importância merecida 
ao depoimento prestado aqui ontem pelo Sr. Duda 
Mendonça.

Ontem foi o dia D da crise que estamos vivendo 
no Congresso Nacional. Pela primeira vez, houve um 
depoimento comprometido com a verdade. O depoente 
não foi convocado, mas se ofereceu espontaneamen-
te para depor. Não buscou nenhum mandado de se-
gurança e nem habeas corpus no Supremo Tribunal 
Federal e expôs a situação sob o seu ponto de vista. 
Começou reconhecendo a sua parte na culpa.

S. Sª tem uma conta no exterior, que teria aber-
to por determinação do empresário Marcos Valério, 
e fez isso para que pudesse receber as dívidas que 
têm a perceber da campanha do Presidente Lula, de 
várias campanhas feitas para o PT e de campanhas 
institucionais que fez para o Governo. Ao ser orienta-
do de que, para receber o seu dinheiro, deveria abrir 
uma conta no exterior, ele assim o fez. E, no exterior, 
recebeu as importâncias oriundas de vários bancos 
também do exterior. Desse dinheiro que recebeu, o 
Sr. Valério não queria nota nem recibo. Como diz o Sr. 
Duda, ele não é ingênuo e sabe que era dinheiro fora 
do normal, mas essa era a chance que ele tinha de 
receber o seu dinheiro.

O problema do Sr. Duda, que merece respeito 
pela franqueza e pelos detalhes, é outro. Grave foi a 
afirmativa que fez de que recebeu os pagamentos, 
inclusive contas da campanha do Presidente, de ma-
neira irregular, numa conta no exterior, ou seja, di-
nheiro vindo lá de fora. Queiramos ou não, atingiu o 
Presidente Lula.

Tenho-me esforçado no sentido de que não de-
vemos levar essa crise institucional às suas últimas 
conseqüências, o que não significa que não devamos 
apurar o que tem de ser apurado. Não é que não va-

mos punir quem deve ser punido. Não é que se vai 
jogar para debaixo do tapete as coisas erradas que 
se encontram.

Se fosse possível fazer tudo isso sem tocar no 
mandato do Presidente, seria muito bom, porque será 
muito difícil para a Nação querer atingir o Presidente 
Lula, quando ele já está preparado para posar de víti-
ma e quando o PT quer sair da condição de réu, para 
fazer uma campanha institucional no sentido de que 
um Congresso desmoralizado, cheio de corruptos e de 
mensalão, tentou atingir um Presidente trabalhador, 
popular, para que ele não atingisse seus objetivos. Sei 
o que é isso. Venho de longe.

Tenho dito várias vezes que essa é uma cam-
panha cuja crise se iniciou dentro do Governo. Desde 
a primeira hora, discordei quando o Presidente Lula 
falava das elites que estavam tentando atingir o seu 
Governo. Não vi elite, não vi partido de Oposição, não 
vi imprensa. Tudo aquilo que vi, em 1954, contra o 
Dr. Getúlio e, em 1964, contra o Dr. João Goulart, eu 
não estou vendo aqui. Havia um partido como a UDN, 
golpista, mal-encarada, mentirosa, escandalosa, in-
ventando, caluniando. A imprensa, no centro do País, 
era golpista. Os militares, à época, eram golpistas. O 
Sr. Carlos Lacerda comandava esse batalhão, numa 
campanha de mentira e de ódio, em 1954, contra o 
Dr. Getúlio Vargas e, em 1964, contra o Dr. João Gou-
lart. Isso não acontece agora. Em 1954, em 1964 e na 
época de Collor, não havia crise dentro do Governo. 
Quando do Governo Collor, a corrupção do PC Farias 
era feita com empresários, mas não havia partido po-
lítico; o Presidente não tinha nem partido político, e a 
máquina do Governo não estava dentro.

Então, não se diga campanha de A, de B, da eli-
te ou de quem quer que seja! A crise nasceu dentro 
do Governo, nasceu com o pronunciamento do Pre-
sidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, numa 
entrevista à Folha de S.Paulo e num pronunciamento 
à Comissão de Ética, que estranhei, porque ele não 
levou nenhuma gravação, nenhuma prova, nenhum 
documento, só falou. Achei que ele seria derrotado, es-
magado, e que, no dia seguinte, viriam os argumentos 
contrários, desmontando tudo aquilo que tinha dito. E, 
para surpresa da Nação, o que ali foi dito ficou, ponto 
por ponto, provado que era verdade. Sobre tudo aqui-
lo que ele disse, o Governo se encarregou de mostrar 
a verdade: a renúncia do Chefe da Casa Civil, a re-
núncia do Presidente do PT, do tesoureiro do PT, do 
Secretário-Geral do PT, da Direção de Furnas, do Di-
retor do Banco do Brasil, da Direção dos Correios; os 
fatos vieram se acumulando, os números e as contas 
vindas dos bancos, mostrando o dinheiro, as malas, 
as retiradas, os nomes dos Parlamentares, os nomes 
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das pessoas envolvidas. Está faltando agora à CPMI 
– acredito que ela vai chegar lá – entrar nos corrupto-
res, nos cartões de crédito, nos fundos de pensão, em 
algumas contas do Banco do Brasil e da Petrobras e 
nesse Banco Rural, que não consigo entender como 
ainda está aberto. 

Desde Collor, as falcatruas de PC Farias eram 
feitas no Banco Rural; de lá para cá, surgiram as fal-
catruas do Sistema Financeiro, dos Precatórios, feitas 
também no Banco Rural. Esse banco continua agindo 
escandalosamente, e não se vê uma atitude por parte 
de ninguém.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Se-
nador Pedro Simon, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois 
não.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL – AC) 
– Na verdade, é uma banca, não é um banco.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É uma 
banca mesmo.

Pois não, Senador Rodolpho Tourinho, ouço V. 
Exª.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 
Pedro Simon, ouço, com muita atenção, o pronuncia-
mento de V. Exª, aliás, como sempre. Quando V. Exª 
toca nessa questão do Banco Rural, o que mais im-
pressiona – trabalhei, durante 20 anos da minha vida, 
no setor bancário – é que, pelo que imagino, o Banco 
Central já deveria ter tomado alguma atitude desde o 
tempo do Collor, porque existe uma série de requisi-
tos para os bancos operarem, acordos internacionais, 
como o da Basiléia, que não permitem, em hipótese 
nenhuma, que operações sejam refeitas sem agregação 
de garantias. Conforme esse mesmo acordo, que está 
dentro do Manual de Normas e Instruções do Banco 
Central, não se podem dar R$50 milhões ou R$100 mi-
lhões em operações chamadas “carecas” no mercado, 
só com o aval. É impossível isso ser feito dentro das 
regras do Banco Central, a menos que haja algum tipo 
de conivência ou falta de acompanhamento daquela 
instituição. Ao não-acompanhamento já assistimos em 
vários casos; o lamentável é que isso continue. Isso 
não pode acontecer. Há alguma coisa esquisita.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não 
vai ser o Banco Central, tendo como atual Presidente 
uma pessoa que o Lula já devia ter demitido há mui-
to tempo, devido à denúncia de corrupção feita pelo 
Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal 
Federal, que vai tomar providência com relação ao 
Banco Rural. Trata-se do Banco Rural, citado na CPI 
do Banestado. Espero que uma das atuais CPIs a res-
suscite e traga os documentos que não foram usados, 
pois o Relator, José Mentor, na época, deixou de fora 

o Banco Rural, e agora estão provadas as ligações 
íntimas que tem com o Banco.

Mas digo, Sr. Presidente, essas coisas, por um 
objetivo...

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– V. Exª tem cinco minutos ainda.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado.

Por um objetivo, Sr. Presidente: o depoimento do 
Sr. Duda Mendonça dá uma dimensão nova à CPI. Até 
então, eram mentiras, depoimentos falsos, hipócritas; 
era uma falta de sinceridade, de responsabilidade. Eu 
ficava com pena da sociedade brasileira, que assistiu 
pela televisão às pessoas mentirem deslavadamente, 
sem nenhum compromisso com a verdade. Ontem, o 
depoimento foi de alguém que disse o que está acon-
tecendo, a começar pela sua parte. Ele começa o de-
poimento, incriminando-se, dizendo sua parte de culpa. 
Alguém lhe disse: mas o senhor está se incriminando; 
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com o senhor. 
Ele deu uma lição de moral lá na Comissão. Eu sei, 
mas há momentos em que temos de dizer toda a ver-
dade, aconteça o que acontecer, e é isso que estou 
fazendo aqui.

O depoimento do Sr. Duda atinge o Presidente 
Lula. Estou aqui falando, porque, neste momento, deve 
estar reunido com Lula todo o seu Ministério, Trata-se 
de uma reunião prevista desde o início da semana. O 
Presidente convoca todo o seu Ministério, fica reunido 
durante toda a sexta-feira e pretende, ao final do dia, 
falar à Nação. 

Digo ao nosso Presidente: hoje é o dia final. Hoje 
é o dia em que Vossa Excelência tem que falar. Vossa 
Excelência foi falar – e não sou daqueles que o criti-
cam – com os trabalhadores do Nordeste e do ABC e 
recebeu os empresários. Não quero discutir isso. Mas 
hoje está na hora de Vossa Excelência falar ao Brasil. 
Está na hora de Vossa Excelência, com seu Ministério 
– ou, como quer o Presidente Tarso Genro, reunido com 
o Conselho da República –, falar ao Brasil. Se cometeu 
erros, deve reconhecê-los publicamente, dizer o que 
pretende fazer daqui para o futuro. Se for o caso, con-
voque as forças vivas, a Oposição, a sociedade bra-
sileira, a OAB, a CNBB, empresários, trabalhadores, 
partidos políticos, para, neste momento que estamos 
vivendo, encontrarmos uma saída.

Achei excepcional a decisão do Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado. S. Exª convocou o 
Presidente da Câmara e os Líderes de Bancadas, a 
fim de que tentemos aprovar – penso que o faremos 
até setembro – uma miniproposta de reforma política, 
para atravessarmos as eleições do ano que vem. Nota 
10 para o Presidente Renan. Como vamos para as 
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eleições do ano que vem? Como vamos enfrentar uma 
campanha? Como vou candidatar-me ao Senado? De 
onde virá o dinheiro? Como vou fazer, se não forem 
tomadas medidas realmente salutares e salvadoras, 
modificando isso que está aí e dando credibilidade à 
sociedade brasileira?

Eu confio em que chegaremos a um denomina-
dor comum, a uma média de pensamento, ou seja, em 
que votaremos e aprovaremos essa proposta – embora 
pareça mentira – até setembro.

Gastar menos na televisão? O próprio Duda Men-
donça reconhece que como espaço político o ideal é 
o debate na televisão, que sai de graça – diz ele – e é 
o de que o povo gosta, é o que povo entende. 

Nós, Presidente Lula, fizemos a nossa parte. 
Acompanhando a CPI, tudo que está lá, estamos pre-
parando o terreno para a eleição do ano que vem. 
Agora, Vossa Excelência Presidente Lula, tem que dar 
uma resposta, tem que falar claro, tem que convocar a 
Nação. E é hoje, porque, na segunda-feira, com o de-
poimento do Sr. Duda Mendonça, a CPI tomará outro 
rumo, começando a buscar outras investigações. E já 
há pessoas falando em outro destino. É hoje, Presi-
dente, porque Vossa Excelência fala com a iniciativa, 
por vontade própria. Falará ao seu Ministério, à Nação 
o que quer, o que pensa, a sua proposta, a sua idéia, 
a sua conclamação, com a autoridade de Presidente, 
por conta própria. Na segunda-feira...

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Presidência concede mais um minuto a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já encer-
ro. Obrigado, Presidente.

Na segunda-feira, Vossa Excelência já não fará 
da mesma maneira. A CPI tomará novo rumo, e Vossa 
Excelência já falará por obrigação, respondendo à CPI, 
pautado por ela. Não terá a autonomia que tem hoje, 
não terá a liberdade que tem hoje, não terá o direito 
que tem hoje, não terá o respeito que tem hoje, não 
poderá indicar caminho, como poderá indicar hoje.

A partir de segunda-feira, o Presidente Lula terá 
de seguir os caminhos traçados pela CPI. E eu, como 
sou daqueles que rezo a Deus para que as coisas 
dêem certo, acho que o pior que pode acontecer é 
tentar se chegar ao mandato do Presidente, cassar o 
Presidente Lula. É o caos, é uma tragédia! Transfor-
mamos o Presidente Lula em vítima e o PT em herói. 
Vão sair por aí...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –...e fazer 
uma campanha institucional dizendo que um Congres-
so corrupto que nunca aceitou a vitória deles tramou 

isso. E vai ser uma briga e uma luta de conseqüências 
imprevisíveis.

Por isso, Presidente Lula, alguém como eu, que 
deseja ver V. Exª chegar ao final do seu mandato, lhe 
faz um apelo dramático, hoje que me parece o dia final. 
Aja, Presidente! Tenha coragem! Tenha a hombridade! 
Tenha o patriotismo de cumprir o seu dever, de falar à 
Nação e de fazer uma proposta à Nação, que eu tenho 
certeza de que haveremos de entender.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO.) 

– Concedemos a palavra ao nobre Senador Cristovam 
Buarque, devidamente inscrito.

Chegaram vários Senadores inscritos. Em segui-
da, terão a palavra os Srs. Senadores Paulo Octávio; 
Arthur Virgílio, em permuta com o Senador Leonel Pa-
van; e o Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de falar depois do pronunciamento do Presidente da 
República, Senador Mão Santa. Eu gostaria de falar 
depois de saber o que Sua Excelência vai dizer à Na-
ção. Não sei se o discurso de Sua Excelência vai co-
meçar enquanto eu estiver falando ou não, mas não 
posso adiar, porque o tempo não permite, e a minha 
inscrição era para agora.

Quero dizer, Colegas Senadores, que não sei 
se V. Exªs têm o mesmo sentimento, mas eu me sinto 
profundamente envergonhado. Talvez mais do que mui-
tos dos senhores e senhoras, porque sou militante do 
Partido dos Trabalhadores, sou membro do Governo. 
Mas não é só pelo que está acontecendo em torno do 
meu Partido e do Governo que ajudei a eleger. Sinto-
me envergonhado com tudo isso que temos visto nos 
últimos dias, semanas e alguns meses, relacionado a 
mensalão, a contas no exterior. No entanto, sinto-me 
envergonhado também por aquilo que vimos fazendo 
aqui paralelamente a isso.

Nessa semana, demoramos dias para votar 
um aumento de salário mínimo de R$300,00 para 
R$384,00, quando o próprio Senador Mão Santa e o 
próprio Senador Aloizio Mercadante disseram e lem-
braram que a diária, um dia de viagem de um Senador 
quando vai ao exterior, é de US$470,00. E perdemos 
tempo discutindo se o salário mínimo seria R$300,00 
ou R$384,00. Paciência! Um aumento de pouco mais 
de R$2,00 por dia enquanto nós recebemos R$1 mil 
por dia quando viajamos. E fico muito à vontade, por-
que não fiz uma única viagem; não sabia quanto era 
essa diária, porque as minhas viagens são pagas por 
quem me convida. Não fiz uma viagem, nesse um ano 
e meio, pelo Senado.
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Estou envergonhado de saber que, além de gas-
tarmos tanto tempo em torno de assuntos vergonhosos 
na ética, gastamos tanto tempo com assuntos vergonho-
sos nas prioridades do uso dos recursos públicos.

Agüentei muitos momentos nesse período do meu 
Governo. Fui demitido de uma maneira que não foi ex-
plicada e não fiz nada, nem disse nada. Vi os projetos 
que iniciei no Ministério da Educação serem desfeitos, 
um a um, sem o menor respeito pelas prioridades da 
educação. Vi este Congresso assistir à Oposição ba-
ter, com razão, porque comprávamos um avião des-
necessário. Vi aqui sermos levados a aprovar estatu-
to de ministro ao Presidente do Banco Central, não 
apenas, claramente, para evitar que o Presidente do 
Banco Central fosse à Justiça, mas, também, criando 
uma mistura entre Governo e Banco Central, que não 
defendo. Sou, sim, favorável a que o Banco Central 
pertença à República e não ao Governo.

No Império, Senador Mão Santa que conhece 
tanto essas questões, o Banco Central era no quarto 
do rei; ele guardava o cofre dele debaixo da cama. Na 
República, o Banco Central é da Nação. Não pode ser 
nem do Governo.

Mas assisti a tudo isso e continuei aqui. Continuei 
aqui quando o meu Partido decidiu que não devería-
mos assinar a CPI, e eu não assinei, porque disse que, 
enquanto estivesse no Partido Trabalhadores, votaria 
conforme o Partido dos Trabalhadores decidisse. Eu sou 
dono da minha voz, mas não sou dono do meu voto.

Não fiquei omisso em nenhum desses momen-
tos. Fiz discursos, falei, escrevi artigos, conversei, 
respondi a correspondências dizendo tudo o que eu 
pensava, todas as críticas necessárias. Alertei o Pre-
sidente diversas vezes. Aqui mesmo, o meu primeiro 
discurso, quando cheguei aqui, foi: liberte a esperan-
ça, companheiro Presidente, sugerindo que Sua Ex-
celência se livrasse daquele entorno que o impedia 
de se relacionar com o conjunto da Nação e que fazia 
com que, nesta prisão, Sua Excelência se afastasse 
do Brasil, ficasse numa gaiola, ficasse enjaulado, do 
ponto de vista das idéias, e terminasse tolerando, por 
conivência ou por omissão – o que, no Líder, é um 
pecado quase igual. Eu me assusto quando um líder 
chega e diz: “Eu não sabia”. Entendo que isso vale do 
ponto de vista ético, mas não vale do ponto de vista 
político. Não saber diminui o pecado, mas não elimina 
a responsabilidade. Líder tem de saber tudo o que é 
feito pelos seus liderados.

Eu alertei, Senador José Agripino. Eu falei, eu 
disse, eu insisti. Mesmo assim, eu não me precipitei, 
em momento algum, na minha decisão partidária. Não 
me precipitei, porque há 40 anos pertenço ao partido 
da justiça social, ao partido da distribuição da renda, 

ao partido da revolução educacional, ao partido da 
soberania no Brasil, ao partido da diminuição da desi-
gualdade regional. E, nos últimos 15 anos, faço parte 
da sigla do Partido dos Trabalhadores, única sigla a 
qual eu pertenci.

Muitos acham que fui do Partido Democrático Tra-
balhista. Não, eu votei em Brizola e continuei brizolista 
até o último instante de Brizola. E continuo ainda, pelo 
que ele representou à minha geração.

No entanto, nunca fui de outra sigla a não ser do 
Partido dos Trabalhadores. Não me precipitei, tomando 
todos os cuidados. Tenho percebido nas discussões, 
nas correspondências, nos telefonemas, que grande 
parte da militância hoje, para continuar no Partido, 
começa a falar em sair da sigla, como se ser da sigla 
hoje impedisse alguém de defender, Senador Arthur 
Virgílio, as suas causas fundamentais. E isso não será 
recuperado com a punição dos responsáveis pelos 
gestos antiéticos cometidos, porque uma coisa é a 
ética, e outra coisa é a causa. O PT perdeu a ética, a 
honra, mas vai recuperá-las, Senador Pedro Simon, 
porque a imensa maioria dos nossos companheiros 
são decentes, honestos, militantes firmes. Lamento 
dizer, contudo, que a causa não será construída nos 
próximos 15, 20 anos ou mais. Vamos voltar a ser éti-
cos, mas vamos ser éticos sem uma bandeira. Ético 
sem bandeira não precisa ser militante, não precisa 
ser político; ética sem bandeira é um direito do cida-
dão comum. Ser ético sem bandeira não é suficiente 
para quem quer fazer política, não em causa própria, 
mas em causa do seu próprio País.

Sem nenhuma precipitação, com todo cuidado, 
escutei e vi pela televisão o Líder Mercadante – um ho-
mem de grande seriedade que terminou sendo afetado 
sem ter nada a ver com isso – dizer que este Partido 
dos Trabalhadores não é o Partido dos Trabalhadores 
dele. Isso foi dito por um líder como o Mercadante, 
com a história dele, fundador do partido. Tenho mais 
anos de militância do que ele, posso dizer que foi mi-
nha única sigla – vinte anos antes dele eu já militava 
na política, na clandestinidade durante algum tempo, 
em movimentos como a Ação Popular, na Igreja Cató-
lica. Tenho mais anos que ele, mas ele é fundador; eu 
não sou. Ele disse, do fundo do coração e com toda a 
razão, que esse PT não é o partido dele.

Não tenho a menor dúvida de que essa sigla 
não é mais a sigla da ética nem da causa com que 
tanto sonhamos, Senador Pedro Simon, a causa da 
soberania, da igualdade. Não soubemos nos ajustar 
às mudanças pelas quais este País passou de 80 para 
cá. De 80 para cá, as bandeiras tiveram de mudar, aca-
bou o país fechado, acabou a luta entre duas potên-
cias, acabou a idéia de estatização, mas não acabou 
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a necessidade de fazer mudanças sociais. Nós nos 
ajustamos ao que a realidade nos obrigava, mas não 
soubemos formular nada novo. É como se, em vez 
de nos ajustar, nos entregássemos. Ajustar-se é uma 
necessidade do realismo político; entregar-se é uma 
traição com os compromissos dos ideais.

Esse sentimento que, ontem, o Mercadante ma-
nifestou, Senador Crivella, é o sentimento de todos. 
Apesar disso, não vim aqui, como muitos devem es-
tar pensando, dizer que estou saindo, hoje, do Parti-
do dos Trabalhadores. Não estou, Senador Tourinho, 
Senador Paulo Octávio, Senador Mão Santa, porque 
hoje, apesar de não sentir relação política com a sigla 
PT, sinto uma relação de afeto. Sinto afeto por essa 
militância com a qual convivi, essa militância que me 
elegeu duas vezes e que, ainda uma vez, tendo lutado 
igualmente, eu não me elegi. É uma relação de afeto. 
Relação de afeto, a gente...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– ...para as relações pessoais. Para a política não bas-
ta a relação de afeto.

Preciso, ainda quero e ainda vou esperar algumas 
horas para, além de manter o afeto, tentar recuperar 
o compromisso político. Essas horas, Srs. Senadores, 
vão ser as horas próximas; estarei ouvindo, pensan-
do, refletindo sobre o que vai dizer o Presidente Lula 
e como é que ele vai olhar nos nossos olhos. Depen-
dendo do seu discurso, que terá início em instantes 
– verei depois na gravação –, ainda poderei ...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cris-
tovam...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Um minuto, Senador.

Eu ainda poderei sentir a volta de uma chama de 
esperança, que desejo que volte, para casar o meu afeto 
com essa sigla, com o meu compromisso político com 
o povo brasileiro e não com a sigla. Se tiver de escolher 
entre o partido e a sigla, ficarei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Eu gostaria de informar que o tempo normal já foi es-
gotado. Já dei um minuto, mas vou dar mais um minuto 
para que o nobre Senador Cristovam Buarque conclua 
o seu pronunciamento. Se os apartes se restringirem 
a esse tempo, poderão ser concedidos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Sr. Presidente, um minuto basta. Não quero jamais 
ser indelicado com os apartes. Só me permita fechar 
em alguns segundos.

Entre o partido e a sigla, a nossa obrigação é 
ficar com o partido, porque o partido a gente traz den-
tro da gente desde a adolescência, e a sigla a gente 

está com ela durante algum tempo. Com o partido 
estou e continuarei sempre; com a sigla, só enquanto 
ela for comprometida com o partido. Hoje eu não sin-
to esse compromisso, mas o afeto me impede de me 
afastar dela.

Senador Pedro Simon, vou esperar as próximas 
horas para ver se o Presidente, seguindo o seu con-
selho de falar ao povo, vai olhar nos meus olhos como 
um dos telespectadores e vai dizer aquilo que espero 
para me convencer de que ele não tem responsabili-
dade com isso, que ele tomou as medidas contra isso, 
e que ele vai trazer uma causa para ajudar a mudar o 
Brasil, porque sem uma causa, não basta ética...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– ...da política é a ética da causa.

Sr. Presidente era isso que tinha a dizer aos co-
legas. Se houver tempo para dar o aparte, além do 
meu tempo, por concessão da Presidência, ficaria 
muito feliz, mas não sou o dono dos destinos da ses-
são. (Pausa.)

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cris-

tovam Buarque, o País todo atentamente ouve V. Exª. 
Quando, com brevidade se situou e deu o seu currículo 
político, V. Exª igualou-se a Rui Barbosa, que se casou 
com a justiça – e V. Exª, com a educação. A educação 
é a raiz de todos os bens. E V. Exª falou que ganhou 
e perdeu as eleições, como Rui Barbosa, mas nunca 
perdeu a vergonha, a dignidade e a ética. Isso faz re-
nascer a esperança da democracia brasileira.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Obrigado, Senador Mão Santa.

Passo a palavra ao Senador Paulo Octávio, da 
minha cidade, do Distrito Federal, com quem eu tenho 
a satisfação de compartir não só a banca, mas tam-
bém a amizade.

O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador Cristo-
vam, sinto, no pronunciamento de V. Exª, uma profunda 
angústia neste momento tão grave pelo qual passa a 
Nação brasileira. V. Exª falou com o coração, expres-
sou seus sentimentos. Eu, que conheço a sua forma, 
a sua conduta pessoal em tantos anos em Brasília, a 
sua lisura, o seu trabalho por esta cidade, o seu traba-
lho pelo País, quero dizer que estou sensibilizado com 
o seu pronunciamento, com a sua busca pela trans-
parência, com a sua busca pela verdade. Certamente 
sei que o partido em que V. Exª tanto acredita não é 
o partido que está sofrendo o que sofre hoje. Quero 
aqui, portanto, deixar registrado que o seu pronuncia-
mento me tocou profundamente pela sinceridade, pela 
honestidade de suas palavras.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Muito obrigado, Senador.

Quero dizer, Presidente, que estou inscrito para 
falar segunda-feira, quando virei dizer se o discurso 
do Senhor Presidente me convenceu ou se ele não 
me convenceu.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedemos a palavra ao nobre Senador José Agri-
pino, por cinco minutos, para comunicação urgente de 
interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso II, 
alínea a, do Regimento Interno.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
aqui com uma nota estarrecedora, uma nota de adia-
mento do debate “Desafios do Desenvolvimento”, no 
qual se discutiria a qualidade da política fiscal de longo 
prazo – o debate seria realizado nesta quinta-feira, 11 
de agosto, no Ministério do Planejamento.

O Ipea, que é do Governo, e o Pnud, que não é, 
pelos seus presidentes, respectivamente Glauco Arbix 
e Carlos Lopes, decidiram suspender um debate que 
teria a presença do Ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo; do Ministro da Fazenda, Antônio Palocci; dos 
Senadores Aloizio Mercadante, Tasso Jereissati, do 
meu partido, e Rodolpho Tourinho, do PFL e do Bloco 
de Oposição; e do Deputado Delfim Netto. A alegação 
deles, no fundo – aqui está mal escrito, o português 
deles não é dos melhores –, basicamente, é a seguinte: 
como o Senado aprovou esse salário mínimo que por 
muitos é considerado absurdo – e houve razões polí-
ticas por trás disso, não vamos negar –, eles disseram 
que não tinham mais o que debater com o Senado.

Quero repudiar, em nome do Senado, porque isso 
é um atentado à soberania do Senado. Se não quise-
rem conversar com os Senadores, que não conversem. 
O Senado não faz a menor questão de conversar com 
autoridades que talvez nem mais detenham poder a 
essa altura dos acontecimentos. Agora, repudio, em 
nome do Senado – e sei que falo em nome de todos 
nós –, o Pnud e o Ipea imaginarem que podem inter-
ferir sobre o gesto soberano, intransferível do voto e 
da consciência do Senador que cada um de nós é, 
representando cada unidade federativa. Se não qui-
serem conversar, o Senado não faz a menor questão. 
O Senado aqui vota como quer, quando quer, do jeito 
que quer, de acordo com a sua consciência. Se erra 
ou acerta, aí estão os analistas políticos e econômicos 
para nos criticar. Isso é uma grosseria que repelimos. 
Sugiro que não se aceite mais convite do Ipea, nem do 

Pnud para discutir coisa alguma enquanto não pedirem 
desculpas formais ao Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Rodolpho 
Tourinho, Senador Mão Santa, já fui candidato seis ve-
zes, sempre a posto majoritário: três vezes a Senador 
e três vezes a Governador. Ganhei três das eleições 
para Senador e duas para Governador; perdi em uma 
para Governador.

Sempre tive muita vontade, Senador Arthur Virgí-
lio, de ter um marqueteiro peso-pesado ajudando-me 
em campanha eleitoral. O que nunca tive foi dinheiro 
para contratar, por exemplo, Duda Mendonça, que es-
teve no Rio Grande do Norte em campanhas eleitorais 
contra mim, nunca em meu favor, trabalhando em favor 
dos meus adversários, nunca do meu lado, pois nunca 
pude pagar ao Duda Mendonça.

Ontem tive a oportunidade – nunca havia tido 
– de vê-lo durante longas horas prestar depoimento, 
que me pareceu sincero, emocionado e verdadeiro. E 
me lembrei, Senador Pedro Simon, de um fato que está 
muito registrado na memória de todos nós, brasileiros, 
das sucessivas campanhas de Lula. Lula foi candidato 
uma vez, perdeu; na segunda vez, perdeu. Senador 
Mão Santa, na terceira vez, disse – o Brasil todo lem-
bra: “Só serei candidato se Duda for meu marqueteiro”. 
Ele deve ter tido o meu sentimento na quarta vez, o de 
que era o Lulinha Paz e Amor e que precisava de um 
marqueteiro de peso para fazer a campanha dele. Peso 
tem preço. Eu nunca pude pagar. Lula entendeu que 
havia chegado a sua hora e que poderia pagar.

Senador Geraldo Mesquita Júnior, foi revelado, on-
tem, o custo da campanha de Lula, o pacote Lula mais 
Governo e Senado por São Paulo: R$25 milhões. No 
depoimento de Duda Mendonça, ficou claro que R$14 
milhões foram pagos no Brasil e R$11 milhões foram 
pagos fora do Brasil. A declaração de Duda Mendonça 
levou petistas a chorarem no plenário da Câmara, e 
Deputados e Senadores petistas a ameaçarem deixar 
o Partido. Além disso, instigou o Presidente Nacional 
do PT, numa declaração que não entendi muito bem, 
em São Paulo, quando reuniu sindicalistas para con-
vocá-los a irem à rua para defender o mandato do 
Presidente – convocação que não chegou a ser feita 
pelo vexame provocado pelo depoimento de Duda Men-
donça. Tarso Genro disse que tinha chegado a hora de 
o Presidente falar à Nação: era hora de o Presidente 
prestar contas, convocar o Conselho da República. 
Era hora disso, daquilo e daquilo outro, como se a de-
claração de Duda Mendonça não dissesse respeito a 
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eles próprios e como se dissessem, Senador Arthur 
Virgílio: “Xô, mosca. Xô, mosca. Vocês devem fazer 
isso porque acho que isso não tem nada a ver conos-
co”. Tudo bem. Foi a declaração do Presidente do PT, 
Tarso Genro, indignado com as denúncias trazidas a 
lume pelo publicitário Duda Mendonça.

Nesta manhã, fui a um programa de televisão 
e tive a oportunidade de fazer algumas declarações. 
Senador Pedro Simon, V. Exª fala com independência. 
Pertence a um Partido que faz parte da Base do Go-
verno, mas fala com independência, que é aplaudida 
pelo Brasil inteiro e por mim. Os Deputados Federais 
que estão sendo encaminhados ao Conselho de Éti-
ca, com processos de cassação abertos, têm como 
culpa formada a participação no esquema financeiro 
operado pelo Sr. Marcos Valério, que utilizou dinheiro 
de origens diversas, que serviu para pagar advogado 
do PT em Santo André, para pagar jatinhos, para pa-
gar hotéis de luxo, para pagar campanhas eleitorais, 
para pagar muitos mimos e algumas campanhas, de 
forma ilegítima, porque era de caixa dois. O esquema 
financeiro de Marcos Valério está comprometendo 
Deputados que estão sendo levados ao Conselho de 
Ética com processo de cassação. Provavelmente, per-
derão os mandatos.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acu-
sado ontem, na minha opinião, frontalmente, pelo Sr. 
Duda Mendonça, de crime maior do que aqueles pelos 
quais os Deputados estão sendo levados ao Conselho 
de Ética, acusados de participarem de um esquema 
ilegítimo de financiamento de campanha, a partir de 
uma base financeira feita com tráfico de influência e 
participação de recursos públicos. Mas foi Lula que o 
contratou.

Nunca tive a condição de contratar Duda, porque 
eu sabia que seu serviço era caro e eu não podia pa-
gar. Não é possível que Lula não soubesse quanto iria 
custar Duda e se ele podia ou não podia pagar. Claro 
que ele sabia! Evidente que ele tinha de saber! E falo 
com a experiência de quem fez seis campanhas elei-
torais com responsabilidade. Quem contrata tem que 
pagar a não ser que seja um absoluto irresponsável. E 
Duda diz que está recebendo o dinheiro dele de forma 
ilegítima. Os Deputados estão sendo levados ao banco 
dos réus com a espada de Dâmocles na cabeça para 
serem cassados. 

O que Duda falou, ontem – e não quero fazer ne-
nhum juízo de valor, não quero fazer nenhuma anteci-
pação de julgamento –, é uma coisa muito mais séria 
do que está ocorrendo com os Deputados que estão 
indo ao Conselho de Ética para cassação. Por quê? 
Porque parte do custo da campanha, que eu supo-
nho que Lula soubesse o valor, foi paga aqui dentro e 

outra parte lá fora, em contas abertas de forma ilegal 
e com dinheiro que se supõe ilegal. Qual é a origem 
desse dinheiro? Foi daqui para lá, ou foi de lá para lá 
mesmo? Claro que vai ser investigado e a formação de 
culpa vai acontecer. De plano, Sr. Presidente, já está 
configurada uma infração ao art. 28, inciso I da Lei de 
Partidos Políticos que diz que está passivo de perda 
de registro o partido político que receber doação em 
moeda estrangeira. Está claro. 

Uma outra coisa que se impõe, Sr. Presidente, 
é o seguinte: o Procurador-Geral da República tem 
a obrigação de determinar ao TSE a reabertura das 
contas de campanha do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. 
A denúncia está feita, é pública. É obrigação do Procu-
rador-Geral da República determinar a reabertura da 
prestação de contas do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Foi 
um depoimento de dez horas do Sr. Duda Mendonça. 
O Brasil inteiro assistiu a ele. A Procuradoria-Geral da 
República tem a obrigação de fazer, se quiser cumprir 
a lei, e é a sua prerrogativa constitucional. 

Agora, Sr. Presidente, um minuto só. Porque eu 
queria abrir o meu coração. Senador Arthur Virgílio, 
o Presidente está prometendo ao País um pronun-
ciamento público à Nação. Devo dizer a V. Exªs que 
para o Presidente da República falar à Nação e ter a 
sua palavra acreditada, prometer a reforma política, a 
reforma ministerial, a tomada de atitudes, é preciso, 
Senador Mão Santa, tomar uma atitude fundamental. 
Duda disse que ainda lhe devem – de contas de cam-
panha –, Senador Rodolpho Tourinho, R$11 milhões; 
Marcos Valério disse que lhe devem R$100 milhões. 
Duda, R$11 milhões; Marcos Valério, R$100 milhões. 
Não é possível, que o Presidente da República não 
saiba quem é que opera os pagamentos do seu Par-
tido. Se não sabe, está sabendo. E ele conhece as 
pessoas, pois tem renegado o Sr. Delúbio, o Sr. Silvio 
Pereira. Então, ele conhece a intimidade do seu Go-
verno e do seu Partido.

Se existem essas contas para pagar, de R$100 
milhões e de R$11 milhões, o Presidente, que conhece 
os caboclos de sua aldeia, tem a obrigação, para ter 
a sua palavra acreditada, de dizer ao País quem está 
operando esse esquema espúrio que levou petistas a 
chorarem no plenário da Câmara, que levou o Líder 
do Governo a dizer que ou se esclarecia isso ou ele 
iria deixar esse Partido. O Presidente tem que apontar 
os culpados. Ele sabe que as pessoas que estavam 
operando financeiramente deveriam ter fontes de onde 
iriam buscar esse dinheiro, e não é dinheiro privado. 
É claro que seria tráfico, é evidente que seria tráfico 
de influência para obterem R$100 milhões, talvez com 
operações ilegais de fundos de pensão. Ele sabe e tem 
a obrigação de apontar, de abrir as entranhas de seu 
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Partido e de seu Governo e dizer: “Mea culpa, mea 
culpa, os culpados são Fulano, Sicrano e Beltrano, na 
minha opinião. Eu os entrego e quero que a Justiça 
tome conta deles”.

Se ele fizer isso, Senador Arthur Virgílio, readqui-
re, para mim, a condição de credibilidade na palavra. 
E ele sabe quem é que operava e quem é que seria 
capaz de levantar dinheiro para pagar os R$100 mi-
lhões de Marcos Valério e os R$11 milhões de Duda 
Mendonça. Se ele tomar essa atitude e disser “Fula-
no, Fulano e Fulano são os responsáveis, o esquema 
é este, quero que a Justiça investigue e os ponha na 
cadeia”, se ele disser isso, fico satisfeito e readquiro 
a credibilidade na palavra dele.

Do contrário, Sr. Presidente, eu e meu Partido 
teremos de cumprir nossa obrigação. Não vamos es-
conder sujeira nenhuma debaixo do tapete. Vamos em 
busca das evidências. Vamos em busca daquilo que 
os bons advogados podem nos dar, as evidências ju-
rídicas, para que quem for culpado pague a sua pena, 
chegue aonde chegar, doa em quem doer.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur Virgílio, 
como Líder do PSDB, por cinco minutos, para uma co-
municação urgente de interesse partidário, nos termos 
do art. 14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Brasil vive uma de suas crises mais 
graves. Ainda menos grave do que aquela que levou ao 
suicídio de Getúlio Vargas; mais grave do que aquela 
da tentativa militar de se impedir a posse de João Gou-
lart, em 1961; felizmente, menos grave ainda, embora 
a crise de João Goulart não fosse ética, do que a crise 
que levou à implantação de uma ditadura de 21 anos 
neste País; muito mais grave talvez do que o próprio 
momento da administração do Presidente Fernando 
Collor de Mello.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, se o Presiden-
te Lula tiver ou tivesse que sofrer o impeachment por 
razões de vício no financiamento de sua campanha 
eleitoral, esse impeachment atingiria necessariamen-
te, Senador Geraldo Mesquita, o Vice-Presidente José 
Alencar e, na linha de sucessão, estaria alguém que a 
Nação não espera que assuma a Presidência e alguém 
que, tenho certeza, pelo seu bom-senso, tampouco 
deseja assumir a Presidência da República, que é o 
Presidente da Câmara Severino Cavalcanti.

É com essa responsabilidade que a Liderança 
do PSDB vem à tribuna para dizer que é esgotado o 
tempo de o Presidente da República poder mentir para 
o povo brasileiro. É esgotado o tempo de o Presidente 
da República repetir chavões do tipo “nunca se inves-

tigou tanto quanto no meu Governo, eu prendi a grã-
fina da Daslu, eu fiz...” 

Presidente, pare de mentir de uma vez por todas, 
para a Nação! Daqui a minutos começa o seu pronun-
ciamento, que é definitivo quanto ao senhor poder ou 
não se manter no poder. Vossa Excelência, Presiden-
te Lula, precisa dar nome aos bois. Vossa Excelência 
precisa assumir que, embora seu Governo apresen-
te um relativo êxito macroeconômico – ele, que é um 
fracasso microeconômico –, fracassou no campo polí-
tico, fracassou no campo administrativo e, sobretudo e 
lamentavelmente, o seu Governo e Vossa Excelência, 
Presidente Lula, fracassaram no foro ético. 

É preciso que Vossa Excelência faça claramente 
uma autocrítica e admita perante a Nação, a partir da 
transmissão do seu discurso, que o seu Governo, in-
felizmente, passou a abrigar a convivência com a cor-
rupção, com todos os vícios apontados pelo Sr. Duda 
Mendonça, admitidos por aquela figura melíflua do 
Sr. Valério, por todos os vícios denunciados hoje pelo 
Deputado renunciante – está na revista Época já cir-
culando nas bancas – Valdemar Costa Neto, dizendo 
que Vossa Excelência, Presidente Lula, sabia de tudo, 
sim, e que foi negociado dinheiro em troca da adesão 
do PL ao seu projeto de poder.

Se Vossa Excelência, Presidente Lula – aí eu faço 
coro com o Senador José Agripino, com os demais ora-
dores, com o Senador Pedro Simon –, hoje imaginar que 
existe uma Nação a ser engambelada, existe uma crise 
a ser empurrada com a barriga, existe algo parecido 
com a possibilidade de sair sem nenhum arranhão e, 
ainda por cima, deixando intocada a máquina corrupta 
que se montou dentro do seu Partido e dentro do seu 
Governo, Vossa Excelência, Presidente Lula, perderá 
a condição mínima de dirigir este País. 

Alguém pergunta: o PSDB quer o impeachment? 
Não. O PSDB quer o Presidente Lula governando até 
o final. Alguém pergunta: o PSDB, por outro lado, aco-
bertará equívocos do Presidente Lula? Não, não aco-
bertará. O PSDB admite que o impeachment é algo 
que está na Constituição e que pode ser aplicado, 
sim, embora seja indesejável porque nós preferimos 
Presidente passando a faixa para outro Presidente, 
na tradição e na cultura de uma democracia conso-
lidada, ao invés de impeachment de doze em doze 
anos? O PSDB prefere não usar esse remédio mas 
sabe que esse remédio existe na Constituição e, em 
caso extremo, pode ser usado. O PSDB vai propor 
impeachment? Não quer, não pensa em propô-lo. O 
PSDB admite que pode algum outro partido ou alguma 
instituição tipo Ordem dos Advogados do Brasil propor 
impeachment? Admite que pode alguém, a esta altu-
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ra, estar até redigindo uma petição visando a impedir 
o Presidente da República. 

O Presidente da República, ao longo do seu go-
verno, foi mentiroso, irresponsável, incapaz, incom-
petente, não administrou, não cuidou de estudar os 
assuntos das Pastas que dirige. O Presidente da Re-
pública montou um projeto de marketing, ele que não 
tinha projeto de governo, apenas projeto de poder, isso 
tudo estribado em dinheiro, agora, visto como dinheiro 
ilegal e no exterior, capaz até de levar à extinção do 
Partido dos Trabalhadores. Ali eu vi lavagem de dinhei-
ro, com muita certeza quase. Eu vi, com toda certeza, 
abertura ilegal de conta no exterior, sonegação fiscal, 
evasão de divisa. 

Presidente Lula, o seu tempo esgotou, o seu tem-
po está finito, o seu tempo está findo, para qualquer 
coisa que não seja o diálogo sincero com a Nação. Se 
Vossa Excelência emerge do discurso de hoje sem 
críticas cretinas à Oposição, sem inventar falsas eli-
tes, se Vossa Excelência emerge desse discurso com 
a grandeza de alguém que pede apoio à Nação, para 
completar um período infeliz de Governo, nós não ne-
garemos, enquanto Nação, apoio a Vossa Excelência, 
para que conduza este País pelos mares tormentosos 
que nós hoje estamos vivendo.

Ouço o aparte do Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É muito im-

portante o pronunciamento de V. Exª, porque V. Exª está 
deixando claro perante à Nação que não está aconte-
cendo aqui o que aconteceu em 1954, o que aconte-
ceu em 1964, em que havia um golpe para derrubar o 
Presidente. Era um golpe que queria derrubar, queria 
derrubar. Era o Exército, era a UDN, era o Lacerda. V. 
Exª é Líder de um grande Partido e está dizendo com 
todas as letras: “Fale Presidente! Convoque-nos! Que-
remos ajudar, desde que Vossa Excelência aponte um 
caminho, aponte um rumo e nos indique o que fazer”. A 
palavra de V. Exª, perante a Nação, é da maior impor-
tância, e o Presidente Lula tem a obrigação de ouvi-la 
e de atendê-la. Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Pedro Simon. E eu concluo de maneira 
muito clara....

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – V. Exª tem mais dois minutos, Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente Cristovam Buarque.

Concluo de maneira muito clara, dizendo que 
o Presidente está mesmo diante dessa bifurcação: a 
mentira hoje será fatal, a inverdade será letal; a ver-
dade poderá ser a sua sobrevida até 31 de dezembro 
de 2006.

O Presidente da República, Senador Pedro Si-
mon – e vou falar algo que pode parecer paradoxal –, 
hoje, perdeu o direito de governar até o final do seu 
Governo; ele que tem o dever de governar até o final 
do seu Governo; ele tem o dever de chegar ao final do 
seu Governo; ele que, talvez, esteja perdendo o direito 
de exercitar esse dever. Mas ele tem que reconquistar 
esse direito, a partir da relegitimação do Poder, dando 
nome aos corruptos, assumindo a sua parte e parando 
com essa inocência de que não sabia de nada nunca, 
de que não tomou conhecimento de coisa alguma, 
quando nós sabemos como se processam as campa-
nhas políticas e sabemos que Sua Excelência tinha, 
sim, a consciência plena de que coisas irregulares se 
passavam.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª cumpriu 
e cumpre a sua missão da Oposição, que tem salva-
do a democracia. Mas eu queria dar uma esperança. 
A esperança é a última que morre. Como está no livro 
de Dom Quixote, só não tem jeito para morte, mas 
eu acho que ainda há. A história mostra, por exemplo, 
que Luiz XV era fraco e foi buscar um Richelieu, e 
ele governou por 18 anos. Depois veio o cardeal Ma-
zzarino e foram mais 17 anos. Então, o Lula tem que 
buscar um Richelieu. E o Richelieu no momento, para 
salvar esta Nação, deve ser um homem que tenha um 
currículo de virtude e moral política pelos cargos que 
exerceu, como Pedro Simon. Eu não vejo esse Riche-
lieu no time do PT.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, concluo...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –...di-
zendo que o Presidente da República falará dentro de 
poucos minutos. Sei que há outros oradores inscritos e 
faço uma sugestão a V. Exª que submeta ao Plenário: 
ainda que porventura ao longo dessa fala da fase do 
Presidente possam os oradores esgotar os seus tem-
pos, a minha idéia era que V. Exª mantivesse a sessão 
aberta para voltarmos aqui e comentarmos a fala do 
Senhor Presidente da República, para que pudésse-
mos assistir ao que o Presidente da República vai di-
zer, ouvir o que Sua Excelência vai dizer e voltarmos, 
nós que estamos aqui em vigília cívica, para comentar 
a fala do Senhor Presidente da República. 

Digo que o Sr. Presidente da República tem en-
frentado a mais democrática oposição que já se mon-
tou neste País de 1946 para cá. Digo mais, que nunca 
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um governo tergiversou tanto em relação à verdade 
e nunca se montou uma teia de corrupção tão ampla, 
tão tentacular como essa dirigida por Sua Excelência. 
Não que seja Sua Excelência corrupto, mas o seu 
Governo dirige um esquema de corrupção sistêmico 
e tentacular.

É hora, portanto, de silenciarmos, a meu ver, e 
ouvirmos o Presidente da República e, depois, voltar-
mos para cá...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – …di-
zendo ao Presidente que ele tem dois caminhos: um 
caminho de assumir as suas culpas e se credenciar 
moralmente perante a Nação e o caminho de manter 
as suas mentiras, que será a sua perdição e será um 
momento de trevas para um País chamado Brasil, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam 
Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Senador Arthur Virgílio, está garantida 
a sua sugestão, e mais do que isso, vou sugerir que 
convoquemos os Senadores que estão na Casa para 
que venham aqui fazer um debate sobre o discurso 
do Presidente..

Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, 
como Líder do PL, por cinco minutos.

Em seguida, falará o Senador Paulo Otávio.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, assumimos o Governo, em 2002, PT e PL, sob um 
sonho de mudança deste País. 

A Nação brasileira já não agüentava mais o pro-
jeto neoliberal que mergulhou a nossa Nação em uma 
crise muito grave. Houve problemas na área financeira, 
o dólar muito alto, inflação passando dos dois dígitos, 
risco Brasil a níveis incríveis, C-Bonds com péssimo 
valor. E o PT e o PL assumiram o comando desta Na-
ção, Sr. Presidente, sob um sonho e um projeto de 
mudar a política brasileira.

É verdade que o Presidente Lula governou em-
balado num sonho de que era possível mudar o Brasil 
sem tocar no real interesse das classes. Não foi pos-
sível, Sr. Presidente. A política econômica não foi a 
política econômica que pregamos na campanha. Mas 
havia uma voz na República que denunciava e denun-
cia até hoje esse esquema: o nosso Vice-Presidente e 
Presidente de Honra do Partido, José Alencar. Foi ele, 

durante todo esse tempo, dois anos e meio de Gover-
no, que buscou trazer novamente o PT e o PL para a 
coerência da campanha.

Sr. Presidente, talvez esteja aí o ponto princi-
pal dessa crise. A crise não é política. A crise vem da 
economia. Estamos com um desemprego de quase 30 
milhões de brasileiros e eu não creio que, se o Gover-
no estivesse crescendo, se o desemprego estivesse 
diminuindo, se as pessoas não estivessem morrendo 
nas filas dos hospitais, nós não estaríamos vivendo a 
crise que vivemos hoje. E essa crise política que vi-
vemos hoje vai mostrar à Nação os oportunistas e os 
homens que prezam a justiça. Nós não podemos ser 
irresponsáveis. O povo brasileiro não merece isso. Nós 
não podemos condenar. E, aliás, diz a Bíblia: “Maldito” 
– e não havia outra palavra, outro adjetivo, para se des-
crever – “Maldito aquele que inocenta o culpado mas 
também maldito aquele que culpa o inocente”. 

Eu tenho certeza de que nenhum Senador desta 
Casa, de consciência limpa, poderá desconfiar de um 
Senador como o Líder do Governo, Aloizio Mercadante, 
que tem sido um exemplo de trabalho, de vigília cívica, 
presente nesta tribuna, nas Comissões e nas reuniões 
preocupado unicamente com o destino do nosso País. 
E, ontem, foi acusado injustamente porque não sabia. 
Pelo seu espírito cívico e político, com certeza, jamais 
teria concordado ou sido conivente com recursos no 
exterior. Eu duvido que isso acontecesse.

Também duvido que o Presidente Lula, depois de 
25 anos de peregrinação por este País, olhando nos 
olhos das pessoas mais humildes, sindicalista que veio 
de baixo, tenha conhecimento dessas coisas. Não tinha 
não. Espero que o Presidente diga isso à Nação.

É fácil condenar, é fácil jogar pedra. É fácil! Va-
mos condenar a Cristo por ter nomeado Judas seu 
discípulo, que o traiu e roubou!?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) –... e 
não roubou só nas trinta moedas de prata, roubou 
durante três anos. Vamos condená-Lo por isso? Não. 
Vamos condenar a Deus, que pôs no Paraíso a árvore 
do bem e do mal? Por que não só a do bem? Por que, 
no Paraíso, tinha que ter um mal plantado, a árvore 
plantada no Paraíso, exatamente à árvore que nos le-
vou à fatídica morte?

Sempre há o bem e o mal e é preciso que os 
homens de consciência, patriotas, saibam distinguir 
entre o bem e o mal, até na família, entre parentes e 
amigos. Nós não podemos condenar a todos. 

Não é justo que se enxovalhe a honra do líder 
do Governo nesta Casa, que todos conhecemos, tem 
seus defeitos, como nós todos, mas é um lutador nas 
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suas vigílias cívicas, nas comissões, no plenário, na 
tribuna do Senado, sempre lutando pelo interesse da 
Pátria. Sei que o Senador Mercadante pode ser se-
guramente uma exceção, o Presidente Lula também, 
mas ainda que haja um justo em Sodoma e Gomorra, 
por amor a esse justo, que se poupe a Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PT – DF) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Oc-
távio, por dez minutos, prorrogáveis por mais cinco.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Cristovam Buarque, Srªs e Srs. Sena-
dores, no momento em que a Nação brasileira aguarda 
o pronunciamento do Presidente da República, quero 
cumprimentar aqui os Senadores Pedro Simon e Arthur 
Virgílio por seus pronunciamentos, o Líder do nosso 
Partido, o PFL, Senador José Agripino. 

Enquanto todos aguardamos o que dirá o Presi-
dente da República, gostaria de fazer algumas avalia-
ções sobre a obra social desenvolvida aqui em Bra-
sília.

Sei que o Governo Federal assumiu um compro-
misso com a Nação de desenvolver um grande con-
junto de obras sociais, mas não conseguiu executar, 
cumprir esse compromisso. Por isso mesmo, fiz ques-
tão de trazer hoje, para conhecimento do Plenário do 
Senado Federal, alguns números da área social de 
Brasília, cidade esta que, hoje, tem uma população de 
cerca de 2,3 milhões, projeção do IBGE para 2005, e 
que tem a sua maior concentração demográfica dis-
tribuída fora da área da capital, onde se instauram os 
bolsões de carência social, cuja assistência, por parte 
do Governo, dá-se por conta dos 64 programas sociais 
por ele empreendidos, atendendo as mais diversas 
áreas e instâncias das necessidades da população 
mais pobre.

Apesar de o Distrito Federal apresentar a maior 
renda per capita do País, aqui ainda persistem as 
desigualdades sociais – e não são poucas –, comuns 
a todas as regiões brasileiras. Erradicar a pobreza e 
as desigualdades é tarefa difícil, de longo prazo, em 
que um dos maiores desafios consiste na atuação do 
Estado em fatores estruturais que lhes dão causa, por 
meio de políticas que, alheias ao paternalismo, pro-
movam, efetivamente, o desenvolvimento humano e 
a responsabilidade social.

Em 2004, o Governo do Distrito Federal, para o 
custeio desses 64 programas, gastou R$303 milhões 
– havendo previsão para a criação de mais cinco de-
les até o final do primeiro semestre do corrente exer-
cício. 

Mais de 500 mil pessoas no Distrito Federal fo-
ram atendidas no ano passado por algum dos projetos 
sociais empreendidos pelo Governo. O Renda Minha, 
por exemplo, transferência de uma bolsa mensal de 
R$45,00 por criança matriculada no Ensino Fundamen-
tal público – atendeu aproximadamente 105 mil alunos 
carentes com renda familiar de até R$90,00.

O Programa Cesta de Alimentos da Família – ces-
ta mensal de 12 itens para famílias não cadastradas 
no Renda Solidariedade, com renda per capita de 
até meio salário mínimo – subsidiou a alimentação de 
52.239 famílias no ano anterior. 

São 13 os órgãos do GDF a coordenar programas 
sociais, pelo que também merecem relevo o Saúde 
Escolar – 1 milhão, 632 mil, 887 atendimentos ao ano; 
o programa atinente aos restaurantes comunitários, 
instalado em 10 localidades do DF, com refeições a 
R$1,00 – refeições muito nutritivas, muito bem-feitas 
– em número de 300 mil por mês; o Esporte à Meia-
Noite, proporcionando a jovens marginalizados ativida-
des esportivas entre 23h e 2h da madrugada; o Apoio 
ao Preso – uso de mão-de-obra dos presos junto a 
convênios públicos e privados, com a participação de 
1.155 detentos; o Programa de Isenção de Tarifas, em 
que 7.150 famílias com baixo consumo de água, ca-
dastradas no Pró-Família, não pagam contas de água; 
o Programa Proteção Social a Indivíduos e Famílias, 
que estabelece a concessão de passes livres e apoio 
a migrantes, população de rua e favelados, perfazendo 
5.483 atendimentos ao mês.

Enfim, esses são alguns dos programas de in-
clusão social, levados a efeito, com significativa eficá-
cia e competência pelo Governo do Distrito Federal. 
Além de alimento, saúde, educação, muitos deles 
carreiam empregos diretos ou indiretos à população. 
Exemplos disso são os restaurantes comunitários e a 
distribuição diária de pão e leite no café da manhã de 
83.455 famílias, a partir do fato de que o Governo do 
Distrito Federal contrata 37 fornecedores de leite. Na 
cadeia do leite, da qual a administração pública com-
pra diariamente 1.000 litros, os empregos gerados 
diretamente pelo fornecimento do produto ao progra-
ma passam da casa de 1,1 mil. Segundo números ofi-
ciais da Associação dos Produtores e Processadores 
de Leite do Distrito Federal, são 60 empregos diretos 
entre os produtores, mais 400 no segmento de laticí-
nios e outros 200 nas empresas distribuidoras. Além 
desses empregos diretos, a doação de leite emprega 
veterinários, zootecnistas, fabricantes de ração e de 
equipamentos para os laticínios. Calculam-se, assim, 
mais de quatro mil empregos indiretos.

Deve-se, portanto, reconhecer a proficiência ad-
ministrativo-funcional do Governo do Distrito Federal 
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que, além de prover obras de grande porte que em-
belezam e viabilizam o dia-a-dia do cidadão, investe, 
com sucesso e considerável aproveitamento, no âm-
bito social.

Todavia, Sr. Presidente, Senador Cristovam Bu-
arque, sem embargo deste registro que reconhece e 
aplaude o esforço do Governo do DF em minimizar a 
dor e o desconforto daqueles que integram bolsões 
de carência no Distrito Federal, devo aqui consignar 
– até por tratar-se de assunto que necessariamente 
emerge daquele que ora se expõe – o elevado grau de 
concentração de renda e de riqueza, como uma das 
características mais marcantes da economia brasileira, 
em todas as regiões brasileiras.

Os nossos índices de desigualdade estão entre 
os mais altos do mundo, e não somos, Srªs e Srs. Se-
nadores, nem de longe, um País reconhecido como 
modelo de adoção de um eficiente perfil redistributivo 
de renda. É preciso que façamos mais. Programas 
bem-intencionados são válidos, embora muitos deles 
não passem de paliativos.

Crescemos no período Vargas, crescemos muito 
nos anos JK, crescemos até na ditadura militar e tam-
bém nos últimos anos. Tivemos inflação, hiperinflação 
e deflação. Várias moedas com valor e sem nenhum 
valor. A instabilidade foi generalizada. Só permaneceu 
estável a deplorável estrutura de distribuição de renda 
no País: os 10% mais ricos, apropriando-se dos 50% 
da renda produzida, e os 50% mais pobres, de pouco 
mais de 10%. E o que é pior: os ricos – segundo dados 
oficiais do Governo – são brancos, instruídos, urbanos, 
e 22% deles não trabalham.

Todos sabemos que algo está errado – e há mui-
to isso ocorre. O Brasil, Sr. Presidente, não é um País 
pobre. É um País de pobres, onde se gastam mais de 
R$135 bilhões por ano em programas sociais – mais 
de 20% do nosso PIB. É muito dinheiro para resulta-
dos pífios!

Penso – e aqui fica a semente de um futuro pro-
nunciamento pertinente – que mais seriedade e fisca-
lização no que se refere ao trato com a coisa pública 
e uma reformulação na aplicação e direcionamento 
desses recursos – priorizando, sobretudo, a educação, 
a saúde, a geração de empregos, a criação de novas 
empresas, é parte de um caminho a ser seguido, para 
que não continuemos a incorrer numa eterna petição 
de princípio. Justiça e eqüidade tributárias são medi-
das que se erguem, por uma reforma condigna, que 
sirva aos interesses do Estado, mas que possibilite 
igualmente o crescimento do cidadão e dos segmen-
tos empresarial e produtivo brasileiros.

Fiscalizar, com mais afinco, a aplicação dos re-
cursos atinentes aos programas sociais em todo o 

País, cuidando para que cheguem, de fato, aos mais 
pobres, é preciso. Reformular o escopo de políticas pú-
blicas nessa direção também é necessário, para que 
os programas sociais não se afigurem tão-somente 
donativos, mas instrumentos que induzam a população 
a uma cidadania plena de fato e de direito.

Todo ser humano merece mais do que uma mão 
estendida ofertando-lhe o pão da manhã, merece mais 
do que uma complementação de uma renda miserável, 
mais do que transporte gratuito pelo fato de ser um mi-
grante ou morador de rua. O ser humano merece não 
ter que ser morador de rua, merece poder pagar o seu 
transporte, comprar a sua comida, ter onde morar às 
suas próprias expensas, poder custear os estudos dos 
filhos, ser respeitado e requisitado pelo mercado de 
trabalho, independentemente da cor da sua pele.

Uma conscientização nacional e um grande mu-
tirão de idéias a respeito urgem – e pasmem! – desde 
1500, em nome de uma nova e justa ordem social no 
Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PT – DF) – Agradeço-lhe, Senador Paulo Octávio. 
Concedo a palavra, por dez minutos, ao Senador 

Geraldo Mesquita Júnior, por permuta com a Senado-
ra Heloísa Helena, que está presente, mas cedeu a 
vez a S. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, 
muito obrigado. Senadora Heloísa Helena, meus agra-
decimentos também pela cessão do tempo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito 
ser a hora de fazermos um pit stop em meio a essa 
confusão toda e lembrarmos a todos, às pessoas que 
estão aflitas no Brasil, a origem de toda essa confusão 
que chamamos de crise.

Para mim, essa situação se iniciou há muito tempo. 
Tenho também a convicção – e os fatos demonstram e 
comprovam isso – de que essa crise vem se desenvol-
vendo e os fatos vêm ocorrendo no âmbito do Poder 
Executivo, porque fica a impressão, às vezes, para a 
opinião pública, de que, no Senado, no Congresso, es-
tamos com gosto de sangue na boca, querendo triturar 
o Presidente da República ou seja lá quem for. Não se 
trata disso, não. É bom que as pessoas se compene-
trem de que quem anda fazendo besteira, cometendo 
crimes, enveredando pela área do submundo do delito 
não são os Senadores que estão aqui cumprindo a sua 
missão constitucional em comissões parlamentares de 
inquérito; apurando os fatos, com a responsabilidade 
que é própria, por exemplo, de uma pessoa como a 
Senadora Heloísa Helena; inquirindo os depoentes nas 
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Comissões voltadas para a apuração dos fatos, a fim 
de que possamos tirar esse véu da Nação brasileira 
ou, pelo menos, o resto desse véu que ainda cobre 
fatos escabrosos.

A todo o momento, a todo instante pensamos 
que já conhecemos tudo, mas, de repente, vem nova-
mente uma cambulhada, como os fatos que surgiram 
em decorrência do depoimento dado ontem pelo Sr. 
Duda Mendonça. É bom que compreendamos isso, 
que a Nação brasileira perceba isso.

Não estamos aqui com gosto de sangue, que-
rendo fritar as pessoas. Estamos aqui, em face da 
nossa responsabilidade, apurando os fatos para que, 
ao final, superemos tudo, como eu disse há poucos 
dias, sem ficar com chorumelas. Vamos em frente. A 
vida continua. Vamos continuar construindo a perspec-
tiva de um Brasil socialmente justo, com distribuição 
de renda, com participação popular nas instâncias 
de poder.

Estamos dando uma parada para refletir sobre 
essa questão. Aqui e acolá aparece alguém dizendo 
que estamos querendo tirar o Presidente, como se 
nós tivéssemos causado toda essa confusão, criado 
todos esses fatos. É mentira isso. Os fatos estão sen-
do criados pelo Poder Executivo e vêm de há muito, a 
partir do caso Celso Daniel, de 1998, de 2002, lá de 
trás, Senador Cristovam Buarque. Grande parte do PT 
tem uma responsabilidade histórica com isso tudo. Terá 
que responder ao País pela irresponsabilidade, pelos 
crimes cometidos pela direção maior do PT, e os par-
tidos satélites que o acompanharam nessa aventura 
desastrada.

Este final de semana é um dos raros, Senador 
Cristovam Buarque, em que eu não vou ao meu Es-
tado, o meu querido Acre. Ficamos, assim, como se 
estivesse faltando alguma coisa, Senadora Heloísa 
Helena. Fico meio incomodado. Porque, no mandato, 
talvez, a melhor coisa que me acontece é quando eu 
posso voltar à minha terra, entrar nos varadouros, nos 
ramais, conversar com as pessoas, colher opiniões, 
críticas, simpatias, tristezas e felicidades também. En-
tão, hoje é como se estivesse faltando alguma coisa. 
Estou aqui meio incomodado por não ter ido ao Acre 
ontem à noite. Mas a responsabilidade de estudar e 
ler uma pilha de documentos obriga-nos a dar uma 
parada também e a ficar por aqui. 

O Acre, hoje, nesses dias agora, em que o povo 
ordeiro, bom e trabalhador da minha terra participa de 
tantas festas bonitas, Senador Mão Santa. Feijó, por 
exemplo, a terra onde nasceu meu pai, desde ontem, 
realiza a Festa do Açaí. Está lá o pessoal em uma 
grande festa popular.

Em seguida, em Tarauacá, nós teremos a Festa 
do Abacaxi, Senador Cristovam Buarque. Tarauacá 
é o Município que produz abacaxi. V. Exª pode não 
acreditar, mas ainda trago um para mostrar a V. Exª, 
de 15 a 20 quilos. É uma coisa fantástica. Só existe 
em Tarauacá, não é jabuticaba.

Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, desde o dia 
6 até o dia 15 próximo, milhares de pessoas se aglo-
meram no Novenário de Nossa Senhora da Glória, 
padroeira daquela bonita cidade. Ou seja, no Acre, as 
pessoas estão realizando as suas festas tradicionais. 
Então, alguém pode perguntar: “Caramba, as pesso-
as estão festejando. Será que elas não estão ligadas 
ao que está acontecendo no Brasil? Ledo engano, 
Senador Cristovam Buarque. As pessoas festejam 
porque a vida lhes pertence. A vida não pertence a 
essa cambada de picaretas que está aí enodoando 
e sujando a imagem do País. A vida pertence ao po-
vão, ao povo que está ali, no dia-a-dia, trabalhando, 
suando, produzindo neste País e, sim, realizando suas 
festas, Senador Mão Santa, algumas religiosas, outras 
culturais, que já se incorporaram ao patrimônio das 
nossas populações.

Mas as pessoas estão atentas, sim. Darei um 
exemplo. Ontem, tive oportunidade de falar com o 
Vereador Aldo, de Santa Rosa, Senador Cristovam 
Buarque, um município pequenininho, Senador Mão 
Santa. E, assim que estabeleci contato pelo telefone, 
ele disse: “Senador, eu estava vendo V. Exª na CPI dos 
Bingos”. E tocou no assunto, comentou que a cidade 
acompanha atentamente; assim como Santa Rosa, o 
pessoal do querido Jordão, um município pequenininho 
também, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Assis 
Brasil. As pessoas estão atentas, no Acre e no Brasil, 
Senador Mão Santa, para o que está acontecendo. 
As pessoas estão atentas, por exemplo, para o que 
aconteceu esta semana aqui em relação à votação 
do salário mínimo. As pessoas sabem que – e quero 
aqui, inclusive, responder a algumas críticas, Senado-
ra Heloísa Helena, que recebi, por ter votado a favor 
do aumento do salário mínimo. Imagine! Respeito as 
críticas. A impressão que tenho, Senador Cristovam 
Buarque, é que a concepção desse regime cruel, per-
verso, é assim como a mentira muitas vezes repetida 
que acaba virando verdade. Então, essa história, essa 
chorumela de dizer: “não podemos aumentar o salário 
mínimo, porque vai quebrar o Brasil, vai quebrar a Pre-
vidência, vai quebrar os Municípios”. Muitas pessoas 
acabam assimilando como a pura verdade. As pesso-
as não se dão ao trabalho de cobrar também, assim 
como cobra a Senadora Heloísa Helena, demonstração 
técnica de como vai ser essa quebradeira. Como é que 
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os Municípios vão quebrar? Como é que a Previdência 
vai quebrar se o salário mínimo aumentar?

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Geral-
do Mesquita Júnior...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Pois não, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador, eu sem-
pre dizia que não acreditava no núcleo duro, aquele 
negócio, porque nenhum tinha sido prefeitinho. Eu fui 
prefeito em minha cidade de Parnaíba no tempo da 
inflação. Todo mês, Senadora Heloísa Helena, fazía-
mos ajuste de salários – agora, de todo mundo; não 
era como aqui, que só faz para os poderosos da Jus-
tiça. Era todo mês. E eu ficava noites sem dormir: “não 
vou poder pagar!” Ledo engano! Aquele dinheiro entra 
em circulação, o povo vai comprar mais, entra ICMS, 
e não deixei nunca de pagar ao funcionalismo, daí a 
razão de eu ser hoje Senador. Então, é isso: um bem 
nunca vem só; pelo contrário, é falta de competência 
mesmo dos que governam este País.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – É verdade. Olhe, Senador Mão Santa, os Mu-
nicípios vão quebrar. V. Exª sabe o que seria suficiente 
para que os Municípios não quebrassem? Em relação 
a toda essa dinheirama que é devida aos Municípios, 
em razão de emendas que estão aprovadas no Orça-
mento e que, desde 2003, Senador Mão Santa, não 
são liberadas para os Municípios, pequenos, médios e 
grandes, bastaria que o Governo Federal liberasse os 
recursos que estão contingenciados e que – sabemos 
– ao final serão convertidos em pagamento do serviço 
dessa famigerada dívida externa, que precisa, neste 
País, de uma auditoria séria.

Senador Mão Santa, V. Exª sabe o que quebra 
a Previdência? É a conivência, o conluio do Governo 
Federal com os grandes devedores da Previdência, 
muitos deles fornecedores de campanhas, de figu-
rões deste País. Isso é o que quebra a Previdência, 
Senadora Heloísa Helena. Como o Senador Mão 
Santa diz, aquele que recebe um dinheirinho a mais 
na sua pensão, na sua aposentadoria, o trabalhador 
que recebe um dinheirinho a mais não vai comprar 
automóvel, uísque, porque o dinheiro não dá nem 
para comprar uma caixa de fósforos. Ele vai comprar 
o que comer.

Esse dinheiro entra novamente, realimenta a eco-
nomia, e, assim, Senador Cristovam Buarque, o próprio 
Governo arrecada mais. Essa conversa de que o País 
quebra é fiada. O negócio é as pessoas se livrarem 
desta concepção cruel, desalmada, que lhes é jogada 
na cabeça, de que o Brasil vai quebrar. Quebra coisa 
nenhuma! Quebra nada! 

Considero acertada a tentativa de se fixar uma 
política perene para o reajuste do salário mínimo. A 
Senadora Heloísa Helena tem uma proposta, o Se-
nador Buarque vive preocupado com isso, o Senador 
Paulo Paim é um baluarte nessa luta. A Deputada Lu-
ciana também tem uma proposta, assim como muitos 
Parlamentares. Agora, Senador Buarque, fixar uma 
política salarial perene para o salário mínimo neste 
País, sem que se resgate um valor condizente com 
as necessidades atuais dos trabalhadores, sem que 
se estabeleça uma base real, concreta, para que 
essa política incida sobre ela, é chover no molhado 
também. Reajustando-se miséria, não se vai chegar 
a lugar nenhum.

Hoje, em face de toda essa confusão, de toda 
essa crise, conclamo, mais uma vez, o povo brasi-
leiro a participar de um grande ato, Senador Cristo-
vam Buarque, que haverá em Brasília. Puxado pelo 
P-SOL, por sindicatos, por organizações sociais, 
será um ato civilizado, forte, de repúdio a tudo isso 
que está acontecendo em nosso País. Vamos, sim, 
ocupar Brasília. Convido os cidadãos e as cidadãs 
de Brasília a participarem e as pessoas que estão 
nos Estados a se deslocarem para a Capital, a fim 
de fazermos uma grande manifestação. É preciso di-
zer a esse Governo corrupto que é chegada a hora 
de o povo brasileiro reassumir as responsabilidades 
com a condução deste País. É chegada a hora de di-
zer exatamente o que tem que acontecer daqui para 
frente. Aqueles que se apropriaram da confiança e 
da esperança de milhões de brasileiros, se chega-
ram a trair essa confiança e essa esperança se não 
foram capazes, por ação ou omissão, de correspon-
der a tanta expectativa, não merecem mais sequer 
ser consultadas. Essas pessoas, se permanecerem 
até o final desse Governo, terão que obedecer à voz 
das ruas, da população brasileira.

Se esse Governo permanecer até o final, nós o 
monitoraremos, para que, após esse período negro 
do Brasil, reconstruamos a história deste País, quem 
sabe, tendo na Presidência uma pessoa íntegra como 
a Senadora Heloísa Helena.

A Nação brasileira, em face de toda essa confu-
são, Senador Cristovam Buarque, sabe que esta con-
versa de dizer “vocês hoje falam, mas amanhã vão 
fazer a mesma coisa” é outra balela. Também é outra 
balela! Se a Senadora Heloísa Helena e o P-SOL as-
sumirem o Governo Federal, as instâncias de poder 
neste País, as pessoas poderão ter certeza de que o 
que dizemos hoje faremos amanhã. Agora, nós o fa-
remos de forma democrática. As dificuldades com as 
quais nos defrontarmos serão discutidas, compartilha-
das com a população brasileira, com a população dos 
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Estados. E, na discussão democrática, decidiremos 
o que fazer com os recursos públicos, adotando prin-
cípios rígidos, éticos, morais, políticos, para darmos 
curso à história deste País, continuidade à construção 
desta história bonita da Nação brasileira, desse povo 
trabalhador e justo, que é o brasileiro, não é, Senador 
Cristovam Buarque?

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Agradeço sua condescendência com o tem-
po, Senador.

Fico por aqui, concitando a Nação brasileira a que 
continuemos vigilantes, cobrando responsabilidades, 
punindo, como diz o Presidente da República, doa a 
quem doer – hoje, não o ouço mais dizer isso; parece 
que ele está com medo da dor. Mas doa a quem doer, 
Senador Mão Santa, que permaneçamos cobrando, 
punindo, fiscalizando, vigiando, monitorando e esta-
belecendo agora o que deve ser feito.

O Senado começou esse processo quando rea-
justou o salário mínimo, como mostrou aqui o Sena-
dor Arthur Virgílio, há pouco. E funcionários se dão ao 
trabalho de vir criticar o Senado, de forma petulante, 
por uma decisão política. Foi uma decisão política mes-
mo! Foi uma decisão política, mas sintonizada com os 
anseios da grande esmagadora maioria da população 
brasileira, que não se aquieta, não se acovarda e não 
admite que esse Governo, que se elegeu com 53 mi-
lhões de votos de esperança, tenha-se tornado cúmplice 
do que há de pior no Brasil e no mundo, essa camari-
lha, esses banqueiros inescrupulosos, autorizando a 
transferência de bilhões e bilhões de reais, Senador 
Mão Santa, para o pagamento dessa dívida que pesa 
sobre os ombros do brasileiro injustamente. Essa é a 
equação que temos de resolver, e vamos fazê-lo com 
tranqüilidade, com persistência, com firmeza, sem re-
cuar e sem temer, como diz o hino acreano.

Muito obrigado, Senador Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-

co/PT – DF) – Obrigado, Senador.
Por permuta, concedo a palavra ao Senador 

Mão Santa, no tempo cedido pela Senadora Heloísa 
Helena, que fica reinscrita para depois da Senadora 
Ideli Salvatti.

S. Exª dispõe de dez minutos e mais cinco de 
prorrogação.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, mestre Cristovam Buarque, Senadoras, Se-
nadores, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo sistema de comunicação, professor, 
ouvimos muitos pronunciamentos aqui, mas fiquei ate-

morizado com aquele que veio do pastor de Deus, de 
Cristo, que é do PL, o pastor Marcelo Crivella. S. Exª foi 
buscar Sodoma e Gomorra, Senadora Heloísa Helena; 
há pouco pedi a Bíblia. Não sou tão catastrófico, sou 
bíblico, mas Sodoma e Gomorra... Professor Cristovam 
Buarque, mestre, atentai bem, li um livro que dizem 
ser o segundo mais lido – a Bíblia de Heloísa Helena 
estava ali toda riscada, grifada, o que demonstra ser 
S. Exª uma mulher de Deus, de Cristo –, Dom Quixote 
de La Mancha, de Cervantes, Dr. Geraldo Mesquita. 
De repente, para premiar Sancho Pança, ele lhe dá 
uma ilha para governar, por tê-lo acompanhado nos 
sonhos. E Sancho Pança, que não era como esses do 
PT, era humilde, disse: não posso, não sei governar, 
não sei ler, sou analfabeto. E Dom Quixote disse: você 
vai governar, porque senti que você é temente a Deus. 
Essa é uma sabedoria de quem é temente a Deus, e, 
com sabedoria, resolvem-se as coisas.

E Dom Quixote ensina-o a governar: seja hones-
to, trabalhador, arrume uma mulher digna, não coma 
demais, não beba demais. Ó Lula, não beba demais! 
E foi-lhe ensinando. Quando foi saindo, Dom Quixote 
voltou e disse: Sancho Pança, só não há jeito para a 
morte.

Então, eu sou desses. O Senador Marcelo Cri-
vella colocou logo Sodoma e Gomorra, e ali acabou, 
segundo a Bíblia.

Na França, houve o L’Etat c’est moi, depois Luiz 
XV fraquinho, aí vem um Richelieu – ele governou diante 
de um rei fraco. Ainda meteu o outro, que foi o Cardeal 
Mazarino, que passou 17, 18, 25 anos.

Então, acredito que possamos levar o nosso rei 
Lula até o fim do Governo, pela paz do Brasil. Sou Fran-
cisco, paz e bem. Não era, Senadora Heloísa Helena, 
Francisco o santo?

E citei Pedro Simon: é preciso ter credibilidade. 
Aquele time não tem credibilidade e infelizmente está 
aí. São 38 Ministros, e eu não sei o nome de 10%. 
Quem sabe aí? Eu dou um prêmio: uma viagem para 
o Delta. Ninguém sabe, são inexpressivos.

Citei Pedro Simon, mas V. Exª poderia ser esse 
Richelieu e o Cardeal Mazarino. Seria – é a hora, 
Lula. Essa besteirinha... Errou ali. Quantos telefone-
mas errados eu dei? Ele deu um telefonema errado. 
Cristovam Buarque, ele impõe. Segundo Sócrates, 
só há uma grande virtude, o saber; só há um grande 
bem, o saber; só há um grande mal, a ignorância. 
Levava V. Exª: conhecido, credibilidade, luta, idealismo, 
honradez e honestidade. Se não for, não vai não.

E assim foi. Passamos à França. O Richelieu e o 
Mazarino levaram o bem fraco.

Mas está aí. Quis Deus o Mestre: eu vou ser o 
mestre do Lula. E disse aqui. Eu bati aqui e disse: Lula, 
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acabe com essa pelada! Peladeiro – todos sabem. 
Palhaçada, Lula! Está dando trabalho ao Campos da 
Paz, no Sarah Kubitschek. Antes de atender os pobres 
e necessitados, atendem aqueles traquinos malandros 
que estão aí aparecendo nas crônicas policiais.

Lula, acabe com esse negócio de núcleo duro! O 
núcleo é burro. Núcleo duro não sabe nem o que tem 
na cabeça. O que tem na cabeça e é duro é osso, e 
osso não pensa, não raciocina. Então, olhe o Zé Ma-
ligno! Eu disse, e está aqui.

E fui mais adiante. Posso até ter errado, mas bai-
xou o Espírito Santo, e eu bati daqui naquela reforma, 
Heloísa Helena. Na primeira, levaram a Heloísa Helena 
à inquisição, à fogueira, mas o povo do Brasil a tirou. 
E surgiu o P-SOL. Aliás, o nome não deveria ser sol, 
porque o sol só ilumina de dia, e Heloísa Helena está 
iluminando este País dia e noite, trabalhando aqui.

Então, essa é a história que eu cheguei a dizer, 
como professor de Biologia que sou. Há três coisas que 
só fazemos uma vez na vida: nascer, morrer e votar no 
PT. Eu votei no Lula.

Professor, quero dar agora uma aula. Eu não ad-
mito, ó meu Presidente! Votei nele e quero que ele vá 
até o fim. Estou atrás do Richelieu – ofereci do MDB, 
dos autênticos, o nosso Presidente Pedro Simon, mas 
reconheço que V. Exª está à altura também. Mas exijo 
que ele saiba o mínimo, o mínimo: Cícero. Aliás, dizem 
que era o maior orador de Roma; os gregos dizem que 
é outro, Demóstenes; os portugueses, outro, mas o 
nosso daqui seria, talvez, o nosso Pedro Simon.

Atentai bem, eu não vou dar o livro, porque ele 
mesmo disse que não gosta de ler. O Presidente da 
República disse que ler é chato como fazer ginástica 
na esteira, contrariando, Professor Cristovam, Monteiro 
Lobato, que nos educou com aqueles livros de infân-
cia. Monteiro Lobato disse que “um país se faz com 
homens e livros”. Eu não daria o livro, como o Suplicy, 
que trouxe um livro francês aí. Não daria, porque ele 
não gosta, mas tem esse cartaz lá.

Conversava com o Presidente Sarney, um ho-
mem muito influente. Aliás, o nosso Senador que está 
substituindo a Roseana, um grande professor, Mauro 
Fecury, disse que viu isso no Governo Sarney, e eu vi 
em alguns Ministérios.

É do Cícero. Atentai bem! Isso ele tem de saber. 
Ó Lula, tira esse sábado e domingo e vá decorar isso 
aí! É só isso o que quero pedir. Eu não quis nada. O 
Piauí foi esquecido, mas eu exijo isso em troca. Vou 
vender o meu voto para o Lula, para que ele aprenda 
isso. É só um pedido, pelo menos um, mínimo: nes-
se sábado e no domingo, acabe com aquele negócio, 
com aquele churrasquinho, senão virei mais bravo na 
segunda-feira! Ele vai falar hoje aí, e nós vamos to-

mar outro rumo. Em Roma já se fazia isso; antes de 
Cristo se sabia administrar, tinha um rumo, um norte, 
um estudo. E, agora, no nosso Brasil de Getúlio, de 
Juscelino, de Pedro I, de tanta gente, do Professor 
Cristovam Buarque?

Então, está aqui o que diz Marco Túlio Cícero, 
Rômulo. Não vou nem às Catilinárias, em que diz: até 
quando vai abusar da nossa paciência? Eu dispen-
so fazer essas minhas palavras. Mas isso está aqui, 
vou levar para o Cristovam Buarque, que vai ser o Ri-
chelieu e que deve ter a coragem e a força, pelo seu 
passado, pela sua história, pelo seu compromisso 
com a educação e pelo País, de dizer: “Está aqui. O 
Mão Santa mandou. Mandou cobrar o voto para você 
aprender isso”.

Então, Senador Geraldo Mesquita, Senadora 
Heloísa Helena, já dizia em Roma Marco Túlio Cí-
cero, 55 anos a.C. – está ali, acima de Rui Barbosa; 
Lula, anote logo, para, quando Cristovam chegar com 
o cartaz, Vossa Excelência já saber pelo menos um 
mandamento: “O Orçamento Nacional deve ser equili-
brado”. O Orçamento tem de estar equilibrado. E esta-
mos desequilibrados, cada vez mais endividados com 
esses juros todos.

É dito mais: “As dívidas públicas devem ser 
reduzidas”. Atentai, Heloísa Helena: as dívidas pú-
blicas devem ser reduzidas. Para que comprar esse 
“aviaozão”, gastando com tanta besteira, viagem e 
tal? Austeridade!

“A arrogância das autoridades deve ser modera-
da e controlada.” Ó Lula, o que fizeste com Cristovam 
Buarque foi uma arrogância, e V. Exª não se contro-
lou. Demitiu um Ministro da Educação de história, de 
saber. Sou de outro Partido, mas sempre o respeitei. 
Estivemos várias vezes em campos opostos. Ele foi ao 
Piauí com uma coligação, ou a imagem dele. Quanto 
a mim, eu vim aqui contra ele, mas sempre com res-
peito, no debate de peito aberto pelas idéias, como 
reconheço agora. “Os pagamentos a governos estran-
geiros devem ser reduzidos”, Senadora Heloísa Helena 
– os banqueiros de que V. Exª tanto fala, os gigolôs. 
O PT está mudando o seu nome para PB, de Partido 
dos Trabalhadores para Partido dos Banqueiros – só 
quem ganha dinheiro. 

Heloísa Helena, vêm a calhar as palavras de Cí-
cero, que V. Exª põe na linguagem do povo, de mulher 
verdadeira: “Os pagamentos a governos estrangeiros 
devem ser reduzidos”. Se a nação não quiser ir à fa-
lência, tem de reduzir isso. “As pessoas devem nova-
mente aprender a trabalhar em vez de viver por conta 
pública” – esses picaretas, os 40 mil que ganharam 
nomeações e DAS do PT fugindo de Deus. O Senador 
Marcelo Crivella foi buscar Sodoma e Gomorra – bus-
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que a porta estreita que encontrará a porta larga da 
nomeação fácil. Ministros, picaretas, mais de 40 mil. 
Lula, as pessoas devem novamente aprender a traba-
lhar em vez de viver por conta pública.

Essas são as nossas palavras, e eu as passarei 
ao Presidente...

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concedo por-
que V. Exª simboliza aquilo que está escrito no Livro 
de Deus. Tem de haver esperança, o Apóstolo Paulo 
disse: “fé, esperança e amor”. Concedo a palavra a V. 
Exª, essa esperança de cristão. 

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Sena-
dor Mão Santa, quero congratular V. Exª pelo pronun-
ciamento patriótico, mas peço a V. Exª que me permita 
dar o sentido certo às minhas palavras. Quando me 
referi a Sodoma e Gomorra, não me referi ao Brasil. 
Referi-me ao amor que Deus tem pela justiça. No seu 
diálogo com Abraão, ele disse o seguinte: “Se houver 
um justo, poupo”. Isso é o amor de Deus pela justiça, 
que deve nortear as nossas decisões agora. Referia-
me, por exemplo, ao Senador Aloizio Mercadante, que 
nos disse que deixaria a Liderança do Governo, o que 
acho muito triste. Sou testemunha de seu trabalho diu-
turno, com acertos e erros – todos acertam e erram, 
não há um aqui perfeito, todos nós acertamos e erra-
mos. Veja, por exemplo, o PSDB, que trouxe para cá 
o projeto neoliberal e agora votou um salário mínimo 
de R$380,00, indo completamente contra aquilo que 
sempre pregou por oportunismo político, não houve 
ali nenhum interesse pelo povo. O presidente do meu 
partido diz agora que o Presidente Lula sabia de tudo 
– está aqui, a revista Época sai em edição extraordiná-
ria, estará nas bancas daqui a pouco. O ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto, na capa da revista, diz que o 
Presidente Lula sabia de tudo que se passava no mal-
dito, inominável esquema do mensalão. Portanto, pode 
ser mesmo que a crise suba o Palácio, mas, por amor à 
justiça, temos de preservar aqueles que não têm nada 
a ver com isso, apesar do mar de lama em redor deles. 
Tenho certeza de que V. Exª, como é um homem que 
ama a Bíblia, sabe que Cristo não tem culpa por Judas, 
sempre haverá bons e maus, independentemente de 
querermos ou não. Muito obrigado, Excelência.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Bem-aven-
turados os que têm fome e sede de justiça. A justiça 
traz a paz e a alegria de que precisamos. Queremos 
também dar o testemunho da honra do Líder do PT 
nesta Casa. Nós nos confrontamos, mas sempre nos 
respeitamos na busca pela verdade. 

Senador Crivella, atentai bem: quero trazer é a 
esperança, só não tem jeito para a morte – foi o que 

comecei dizendo. O Vice-Presidente da República é 
do partido de V. Exª e transmite muita credibilidade, 
muito respeito e muito trabalho. 

Oh, meu Deus, que o divino Espírito Santo pouse 
na cabeça de nosso Presidente e o ilumine para tomar 
novos rumos, para obedecer Rui Barbosa, que disse 
que só há um caminho para a salvação: a lei e a justiça. 
Que sejam obedecidas pelo menos as leis de Deus, 
o quarto mandamento, que diz: “Não roubarás”. É só 
isso que o povo brasileiro quer deste Governo. 

Que possamos juntos levar este País a ter a es-
perança, que não pode morrer com aquela história de 
que o medo venceu a esperança, e a corrupção engo-
liu a esperança. Que nasça na Pátria uma esperança 
de melhores dias!

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Agradeço ao Senador Mão Santa pelo 
pronunciamento.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Hele-
na por dez minutos. Se for preciso, esse tempo será 
prorrogado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
saúdo os visitantes.

Na sexta-feira, quase sempre os mesmos Sena-
dores e Senadoras se fazem presentes. Infelizmente, 
criou-se a lógica perversa de que o Parlamento tra-
balha apenas nas terças e quartas-feiras, isso já foi 
até banalizado. Já existe quase que naturalidade por 
parte das pessoas quando se atribui ao Parlamento 
o procedimento irresponsável e infame de funcionar 
apenas dois dias. 

Nos trabalhos da CPI, chegamos cedo, saímos 
muito tarde, ficamos até de madrugada nos depoimen-
tos, analisando os documentos. Muitas vezes, dão-se o 
direito de dizer: “Ah, estamos exaustos, estamos cansa-
dos!” Infelizmente se criou a cultura de que Parlamen-
tar só trabalha dois dias, o que a sociedade brasileira 
olha com repugnância e com desprezo. Isso contribui 
para que as pessoas percam a fé nas instituições, na 
chamada democracia representativa.

Tenho vindo pouco ao plenário, fico trabalhando 
mais na CPI, e não são todas as pessoas que têm 
oportunidade de acompanhar todos os debates que 
ocorrem na CPI. Regimentalmente, o funcionamento do 
Plenário tem prioridade sobre os trabalhos das comis-
sões, e as pessoas não acompanham em detalhes os 
depoimentos. Por isso, de forma didática, explicarei um 
pouco o que vem ocorrendo e qual foi o procedimento 
investigatório adotado pela CPI dos Correios.

Evidentemente, essa situação não é responsabi-
lidade dos carteiros, dos servidores públicos dos Cor-
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reios. Os servidores públicos brasileiros, os trabalhado-
res do setor público, especialmente os da Seguridade 
Social, estão numa situação terrível, triste – 0,1% de 
aumento aos trabalhadores do setor público! Portanto, 
não se trata dos servidores da instituição e nem da ins-
tituição do ponto de vista político. Travaremos grandes 
batalhas, Senador Geraldo Mesquita Júnior, Senador 
Mão Santa, se alguém ousar falar em privatizar essa 
estrutura, porque não foi o fato de a empresa ser pú-
blica que permitiu que fosse transformada nesse mal-
dito balcão de negócios sujos da promiscuidade entre 
Palácio do Planalto e Congresso Nacional. 

Bem que vocês falavam, bem que vocês aler-
tavam. Mas não alertávamos para tudo o que está 
acontecendo, porque nem nós, que fomos vítimas dos 
açoites e das humilhações no processo de expulsão, 
conseguiríamos imaginar que estaríamos diante de 
um procedimento de tantas ramificações de corrup-
ção como estamos verificando no gestor operacional 
dos Correios.

O que aconteceu de fato? Infelizmente, existe uma 
metodologia quase naturalizada no mundo da política 
de que o espaço público não é para ser tratado como 
uma pérola. Há uma belíssima parábola em que Jesus 
Cristo, diante do deboche que alguns faziam aos seus 
discípulos com a palavra do povo de Deus, dizia: Não 
dêem pérolas aos porcos, porque eles não saberão o 
que fazer com elas. O Senador Marcelo Crivella sabe 
exatamente o que estou dizendo. Talvez o espaço pú-
blico devesse ser tratado como uma pérola, que não 
pudesse ser entregue aos porcos, porque eles não 
sabem o que fazer com elas.

O espaço público não é uma questão filosófica 
e ideológica, mas a essência, a razão de existir do 
aparelho de Estado. Podemos ter divergências sobre 
a concepção do aparelho de Estado, eu, o Senador 
Cristovam Buarque, o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior e qualquer outra pessoa. Alguns podem achar 
que o Estado deve intervir mais ou menos no mundo 
econômico, nas regras de dinamização da economia 
local, nas relações com o capital financeiro, na inserção 
do Brasil no mundo da globalização capitalista. Enfim, 
podemos ter divergências, mas tenho certeza de que 
partimos de um pressuposto básico, que, aliás, não é 
nenhum tratado da esquerda socialista democrática, 
que está na própria Constituição, que são as regras 
básicas no trato da Administração Pública que vai 
desde os princípios da moralidade, da transparência. 
Do mesmo jeito que, no Código Penal, diz que tráfico 
de influência, intermediação de interesse privado, ex-
ploração de prestígio, corrupção ativa e passiva, ad-
vocacia administrativa, tudo isso é condenado por lei 
e dá até cadeia. 

Portanto, por mais que este momento seja impor-
tante para todos nós alterarmos a legislação vigente 
no País para aprimorá-la, tudo que está acontecendo 
não é por falta de lei, é porque se rasgou o Código 
Eleitoral, o Código Penal e a Constituição do País. 
Porque alguns, por uma tática diversionista e uma ma-
nobra inteligente, mas fraudulenta, usam do discurso 
da necessidade das reformas para dizer que o que aí 
está de podridão só acontece porque não há legisla-
ção, o que não é verdade. Eles rasgaram a legislação 
vigente no País. 

O que é que eles fizeram? Usaram a mesma me-
todologia que condenávamos com veemência quando 
utilizada pelo Governo Fernando Henrique. A infâmia 
patrocinada pelo Governo Fernando Henrique da distri-
buição da estrutura pública para os seus apaniguados, 
no Congresso Nacional, e da elite política e econômi-
ca, o Governo Lula aprimorou e aprofundou. Ele trouxe 
para a máquina administrativa a mesma elite política 
e econômica – não a competência, não o referencial 
técnico, não o conhecimento produzido – para geren-
ciar o aparelho de Estado; os mesmos delinqüentes de 
luxo, que saqueavam os cofres públicos nos governos 
anteriores, ao invés de serem obrigados a devolver o 
que roubaram, foram devolvidos aos cargos para con-
tinuarem a roubar.

E essas personalidades políticas, que não eram 
novidade para ninguém quem eram, não tinham a com-
petência técnica e não tinham o rigor ético implacável. 
Porque o setor público nem é espaço para corrupto nem 
é espaço para o aprendiz. Você pode aprender no setor 
público, você pode produzir conhecimento no setor pú-
blico. Mas não se pode colocar qualquer outra pessoa 
porque ela é apaniguada da sua estrutura partidária e 
das suas relações promíscuas para a construção de 
uma base de bajulação. Não é assim. O setor público 
tem que ser tratado como uma pérola. Portanto, como 
dizia Jesus: Não entregue pérolas aos porcos porque 
não saberão o que fazer com elas.

O que foi que aconteceu nos Correios? É uma 
explicação didática, sem nenhuma motivação – e fico 
muito danada, Senador Marcelo Crivella, quando al-
gumas pessoas tentam associar toda essa banda-
lheira que está colocada a uma concepção filosófica, 
ideologizada de que, supostamente, isso que esta-
ria acontecendo é pela lógica que os fins justificam 
os meios. Isso nunca foi uma dinâmica da esquerda. 
Aliás, Trotsky, que era considerado até pelo Exército 
Vermelho, que é da nossa formação, condenava com 
veemência essa questão, os meios infames não po-
dem justificar porque transformam os fins em infames 
também. Isso nunca foi discutido.
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Portanto, não queira dar ao que está acontecendo 
nem uma sofisticação ideológica gramsciana, leninis-
ta, bolchevique, maquiavélica, porque de nada disso 
se trata. Trata-se da apropriação do espaço público, 
a ganância sedutora da apropriação para tratar o es-
paço público como se fosse uma caixinha de objetos 
pessoais para o conluio de apaniguados partidários, 
de quadrilhas ou de gangues partidárias. Porque nem 
a causa existe, como já disse várias vezes o Senador 
Cristovam Buarque. Então, nem a causa existe.

O Governo Lula, infelizmente, para tristeza de 
todos nós, se predispôs a aprofundar o projeto ne-
oliberal que condenávamos com veemência quando 
patrocinados pelo Governo Fernando Henrique. E, 
como se isso não fosse pouco, entregou o aparelho 
de Estado para conhecidos saqueadores dos cofres 
públicos continuarem a tratar o espaço público como 
se fosse uma caixinha de objetos pessoais para seus 
apaniguados.

O que aconteceu nos Correios é claro. Senador 
Marcelo Crivella, distribuíram os Correios para três 
gangues partidárias. Quando estou dizendo isso, não 
estou dizendo, seria injusta de dizer, que são todos do 
PT, do PTB e do PMDB. Não se trata disso. Não é ge-
neralização perversa isso de que estou tratando, não 
é. Mas três gangues partidárias foram se apropriar do 
chamado gestor operacional dos Correios, que são sete 
áreas, incluindo a Presidência, e essas três gangues 
partidárias, uma tentou se unir à outra, e deixaram o 
PTB de fora, o que criou toda essa polêmica. E o pior 
é que as gangues partidárias fraudavam desde o pro-
cesso de instrução do edital de licitação. Fraudavam a 
licitação, fraudavam a execução contratual. Então, não 
tinha jeito, seria impossível que isso não fosse desco-
berto. Fizeram licitações onde entrou uma especifica-
ção técnica no edital em que uma única empresa no 
planeta terra atendia a essa especificação. Assim, não 
tinha como dar jeito, e foram fraudando.

E o pior é que toda essa história que está hoje 
nos meios de comunicação, deixando a desolação e 
o sofrimento para a grande maioria do povo brasileiro, 
não é nem 5% do esquema, porque estamos tratando, 
no âmbito dos Correios, e estou falando com a respon-
sabilidade de quem estudou, de quem analisou, de 
quem chega cedo e sai tarde, de quem está cumprindo 
sua obrigação constitucional de agir com independên-
cia técnica e rigor ético implacável. O que foi que eles 
fizeram? Se havia isso no Governo anterior, e sabem 
todos, sabe inclusive o Senador Arthur Virgílio o que 
falo do Governo anterior, as brigas que eu tinha em 
relação ao Governo anterior, tudo o que eu dizia aqui, 
quando eu era Líder do PT e da Oposição...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite um 
aparte, Senadora?

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Não 
vou conceder agora, não, Senador Arthur.

Todo mundo sabe disso.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas como 

democrata que V. Exª é vai me negar um aparte.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Não, 

vou dar, deixe-me só explicar um pouquinho. Estou 
brincando com o Senador Arthur Virgílio, até porque 
sabe o Senador da estima pessoal que tenho por S. 
Exª. Mas nem no Governo...

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senadora 
Heloísa, a mim daria?

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Os 
dois agora vieram para me provocar no plenário. Pode 
um negócio desse?

Mas nem no Governo anterior, se tinha, eu não 
conseguia ver com tanto detalhe uma monstruosidade 
de corrupção como esta. Eu queria ver, eu queria ter 
visto, para eu poder, pelo menos, dizer: igual, fizeram 
igual! Eu precisava disso, porque não posso pedir de 
volta os anos da minha vida que dediquei para cons-
truir algo que, a meu ver, é uma farsa. Eu queria muito 
dizer: fazia exatamente igual; as gangues partidárias 
estavam lá, fraudavam as especificações técnicas para 
que uma única empresa no planeta Terra ganhasse 
uma licitação. O que eles faziam? Eles iam fraudando 
o procedimento de instrução, tudo articulado.

O chamado pauteiro definia o que entraria na tal 
de Redir – reunião de diretoria –, mas como eles res-
pondem solidariamente, tinha que ter dois diretores 
assinando. Assim, ou era a gangue do PT, mais a do 
PTB, mais a do PMDB... Tinha que ter dois assinando. 
Era tudo por consenso. Eles definiam lá. As gangues 
partidárias se articulavam com os empresários apa-
niguados do poder, que ganhavam licitações frauda-
das e pagavam aos partidos para pagarem aos Parla-
mentares. Era um tal de carro-forte de R$1 milhão, de 
R$1,5 milhão para cima e para baixo. Era uma coisa 
impressionante!

Os contratos, Senador Cristovam Buarque, os 
tais contratos de empréstimos mentirosos, se V. Exª 
vê-los, vai passar mal! Eles mentiam no Banco Rural 
e no BMG. Usaram nota fria de um suposto serviço 
prestado para a Eletronorte para justificar empréstimo 
no BMG que nunca aconteceu. Isso porque, articulados 
com os banqueiros, fizeram uma medida provisória do 
Governo para viabilizar o crédito consignado só para 
um banco. Não tinha jeito. É aquela história do interior: 
mentira tem perna curta. Por mais que uma manobra 
seja de alta complexidade, é impossível...
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É por isso que digo que não consigo acreditar 
que a maior liderança popular da América Latina, um 
dos homens mais brilhantes e mais inteligentes que 
conheci... Senador Mão Santa, o Lula é um homem 
brilhante e inteligente. Ele poderia nem ter lido um livro 
– e já leu –, mas é um homem brilhante, inteligente. 
Ninguém chega à condição de maior liderança popular 
da América Latina sendo uma pessoa fraca, incompe-
tente, acovardada. É impossível isso acontecer! Um 
simples militante do Partido, numa cidadezinha do in-
terior ou um eleitor esperançoso pode dizer: não sabia. 
Mas nós, que conhecemos a máquina partidária – que 
achávamos que a conhecíamos, porque tem coisa que 
eu achava que conhecia e nem conhecia mais –, sa-
bemos que é impossível, Senador Cristovam, devido 
às ramificações do esquema fraudulento, do número 
de pessoas envolvidas, pessoas da cúpula palaciana 
do PT, pessoas próximas, vinculadas diretamente ao 
Presidente Lula. Eram muitas pessoas envolvidas para 
que ninguém não dissesse a ele o que acontecia. É 
impossível! Os fundos de pensão faziam as aplicações 
financeiras. Olhe, é uma...sabe aquela coisa? É uma 
esculhambação! É isso!

E estou dizendo tecnicamente, analisando os de-
talhes. O que aconteceu, o que está sendo investigado, 
que já está assombrando o País são só os contratos 
de publicidade do Sr. Marcos Valério, o que significa a 
investigação em uma única área do gestor operacional 
dos Correios, que tem sete áreas. Quando entrarmos 
na área de tecnologia, na área operacional, na área 
comercial, a coisa vai ficar mais difícil ainda. Uma pes-
soa que deu R$800 mil para a campanha do Presidente 
ganhou um contrato de R$100 milhões!

Desculpem-me, Senador José Agripino, Senador 
Arthur Virgílio, mas agora lhes concedo um aparte. Sei 
que já passei do meu tempo, Sr. Presidente, Senador 
Cristovam, mas acabei não concedendo o aparte aos 
dois Senadores, com quem brinquei, desculpem-me, 
porque é um assunto com o qual eu fico profunda-
mente envolvida.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Senadora, num momento deste, controlar 
o tempo seria ir contra as exigências da História. Per-
gunto-me se o Senado não poderia estar em sessão 
permanente daqui até quando for preciso.

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

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Então, V. Exª terá a palavra, assim como os 
Srs. Senadores poderão fazer seus apartes.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senadora 
Heloísa Helena, V. Exª sabe que essa questão da ami-
zade pessoal é recíproca. Compreendo muito a posição 

de V. Exª de procurar marcar, a partir do seu bravo e 
nascente Partido, uma diferença que entre pelo meio 
de dois projetos, um deles aquele encarnado pelo meu 
Partido, o PSDB, e o outro encarnado pelo Presidente 
Lula. Mas tenho que fazer a observação quanto a pos-
síveis exageros cometidos por uma pessoa bem-inten-
cionada como V. Exª. E lhe digo alguns: primeiro, o fato 
de que o PT montou espumas e difamações durante 
oito anos, e hoje chegamos numa roda de jornalistas, 
de Parlamentares – vou pegar uma figura emblemática 
– e digo: de que é mesmo que acusavam o Eduardo 
Jorge? E eu só ouço o silêncio, não ouço ninguém di-
zer qual foi a acusação. E vejo o Eduardo Jorge, cada 
vez mais atrevido, recusando as desculpas que lhe 
pede o Ministro José Dirceu. Eu vejo o ex-presidente 
Fernando Henrique, com 74 anos de idade, ao lado 
de Dona Ruth, de 74 anos de idade, andando sozinho, 
sem segurança, pelas ruas de São Paulo, de cabeça 
erguida, como um homem de bem que é, mantendo 
os seus hábitos, fazendo as suas palestras – ele vol-
tou para a Academia. Alguém me diz: puxa, num País 
como o nosso, de corrupção, que deriva do próprio 
subdesenvolvimento, esse Governo com certeza teve 
casos. Sim, mas isso foi patrocinado pelo Palácio do 
Planalto, foi patrocinado pelo ex-Presidente Fernando 
Henrique, que é um homem de bem? Não, não foi. O 
ex-presidente Fernando Henrique governou oito anos 
com Lula e o PT querendo derrubá-lo. Ele governou 
oito anos em paz e entregou um País pacificado para 
o Presidente Lula. E o Presidente Lula, com o PSDB 
ajudando a dar suporte a que ele continue no poder, 
talvez não vá até segunda-feira. Essa é que é a grande 
verdade. Então, são diferenças que vejo. Eu apenas 
reparo para evitar que se cometa uma injustiça, por-
que V. Exª sabe o respeito que tenho por V. Exª, sabe 
a solidariedade que merece de nós todas as vezes 
que essa solidariedade política precisa ser manifes-
tada. E, para mim, não é uma coisa justa, eu, líder e 
ministro do governo passado, ouvir, sem marcar a mi-
nha posição, aquela história da comparação, porque 
vejo algo sistêmico, profundo, patrocinado pelo Palácio. 
Eu via o que pode ter acontecido em todos os gover-
nos passados, algo não sistêmico, algo que acontecia 
aqui e acolá. Vejo hoje uma camarilha. Eu via ontem 
erros, equívocos. Sobretudo tomara que o Presiden-
te Lula, ao sair do poder – se Deus quiser, só em 31 
de dezembro de 2006 –, possa pegar a Dona Letícia 
pelas mãos e andar nas ruas com a cabeça erguida, 
como anda pelas ruas de São Paulo e do País o ex-
presidente Fernando Henrique. Tomara, tomara! Torço 
muito por isso, pois terá sido uma demonstração de 
que o Presidente Lula não terá culpa nesse cartório, 
ao contrário do que o acusa o Sr. Valdemar da Costa 

    23ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27366 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

Neto. É apenas isso. No mais, é dizer que V. Exª tem 
sido uma indormida combatente da causa ética neste 
País. E quem é assim, às vezes, comete equívocos, 
exageros, mas não comete o erro da omissão, comete 
o acerto da busca da verdade. E o principal equívoco é 
o daquele que, pela omissão, já começa errando, até 
porque, pela omissão, não viu nada, pela omissão não 
buscou nada, pela omissão não quis saber das coisas 
verdadeiras. Vejo que V. Exª é uma figura acima das 
conveniências. Aprendi mesmo a ter carinho pessoal 
por V. Exª, aprendi a ter respeito intelectual por V. Exª; 
aprendi a ter respeito parlamentar por V. Exª; e apren-
di mesmo, no plano pessoal, a gostar irrestritamente 
de V. Exª; no plano político, perceber que temos algu-
mas coincidências em relação ao projeto que está se 
esboroando aí. Temos momentos de acerto, portanto, 
aqui dentro, na hora em que o rolo compressor tentava 
se formar e não deixamos. E sei que, infelizmente até 
para mim, temos visões de mundo diferentes, queremos 
países diferente, não nos encontraremos em próximas 
eleições. Não tenho a felicidade que Lula já teve, tal-
vez até sem merecer, de contar ao seu lado com uma 
pessoa da sua lealdade, do seu calibre. Mas é assim, 
mesmo como seu adversário e aliado pontual no ata-
que à corrupção do Governo Lula, mas seu adversário 
ideológico, seu adversário contra a visão de mundo, 
nem por isso, deixo de reconhecer algo que, para mim, 
é verdadeiro, a sua integridade, integridade que V. Exª 
haveria de demonstrar não só na Oposição, mas no 
Governo. Qualquer experiência de governo mostraria 
integridade, sim, depois de seus companheiros pas-
sarem por todas as tentações, por todos os momentos 
de teste. Portanto, queria apenas registrar isso e dizer 
que me parece que a hora mesmo é de nos centrarmos 
nessa vigília cívica para cobrarmos do Presidente o 
pronunciamento que ele não está fazendo, a satisfação 
que ele não está dando à Nação. Não consigo aceitar 
um Presidente que está me parecendo acovardado 
diante da denúncia do Sr. Valdemar da Costa Neto. 
O Sr. Valdemar da Costa Neto calou o Presidente da 
República. Ele iria falar tal hora, mas como a revista 
Época publicou matéria com o Sr. Valdemar da Costa 
Neto, o Sr. Valdemar da Costa Neto cala o Presidente 
da República. Nada tenho contra ele pessoalmente, 
mas o Sr. Valdemar da Costa Neto, politicamente, para 
mim, é a terceira pessoa depois de ninguém. Tem fula-
no, tem beltrano, tem o Valdemar, tem ninguém e tem 
mais três e o Valdemar é o terceiro, do ponto de vista 
do peso político. E foi assim que ele foi tratado durante 
oito anos do Governo passado. Hoje, paralisa o País, 
paralisa a Bolsa, paralisa investidores, paralisa traba-

lhadores, paralisa o Congresso. Estamos aqui todos nós 
em vigília, aguardando que o Presidente fale, quando 
Sua Excelência entender que tem um discurso redon-
do para falar, apesar do que disse dele o Sr. Valdemar 
Costa Neto. É um triste País e este é o momento que 
tenho a impressão de que exige de todos nós, Sena-
dor Cristovam Buarque, que é independente do PT; 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que é do P-SOL, 
meus antípodas ideológicos; Senador José Agripino, 
que é o meu aliado; Senador Mão Santa, que é nosso 
aliado nas lutas de Oposição aqui, embora no projeto 
do PMDB; Senador Luiz Otávio, que é da Base do Go-
verno e é figura leal; Senador Rodolpho Tourinho, que 
é meu companheiro de viagem oposicionista também 
e é homem de enorme paciência e vontade de acer-
tar coisas boas para o País; Senador Pedro Simon, 
que, estando ausente, não está ausente porque está 
em seu gabinete, aguardando conosco o pronuncia-
mento do Presidente; é hora de nós, ao meu ver, nos 
congraçarmos em dois pontos: na esperança de que 
o Presidente fale com firmeza, denunciando a corrup-
ção, dando nome aos bois e dizendo o que pretende 
fazer para terminar esse mandato infeliz que ele está 
gestando e, ao mesmo tempo, estarmos aqui unidos 
e preocupados com essa democracia brasileira, com 
o futuro do País, com o que pode acontecer. No mais, 
agradeço a V. Exª ter me dado o aparte primeiro do 
que ao Senador José Agripino. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço a V. Exª, nobre Senador e concedo um aparte ao 
Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senadora 
Heloísa Helena, V. Exª senta aqui ao meu lado e so-
mos parceiros de obrigação, pelo fato de exercermos 
uma posição...

O Sr. Arthur Virgilio (PSDB – AM) – Mas afi-
nidade geográfica não vale mais do que a outra, nós 
sentamos diagonalmente e quero reivindicar a prima-
zia nessa amizade.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Somos par-
ceiros no exercício da denúncia, da fiscalização e da 
cobrança. Esse é o traço que nos une. Além de ser 
eu, pessoalmente, um admirador absoluto da forma 
de ser de V. Exª como pessoa. V. Exª na tribuna é uma 
leoa, ruge de fazer tremer as paredes desta Casa; no 
convívio pessoal, é um doce de pessoa como disse à 
Anita, quando a apresentei a ela, minha mulher. Esse 
povo aqui atrás, doente de ciúme, aqui e acolá, sol-
ta uma piadinha no rumo de tumultuar a nossa civili-
zada relação política e afetiva relação pessoal. Está 
perdendo o tempo dele. Senadora Heloísa Helena, o 
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Senador Arthur Virgilio e eu estávamos lá fora, no ca-
fezinho, conversando com a imprensa toda que nos 
pediu para, em frente à televisão, armar as câmaras 
e microfones para acompanhar junto conosco o de-
poimento do Presidente da República, o prometido 
depoimento do Presidente da República, que falaria à 
Nação em função dos fatos que vêm se sucedendo e 
que culminaram ontem com o incrível depoimento de 
Duda Mendonça. Quanto entrei, V. Exª estava falando de 
um assunto que, com certeza V. Exª não ouviu porque 
foi produto do meu pronunciamento hoje pela manhã 
cedo. Eu me referia, ainda que en passant, a um grupo 
de Parlamentares do PT que certamente pensam como 
V. Exª. É um grupo minoritário, são uns 20, que ontem 
choraram no plenário da Câmara, envergonhados dos 
fatos que aconteceram e que vem aconteceram e que 
culminaram. Choraram como o choro que V. Exª en-
saiou antes de conceder um aparte a Arthur Virgílio e 
a mim. O choro da vergonha. V. Exª é discípula, V. Exª 
foi a pioneira no processo de expulsão do PT. V. Exª, 
nesta mesma tribuna, pronunciou um dos discursos 
mais bonitos que já ouvi nesta Casa. O seu discurso 
de protesto, de constrangimento, de amargura interior 
pela violência de que estava sendo alvo ...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – ...depois de 
dar, como costuma dizer, os melhores anos de sua 
vida para um Partido político que estava lhe expul-
sando. Sr. Presidente, dê-me uma pequena tolerância. 
Eu dizia o seguinte: o que está passando claramen-
te para o País é que uma quadrilha se instalou. Uma 
quadrilha, que envergonha os que choraram ontem na 
Câmara dos Deputados e que faz V. Exª, relembrando 
o seu passado, renovar o choro ou a sua amargura, 
o seu sentimento interior. Eu dizia o seguinte: Duda 
Mendonça é um homem caro; competente, mas caro. 
Nunca pude contratar o Duda Mendonça, que já este-
ve a serviço de adversários meus no Rio Grande do 
Norte. Já esteve contra mim. Disputei seis eleições, 
todas majoritárias, das quais ganhei cinco e perdi 
uma. Nunca contei com o Duda Mendonça porque ele 
é caro demais para o que eu podia pagar. Mas ele foi 
uma das exigências de Lula para ser candidato. Lula 
dizia: “Serei candidato se Duda for o meu marque-
teiro.” Duda disse ontem quanto cobrou pela campa-
nha: R$25 milhões. Muito dinheiro. Jamais pensaria, 
nunca, em contratar quem quer que fosse por R$25 
milhões. Contrata por R$25 milhões quem pode. E 
eles acharam que podiam contratar, que teriam pa-
nos para as mangas, que teriam meios para pagar. 

Eu não, eu tiro por mim, Senadora Heloísa Helena, 
eu jamais contrataria alguém e não acompanharia o 
pagamento até o último centavo. Quem me conhe-
ce sabe que é verdade. Eu não contrataria ninguém 
se não pudesse acompanhar até o último centavo o 
pagamento, o resgate completo. Não acredito que 
Lula não soubesse que tinha custado R$25 milhões 
a assessoria de Duda e que estavam devendo ainda 
R$11 milhões. E que os R$11 milhões estavam sen-
do pagos daquela foram exótica, como foi anunciada, 
ontem, por Duda Mendonça. Devem R$100 milhões 
a Marcos Valério e devem R$11 milhões a Duda, 
que tenha sido anunciado. Que tenha sido anuncia-
do! São R$111 milhões, do que se sabe. Para pagar 
com quê? Com contribuição dos petistas? Não há 
nenhuma hipótese. Evidentemente que é para pagar 
com a ação da quadrilha, com a ação de um grupo 
que, usando os instrumentos do Estado, com tráfi-
co de influência, operado por Silvio Pereira, Delúbio 
Soares, pessoas que V. Exª conheceu e que hoje lhe 
entristece ter conhecido, e que com a colaboração 
de Marcos Valério, montaram uma quadrilha, que tem 
que ser posta para fora, expulsa, condenada, posta 
na cadeia, como punição exemplar para que não se 
repita, para que outros petistas sérios não chorem, 
para que a classe política se purgue, para que desse 
processo resulte um Congresso respeitado. Porque 
eu não quero entrar num avião e ser desrespeitado 
por passageiro nenhum. E eu sou classe política, que 
está sendo hoje, nesse momento, toda nivelada por 
baixo. Então, V. Exª, Senadora Heloísa Helena, pro-
nuncia, mais uma vez, um discurso amargurado pelo 
fato de V. Exª ter convivido com essa turma, saber 
quem são eles, como Lula sabe. E aí, é o fim do meu 
aparte. Não adianta o Presidente da República fazer 
um pronunciamento e dizer “Vamos fazer a reforma 
política. Vou diminuir agora o número de Ministérios. 
Vou chamar a sumidade a, b e c e o suplente do Papa 
para ser meu Ministro”. Não adianta nada disso, se 
ele não assumir as responsabilidades dele, abrir o 
coração e disser: “Eu confesso e peço perdão ao País 
porque possibilitei a que uma quadrilha se instalasse 
no serviço público do Brasil. Eu bato no peito e digo 
mea-culpa, mea-culpa! Em nome da minha história de 
sindicalista que ganhou a eleição tendo 52 milhões de 
votos, quero me purgar e quero dizer que essa qua-
drilha agiu, mas não tem o meu consentimento. Tem 
a minha desaprovação e eu cortando, agora, sim, nas 
minhas carnes, vou apontar o nome das pessoas e 
pedir a Justiça que aja. As pessoas são fulano, fula-
no, fulano e fulano que tenho certeza que estavam, 
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no sentido não sei se de me agradar ou não, encar-
regadas de arranjar R$100 milhões usando o Estado 
brasileiro para pagar Marcos Valério e a arranjar mais 
R$11 milhões para pagar a Duda Mendonça. Tenho a 
consciência disso, peço desculpas ao País, denuncio 
fulano, beltrano e sicrano. Peço que a justiça aja so-
bre eles, que os puna e que eu, com esta atitude, me 
apresento ao povo do Brasil pedindo que me permi-
tam que conclua o meu Governo”. Parabéns a V. Exª 
pelo pronunciamento e pela oportunidade que me dá 
de abrir também o meu coração.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço a V. Exª, Senador José Agripino, e ao Senador 
Arthur Virgílio.

Senador Cristovam Buarque, sei que V. Exª, que 
milita no PT, está amargurado também.

Muitas vezes, eu conversava na Casa com o nos-
so querido e amado Senador Pedro Simon, que, em 
todos os seus pronunciamentos, sempre fazia um apelo 
ao Presidente Lula e que tem por Sua Excelência um 
carinho e uma admiração gigantesca. E, muitas vezes, 
quando conversávamos, o Senador Pedro Simon me 
dizia: “Não, Heloísa, não. Você não tem razão”.

Eu precisava, Senador Cristovam, que alguém 
me desse os argumentos para que eu pudesse crer 
que o Presidente Lula não sabia disso. Era o que eu 
precisava, porque, nem se estivéssemos em um campo 
de guerra, em que a ética, infelizmente, não é a da paz 
– na guerra, o indivíduo, se conta a verdade no campo 
do adversário, é um delator, porque está colocando em 
risco os companheiros que estão lutando na mesma 
trincheira; é algo diferente –, poderia acontecer uma 
coisa dessa. É impossível!

Para mim, por oportunismo, seria muito mais 
cômodo – porque as pesquisas são sempre favorá-
veis ao Presidente – bater no Ministro José Dirceu, 
no Delúbio e no Sílvio Pereira. Para mim, seria muito 
mais cômodo o oportunismo eleitoralista de tentar 
livrar a grande personalidade. Mas o pior é aquela 
história que já repeti várias vezes, que a Hannah 
Arendt dizia: a única coisa com a qual se vai conviver 
o resto da vida é com a própria consciência. Pode-se 
enganar o filho, a mulher, mas não se pode enganar 
a si mesmo.

Eu precisaria saber por alguém como é que o 
Presidente da República delegou a gangs partidárias 
o Estado brasileiro. Conhecendo essas pessoas, sa-
bendo quem eram elas, como ele pôde fazer isso? Um 
gestor público pode errar. Pode-se entregar um cargo a 
alguém que se tem como competente para administrar 
e, de repente, descobrir que ele é desonesto. Mas, ao 

se delegar a um desonesto a gestão do espaço públi-
co, quer-se beneficiar da soberba, da ganância desse 
senhor desonesto.

É impossível! São gangs partidárias, apropria-
ção indevida do aparelho de Estado, é a partilha do 
aparelho de Estado a personalidades conhecidas pela 
arte de conjugar, de todas as formas e modos, o ver-
bo “roubar”. A eles foi entregue o Estado brasileiro, 
e se criou tudo isso. E, Senador Cristovam, nem co-
meçou ainda! Para tristeza de todos nós, o que está 
sendo analisado são os contratos de publicidade do 
Sr. Marcos Valério em um setor de uma área das sete 
diretorias do gestor operacional dos Correios. Quando 
se analisarem os contratos no Banco Popular ou em 
outras estruturas das empresas públicas, será algo 
realmente estarrecedor.

Estou afastada do PT há muito tempo; de fato, 
estamos afastados, infelizmente, desde a época da 
equipe de transição. E nós alertávamos. O problema 
é que, quando V. Exª e eu fazemos a crítica, se tratam 
dos radicalóides – no meu caso, os radicalóides, os 
intolerantes, os enlouquecidos, os trotskistas; no caso 
de V. Exª, arranjam outra adjetivação, com certeza.

É sempre isso. Desde a equipe de transição, os 
acordos feitos para a proteção de alguns, a política 
econômica que se foi impondo, o tributo ao neoliberalis-
mo, tudo isso vinha sendo articulado. Quando dizíamos 
que havia um balcão de negócios sujos, montado ente 
o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, houve 
pessoas importantes do PT na Casa que disseram: 
“Vou mandar a Senadora para a Comissão de Ética, 
porque ela disse que o Palácio do Planalto montou um 
balcão de negócios sujos aqui, no Congresso Nacional”. 
É evidente que nunca me mandaram para lá. Seria até 
bom para sabermos quem era o gerente, o menino de 
recados, o moleque desse processo todo, que poderia 
não estar angustiando tantos militantes que dedicaram 
suas vidas para ajudar a construir o PT.

Mesmo que eu já esteja fora do Partido há prati-
camente três anos, porque, infelizmente, as tormentas 
se iniciaram na equipe de transição, no primeiro mês 
de Governo, nas parcerias estabelecidas para montar 
a base de bajulação, nas parcerias estabelecidas com 
o capital financeiro...

(Interrupção do som.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Já 
vou concluir, Sr. Presidente.

Mesmo assim, mesmo eu já estando pratica-
mente fora do Partido há três anos, eu não conse-
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guiria imaginar que presenciaria o que de fato estou 
presenciando.

Para estar de bem com a minha consciência, não 
posso dizer que o Presidente da República não sabia 
dos fatos. O Presidente Lula é a maior liderança popu-
lar da América Latina, um dos homens mais brilhan-
tes que já conheci, um retirante, um filho do povo, que 
simplesmente reivindica o seu passado para justificar 
um presente, e a sua alma do passado já não cabe 
no compromisso que assumiu no presente. É como se 
fossem duas pessoas diferentes.

O mundo da política é um mundo de soberba, de 
ganância, de sedução do poder. Digo sempre – alguns 
dizem que é exagero – que, antes de entrarmos nesse 
templo dos tapetes azuis, dos rituais esnobes e hipó-
critas, devemos dizer, todos os dias: esmaguemos a 
vaidade e cuspamos no poder, para que ele não seja 
capaz de fazer-nos esquecer o que somos na essência, 
porque o poder é capaz de fazer com que as pessoas 
esqueçam mesmo isso.

Senador Cristovam Buarque, estou terminando 
o meu pronunciamento, mas eu não poderia deixar de 
conceder um aparte – desculpo-me com V. Exª – ao 
meu querido companheiro Senador Geraldo Mesquita 
Júnior. Logo em seguida, encerrarei de pronto.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL – AC) 
– Senadora Heloísa Helena, também serei breve. Agra-
deço a condescendência, mais uma vez, ao Senador 
Cristovam Buarque. Senadora Heloísa Helena, V. Exª 
identificou, por exemplo, as contas das agências de 
publicidade como um dos cavalos de toda essa trans-
ferência de recurso público para as gangs partidárias, 
como chama V. Exª. Nesta semana, na CPI dos Bingos, 
revelamos outro cavalo, outro mecanismo que também 
se prestou a esse papel. Um pequeno escritório de 
advocacia, MM Consultores não sei das quantas, mo-
vimentou, em dois anos, cifras astronômicas, mais de 
R$20 milhões, e o seu principal titular não conseguiu, 
em absoluto, como é natural – eles não conseguem, 
de fato –, justificar a movimentação de grande parte 
dessa quantia. Ele chegou ao desplante, à afronta de 
dizer que era gastador. Disse que grande parte des-
ses recursos foi gasta com a compra de vinhos ca-
ros, o que foi um deboche com a Nação brasileira e 
com os Senadores que o estavam inquirindo. Então, 
Senadora, fique certa – e a Nação brasileira também 
– de que não tenho a menor dúvida do que aconte-
ceu nesses últimos anos em nosso País. É como se 
uma grande orquestra tivesse sido preparada, todos 
os músicos treinados, os instrumentos afinados, mas 
uma orquestra diferente das demais, porque essa 

teve, em vez de um único maestro, dois maestros: o 
Presidente da República e o ex-Ministro José Dirceu. 
Essa grande orquestra cuidou, nesse tempo todo, de 
se apropriar de recursos públicos de uma forma ou de 
outra. Empresas privadas também transferiram aque-
la parte do excesso, decorrente do superfaturamento 
de obras, decorrente da licitação fraudulenta, viciada, 
para os bancos rurais da vida, para os BMGs da vida, 
para as agências de publicidade, para os escritórios 
de advocacia. Ainda vamos descobrir outros cavalos 
desse mecanismo de transferência de recurso público, 
da utilização fraudulenta e criminosa de recursos públi-
cos, por quadrilhas partidárias, como V. Exª as define, 
para o mal deste País, para fazer a perversidade que 
estão fazendo com o povo brasileiro. Eu queria apenas 
trazer esse esclarecimento a V. Exª, aos Senadores e 
à Nação brasileira.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço, de coração, a V. Exª. E tenho certeza de que, 
mesmo nós que passamos pelos açoites e pelas humi-
lhações do processo de expulsão, não comemoramos 
este momento. Queríamos estar repetindo aquele pe-
queno versinho do Lêdo Ivo, que diz assim: “felizes os 
que chegam de mãos dadas como se fosse o momento 
da partida”. Infelizmente, o momento é completamente 
distinto. As opções foram outras, e nós, agora, ficamos 
vendo uma situação tão grave quanto esta. 

Mas acho que pior do que as coisas estarem 
aparecendo publicamente são os subterrâneos da po-
lítica, os acordos, os trambiques montados de forma 
supostamente sofisticada. Isso é que é pior. Quando as 
pessoas dizem assim: “Falam muito, os Parlamentares 
ficam repetindo, repetindo, repetindo lá nas CPIs”. Mas 
o povo tem uma opção: como está sendo apresentado 
publicamente, a dona de casa, o pai de família têm a 
opção de desligar a televisão. Então, é uma opção fácil, 
mecânica. Ele desliga a televisão e não é obrigado a 
escutar o que estamos dizendo. Agora, grave é quan-
do o povo não tem a opção de desligar o botãozinho 
da televisão para não escutar o Parlamentar falando, 
porque os negócios sujos são montados nos esgotos, 
nos subterrâneos, no submundo da política. Isso, sem 
dúvida, é muito pior. 

Desculpe-me, Senador Cristovam Buarque, por-
que acabei demorando muito. Agradeço a V. Exª pela 
generosidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Não tem nada que agradecer, Senador 
Heloísa Helena, pela sua fala. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador 
Arthur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem.) – Peço a palavra para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque Bloco/
PT – DF) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Temos aqui, antes de mais nada, a íntegra da entre-
vista do ex-Deputado Valdemar Costa Neto à revista 
Época e aos jornalistas Thomas Traumann e Gusta-
vo Krieger. 

Entre outras coisas, pela leitura que acabo de 
fazer da maneira mais dinâmica que consegui, S. Exª 
disse que fechou o apoio a Lula em 2002, e Lula tinha 
como alternativa Patrus Ananias se não desse certo 
a conversa com o PL, em torno de R$10 milhões, e a 
conversa se deu num quarto. O dinheiro terminou não 
sendo por dentro, mas o Vice-Presidente José Alen-
car pedia que fosse por dentro e sabia também das 
negociações, sabia do preço, sabia de tudo. E aí vêm 
os detalhes, que são detalhes que acrescentam mais 
angústia a quem está vivendo este momento com res-
ponsabilidade para com o País. 

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, a inserção nos 
Anais da Casa desta matéria cheia de detalhes, que 
só os que participaram deste momento triste poderiam 
saber com tanta precisão.

Muito bem, Sr. Presidente. Tenho uma outra co-
locação a fazer, que é a seguinte: o Sr. Duda Men-
donça recebeu depósito no exterior, depois de lhe 
terem recomendado que abrisse conta num paraíso 
fiscal. Sabe-se, também, que teria sido Marcos Valé-
rio a efetuar esse depósito. A pergunta que se faz é 
a seguinte: de onde veio esse dinheiro? Onde estava 
depositado esse dinheiro? Em que conta? Quais eram 
os responsáveis?

Como o Deputado Jose Mentor, aquele Relator 
que enterrou a CPMI do Banestado, apresentou pro-
jeto de lei permitindo a internalização de recursos de 
brasileiros depositados no exterior, para beneficiar 
doleiros, começo a duvidar se não existe no exterior 
uma grande conta, não sei de quem, se de partido po-
lítico, uma grande conta, Senador José Agripino, com 
um grande volume de recursos financeiros saídos do 
Brasil de forma irregular ou depositadas nessa conta 
por organizações estrangeiras.

A dúvida está posta, a indagação está feita. A 
quem interessaria – vamos agora analisar com crité-

rio – esse projeto do Deputado José Mentor? Seria ou 
não essa uma boa linha de investigação pela CPMI? 
– pergunto eu.

Mais uma vez, confirma-se a fala do Deputado 
Roberto Jefferson, na qual ele atribui a seguinte frase 
a José Dirceu: “Roberto, a Polícia Federal é meio tu-
cana. Meteu em cana 62 doleiros agora, véspera de 
eleição. A turma que ajuda não está podendo internar 
dinheiro no Brasil”.

Peço que isso vá para os Anais do Senado Fe-
deral também, junto com as matérias referentes ao 
projeto que precisa ser esclarecido do ainda Deputado 
José Mentor. 

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar com ale-
gria, reconfortado como Parlamentar, a decisão de V. 
Exª, como Presidente desta sessão, de nos manter 
aqui em vigília cívica – e é momento para isso. Os 
Senadores estavam falando aqui desta tribuna, e eu 
estava com o Senador José Agripino no café. Está-
vamos aguardando, junto com a imprensa acreditada 
no Senado Federal, o momento que para nós já deve-
ria ter vindo e ter sido concluído: a fala do Presiden-
te da República. E eu estava ouvindo os jornalistas 
e os funcionários dizerem: “Ah, ele não vai falar. O 
Presidente não vai falar”. Outro dizia assim: “Ah, o 
Presidente ia falar, mas, com a matéria do Valdemar 
Costa Neto, na Época, ele se deteve. Outro dizia: o 
Presidente...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...não 
vai se pronunciar, a não ser através de uma gravação, 
que será distribuída depois.

Ou seja, está me cheirando muito a maquiagem 
essa história de preparar o Presidente para dizer coi-
sas convenientes, quando ele tem que saber se é ou 
não ainda capaz de dizer coisas simples para a Nação: 
primeiro, admitir que errou, admitir que existe corrup-
ção no Governo dele; segundo, dar o nome de quem 
corrompeu no Governo dele; terceiro, dar o nome de 
quem corrompeu no partido dele; quarto, demitir uns 
e se distanciar claramente de outros; quinto, propor 
à Nação um pacto que leve este Governo até 31 de 
dezembro de 2006, com muita clareza, com muita 
nitidez. Sua Excelência não pode tergiversar, não 
adianta maquiagem: saber se o paletó está combi-
nando, se é melhor azul marinho com fundo amarelo 
ou se é melhor amarelo com fundo roxo. Isso não é 
relevante agora. Não é hora de Duda Mendonça. A 
hora de Duda Mendonça foi ontem, denunciando pa-
raíso fiscal e as contas corruptas no exterior. É hora 
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de a CPMI contratar a Kroll ou algo parecido, para 
rastrear esse dinheiro sujo no exterior. Não é hora 
de outra coisa, é hora disso. Então, Sua Excelência 
já deveria ter falado à Nação. Não me agrada a idéia 
de um Presidente acovardado porque teria saído uma 
matéria na revista Época, da lavra do Sr. Valdemar 
Costa Neto. Não me agrada a idéia de um Presidente 
vacilante que não sabe o que dizer à Nação, quando 
só tem uma coisa a fazer: se redimir, se purgar, pedir 
desculpas e dizer o que pretende fazer para manter 
o País governável.

Ele, Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª para 
o que vou dizer neste momento: o Presidente perdeu a 
condição de se manter no Governo. Ao mesmo tempo, 
ele tem o dever de se manter no Governo. Ou seja, 
ele precisa recriar as condições de se manter no Go-
verno e ele não fará isso pela tergiversação, não fará 
isso pela mentira, não fará isso pelo engodo, não fará 
isso pela maquiagem marquetológica, mercadológica, 
marqueteira. Ele fará isso se dirigir-se à Nação com 
sinceridade e se conseguir convencê-la de que deve 
ser dada a ele uma oportunidade de concluir o seu 
Governo, servindo este Governo, para...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio, seu assessor – não é o Senador – quer dar 
uma colaboração

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O estadista José 
Sarney, que passou os momentos mais difíceis, viu o 
Presidente Vargas se suicidar, fez a transição, escreve 
às sextas-feiras para a Folha de S.Paulo. Vamos falar 
de flores? Atentai bem ao que disse o estadista José 
Sarney: “De repente, como numa viagem fantástica, 
mudou tudo, a esperança e o medo. Entramos num 
labirinto sem desvendar a saída”.

O SR. ARTUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É ver-
dade, Senador Mão Santa. 

Eu concluo, Senador Cristovam Buarque, dizen-
do que a Nação está na expectativa da declaração do 
Senhor Presidente. Será terrivelmente frustrante se 
nós sairmos daqui hoje sem ouvirmos o Presidente 
da República. Não é hora de dizer: é porque ele vai 
preferir...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele 
tem que estar, agoniadamente, desejoso de dar suas 
explicações. Homem de bem, queremos acreditar que 
seja, Sua Excelência tem que estar pronto para dar as 
respostas na ponta da língua. Não precisa de nenhum 

metteur em scène, não precisa de nenhum diretor de 
cena. Ele não é ator, não tem que ser dirigido por nin-
guém, não precisa de gravação nenhuma. Ele poderia 
falar ao vivo, como estou fazendo neste momento. Ele 
não precisa de nada. Precisa de autenticidade e von-
tade de reparar o dano que, no mínimo, por omissão, 
causou a este País. 

Eu formo a convicção de que há uma grande 
conta no exterior. Essa conta, que se mistura com 
essa sujeirada toda de Banco Rural e de Valério, com 
essa promiscuidade toda, é que para mim abasteceu 
a Düsseldorf do Sr. Duda Mendonça.

Portanto, Sr. Presidente, estamos aqui, nós, pou-
cos moicanos, mas representando, acredito, o grosso, 
a maioria esmagadora dos Srs. Senadores e das Srªs 
Senadoras. Estamos aqui nós em vigília, exigindo que 
o Presidente venha prestar satisfações à Nação. Não é 
hora de se esconder em palácio nenhum, porque neste 
País as coisas não são mais escondíveis. 

Presidente, venha frontalmente prestar contas aos 
seus eleitores e aos seus adversários. Nós queremos 
ajudá-lo a concluir o seu mandato. Mereça isso, Pre-
sidente! A covardia não faz parte da crônica histórica. 
O que faz parte da crônica histórica é a definição. E a 
definição que lhe cabe é conseguir as condições de 
concluir esse seu mandato infeliz. Venha pela sinceri-
dade! Venha pela coragem! Venha pela frontalidade! 
Não venha pela omissão, não venha pela tergiversação, 
não venha mais pela mentira e, sobretudo, Presidente, 
venha! Não deixe de vir! É um desafio que o seu pas-
sado recebe pela história brasileira. É um desafio ao 
qual não pode fugir o seu presente. É um desafio que 
Vossa Excelência tem que enfrentar, se é que almeja 
ter algum futuro.

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...se 
é que almeja ter um registro minimamente positivo do 
seu Governo na história deste País. 

Estamos todos ainda confiantes e esperanço-
sos de que o Presidente Lula sabe o que significa 
comandar um país, chefiar um Estado; de que Sua 
Excelência sabe que o bravo líder sindical de outro-
ra não vai dar vez a um governante acoelhado num 
palácio qualquer de uma república indigitada, de uma 
república infeliz.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Passo a palavra, pela ordem, ao Senador 
José Agripino, lembrando que, pela ordem, não há di-
reito a apartes.

Aproveito, um pouco na linha do que falou o Se-
nador Arthur Virgílio, para convidar os Senadores de 
todos os Partidos, que estejam na Casa, para que, 
neste momento, venham para cá. Esse é um debate 
que a opinião pública brasileira gostaria de ouvir. Se 
alguém está na Casa, venha ao plenário, porque não 
temos, a meu ver, prazo para terminar a sessão.

Senador José Agripino, V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimen-
to inicialmente V. Exª, pela convocação que faz para 
o estabelecimento deste debate democrático. Tenho 
certeza de que V. Exª, que é membro ilustre do Partido 
dos Trabalhadores, dos mais ilustres, dos diferenciada-
mente ilustres, faz um apelo para que os seus Pares 

do PT e da Base do Governo venham, a fim de que se 
estabeleça o debate salutar.

Sr. Presidente, são 12h13min, pelo relógio do 
Senado. Creio ter usado da palavra, pela primeira vez, 
na sessão, às 9h45min e, entre as manifestações que 
apresentei, fiz uma que reputo digna de uma manifes-
tação por parte daqueles que são ligados ao Presiden-
te da República, os mais íntimos, os que têm acesso 
franco a Sua Excelência.

Manifestei a minha preocupação com relação à 
reabertura das contas de campanha de Sua Excelên-
cia, dizendo que acreditava que o Procurador-Geral da 
República tomaria, como é de sua obrigação, a iniciati-
va de pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a reabertura 
das contas de campanha do Senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva, em função das denúncias seriíssimas apresen-
tadas pelo publicitário Duda Mendonça, no sentido de 
que já havia recebido R$14 milhões, entre pagamentos 
oficiais e não-oficiais dentro do País, e R$11 milhões, 
num paraíso fiscal, nas Bahamas, a partir de depósitos 
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em dólar; e de que ainda tinha um bom dinheiro a re-
ceber, R$11 milhões. Evidentemente, os dados são de 
extrema gravidade, porque não sei se batem, ou não, 
com o que Sua Excelência o Presidente Lula declarou 
em matéria de gastos de campanha. Não sei.

Aqueles que são ligados ao Presidente Lula, se 
estivessem presentes neste plenário para o debate, 
poderiam ajudar-me a esclarecer, para que não fos-
se à frente na obrigação que julgo ter. Vou abrir um 
espaço de tempo, para que eu tome a iniciativa que 
julgo ser meu dever. Não tenho, Sr. Presidente, a me-
nos que queira praticar a conivência ou conviver com 
a omissão, o direito – se até segunda-feira não forem 
apresentadas demonstrações claras de que as contas 
do Presidente estão acordes com o que o publicitário 
Duda Mendonça falou – de não pedir ao meu Partido 
– o que farei na segunda-feira, prazo que dou para que 
alguém do PT e da Presidência da República se ma-
nifeste ou para que o Procurador da República tome a 
iniciativa – que não ingresse com uma representação 
junto à Procuradoria-Geral da República ou ao TSE, 
pedindo a reabertura das contas do Presidente, para 
que esse assunto fique claro. 

Não é por vendeta, Sr. Presidente, não é por desejo 
de ver o adversário diminuído ou o Presidente da Repú-
blica em constrangimentos maiores. É pelo desejo que 
tenho de cumprir com aquilo que é meu dever de man-
dato, dever de Senador: impedir que a culpa continue, 
que o esquema de corrupção prossiga. Como? Se ficar 
claro que o esquema que Duda Mendonça denunciou 
não está acorde com as contas do Presidente Lula, será 
preciso interromper o processo que está em curso.

Disse e vou repetir: Marcos Valério se julga credor 
de R$100 milhões, por empréstimos que tomou e que 
o PT não pagou, e afirma ter um avalista moral, que é o 
Sr. José Dirceu, o ex-Ministro e Deputado José Dirceu. E 
Duda Mendonça diz que tem R$11 milhões a receber. O 
PT não tem R$11 milhões para pagar a Duda Mendonça 
– tanto que está pagando lá fora, como ele disse, de forma 
ilegítima e ilegal – e muito menos R$100 milhões para 
pagar a Marcos Valério, que está com mil versões.

Só vejo um caminho, que é o prosseguimento da 
atuação do que julgo ser uma quadrilha, que usa apa-
relhos de Estado, instrumentos de Estado, os fundos 
de pensão – que precisam vir à CPMI dos Correios, 
para prestar esclarecimentos. Não vejo outra fonte, para 
obter os R$100 milhões, os R$11 milhões e outros tan-
tos débitos do PT, que não o prosseguimento da ação 
dessa quadrilha, a menos que Duda Mendonça tenha 
mentido e que as contas de campanha do Presidente 
Lula mostrem isso, que o contraditório entre Marcos 
Valério e Duda Mendonça mostre isso.

Sr. Presidente, se, até segunda-feira, não forem 
apresentadas manifestações cabais de que as contas do 
Presidente Lula estão acordes com o que Duda Mendon-

ça falou ou de que não é verdade o que Duda Mendonça 
falou, não tenho o direito de não entrar com um pedido, 
junto ao meu Partido, de que ele se manifeste junto à 
Procuradoria-Geral da República, pedindo a reabertu-
ra das contas de campanha do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Peço, com isso, que alguém do Governo 
venha até aqui, para prestar algum esclarecimento, de-
bater comigo esse assunto e me contestar, a fim de que 
eu não seja obrigado a fazer o que farei com destemor 
absoluto, sabendo da gravidade do que significa a ati-
tude que tomarei em nome do meu Partido.

De modo que, Sr. Presidente, quero estimular o 
debate, manifestar a minha presença desde cedo aqui 
e dizer que estou aguardando ansiosamente a palavra 
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúbli-
ca. Espero que ele tome atitudes fortes que recupe-
rem a credibilidade de sua palavra. Espero, franca e 
sinceramente, que tudo isso aconteça, mas, enquanto 
não acontece, deixo aqui o meu compromisso: se, até 
segunda-feira, não forem apresentadas provas cabais 
que justifiquem as contas de campanha que estão em 
desacordo com o que Duda Mendonça informou, pedi-
rei ao meu Partido que ingresse com uma representa-
ção junto à Procuradoria-Geral da República, para que 
admoeste o TSE, pedindo a reabertura das contas de 
campanha do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Eu sei que a posição do Presidente da Mesa 
é simplesmente burocrática, mas quero dizer que isso 
é uma manifestação de lealdade de um Parlamentar da 
Oposição. Em vez de surpreender, fazendo um gesto 
como este, avisa e pede ainda que haja manifestações 
que o convençam a não fazê-lo. Espero que os que es-
tejam ouvindo tentem procurá-lo e que o convençam. 
Todos sabemos quais as conseqüências de um pedido 
de impeachment. Parabenizo V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, difícil, no dia de hoje, 
quem preparou o seu discurso, a sua idéia, o seu proje-
to, trazê-los à discussão no Senado Federal, no plenário 
desta Casa, nesta tarde já, neste final de manhã.

Com certeza, o País inteiro se encontra chocado, 
perplexo após a audiência pública realizada ontem, na 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, onde foi ouvido 
o publicitário Duda Mendonça. Certamente, o Brasil todo 
espera, no pronunciamento do Presidente da Repúbli-
ca, a saída para esse grande e sério impasse em que 
o País se encontra. Há dias, há meses já, a economia 
começa a dar sinais de que precisa ter uma decisão fir-
me do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e, prin-
cipalmente, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da 
equipe econômica, para que possamos manter os níveis 
de resultados econômicos atingidos até hoje.
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Sr. Presidente, este momento é de extrema serie-
dade, como foi dito na manhã de hoje por vários dos 
Srs. Senadores que me antecederam; alguns transmi-
tindo o que está sendo mostrado pela televisão per-
manentemente; outros, com relação à mídia impressa, 
os jornais de maior circulação nacional, os artigos de 
sexta-feira assinados por homens públicos, experientes, 
como o Presidente José Sarney, que mostram a sua 
preocupação com o momento que atravessamos.

Sr. Presidente, é notória a afirmativa da Senadora 
Ideli Salvatti, que tenho aqui, nos jornais do Brasil de hoje, 
quando S. Exª diz e exige que sejam feitas auditagens 
nas contas do Partido dos Trabalhadores e de todos os 
partidos. Que o Tribunal Superior Eleitoral possa auditar 
os recursos utilizados em campanha. Esse documento, 
encaminhado ontem pela Senadora Ideli Salvatti, faz 
com que, realmente, a transparência nas contas possa 
mostrar ao Brasil que o momento que estamos vivendo 
poderia e pode ser evitado quando tivermos a oportuni-
dade de votar aqui, no Senado e na Câmara, a reforma 
política – principalmente a captação de recursos públi-
cos e de recursos privados, especialmente depois da 
aprovação da emenda da reeleição, que permitiu que o 
presidente da República, os governadores e os prefeitos 
municipais dos mais dos 5.500 Municípios brasileiros 
pudessem disputar a reeleição.

Criou-se uma dificuldade muito grande para o Tri-
bunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral 
fiscalizarem não só os recursos das campanhas, mas, 
principalmente, a atuação de quem detém o poder no 
momento das eleições. E também, de certa forma, ini-
be o governante de poder testar a sua popularidade, 
enfrentar os seus adversários no momento eleitoral.

Senadores da República de vários Estados, hoje, 
referiram-se à ausência do Líder do Governo, o Sena-
dor Aloizio Mercadante. É sentida a falta que S. Exª faz 
hoje no plenário do Senado Federal para responder 
a questionamentos relacionados ao Governo Federal. 
Informo que o Senador Aloizio Mercadante encontra-
se na reunião com o Presidente da República, todos 
os Ministros e Líderes no Senado e na Câmara.

Não tenho procuração. S. Exª não me ligou para 
que eu falasse em seu nome, mas tenho certeza de 
que, se o Senador Aloizio Mercadante aqui estivesse, 
com certeza, estaria na tribuna do Senado respondendo 
principalmente às questões sobre as quais tinha e tem 
conhecimento. O Senador Aloizio Mercadante é um ho-
mem honrado, combativo, sério, respeitado por todos os 
seus Pares, e não pode ser crucificado neste momento. 
A verdade é essa. Faço referência a seu nome, como 
disse, sem ter procuração para tanto, porque sei do seu 
trabalho, da sua luta diária, permanente, tendo em vista 
as dificuldades que o Governo Federal tem não só no 
Senado, mas também na Câmara, para ter uma base de 
Governo muito reduzida, como foi agora recentemente 

derrotada em votações importantes nesta Casa. Sei da 
dificuldade que o Senador tem também em trabalhar 
com a equipe de Governo, e somos testemunhas do seu 
empenho, da sua luta diária e da sua coragem.

O Senador Aloizio Mercadante é um homem 
corajoso e tem demonstrado a sua inteligência, a sua 
competência no que se refere à defesa de seus obje-
tivos, do seu ideal, da sua luta partidária e até mesmo 
da sua família. Com certeza, se estivesse aqui, teria 
condições de estar de peito aberto, disputando esse 
espaço com as Lideranças dos partidos de Oposição, 
o que normalmente é feito aqui, permanentemente. 
Assistimos a isso todos os dias.

Faço referência ao Senador Aloizio Mercadante, 
até porque, também nos jornais de hoje, S. Exª reafir-
ma a perplexidade do Presidente da República e con-
fessa que não reconhece o PT que ajudou a construir. 
Faz inclusive declarações de que acha oportuno que o 
Presidente Lula fale à Nação, pede que se aguardem 
as apurações, mas entende que não tem cabimento 
qualquer encaminhamento na direção da abertura do 
processo de impeachment.

Em sua rápida fala na CPMI, o Senador também 
afirmou que ligou para o publicitário Duda Mendonça 
e perguntou a ele se ele tinha recebido dinheiro, e ele 
disse que não.

A minha tristeza nesse episódio é que os com-
panheiros do Partido não contaram nada ao Senador 
Aloizio Mercadante. Ele chegou a falar hoje, antes da 
reunião com o Presidente da República e os Ministros 
de Estado, à porta da Granja do Torto, que seria capaz, 
inclusive, de deixar o Partido dos Trabalhadores para 
permitir que o Partido siga o seu destino e ele, o dele. 
Com certeza, essa é uma afirmação séria, determi-
nada e mostra bem a capacidade do Senador Aloizio 
Mercadante de dirimir qualquer dúvida com relação à 
sua pessoa e ao seu mandato.

Faço minhas também as palavras do Presidente 
da República. Em momento algum podemos deixar de 
reconhecer a votação que o Presidente da República 
teve, a confiança que o povo brasileiro nele depositou 
para que fosse o nosso Presidente.

Disse recentemente numa reunião, logo que co-
meçou essa crise –, reunião que contou com a pre-
sença de Líderes e Senadores da República –, que o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Presidente Lula, 
deveria deixar o Partido. Repito: logo no início, quando 
isso começou – e tenho testemunhas –, quando pedi-
ram a minha opinião a respeito desse assunto, eu disse 
que o Presidente Lula deveria deixar o Partido. Disse 
isso por vários motivos. Primeiro, porque ficaria tran-
qüilo o andamento das investigações e das apurações 
relativas ao Partido. Não haveria mais interferência do 
Presidente da República e não haveria mais ligação 
partidária com relação a qualquer questão eleitoral.
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Aliás, o próprio Tribunal Superior Eleitoral reco-
nhece isso em matéria jornalística publicada na Folha 
de S.Paulo, em O Globo, em O Estado de S. Paulo. 
Levando-se em conta questões eleitorais, não há ainda 
nenhum embasamento jurídico para a cassação do Presi-
dente da República. Pelo prazo que temos ainda de man-
dato do Presidente da República e pela proximidade das 
eleições, concluímos que essa decisão seria uma forma 
de proporcionar ao Presidente a condição imparcial de 
dirigir líderes do Partido e, além disso, Sua Excelência 
também estaria poupado de responder, política e eleito-
ralmente, as questões que hoje são suscitadas.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Com certe-
za, Sr. Presidente, se realmente tivesse sido acatada 
essa proposta, que, esperava, seria analisada pelo 
Palácio do Planalto, esse procedimento teria sido uma 
prevenção para o que ocorre hoje.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa do 
PMDB do Piauí.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Luiz 
Otávio, a democracia é complicada. Winston Churchill 
chegou a dizer que a democracia é muito difícil e até 
não é boa, mas não conheceu regime melhor na his-
tória da civilização. Portanto, precisamos defendê-la. 
O nosso País vive sob a democracia, e já enfrentamos 
muitas crises sob esse regime. Este Senado tem as-
sistido a muitas crises. Neste País já houve presidente 
afastado por atestado médico, por insanidade mental; 
houve presidente levado ao suicídio; houve presidente 
afastado pelos canhões; presidente afastado por im-
peachment; presidente que renunciou. A Pátria sem-
pre confiou no poder moderado do Senado. Minima 
de malis, Professor Cristovam Buarque: pelo menos, 
evitaram-se guerras, não houve guerra civil, prevaleceu 
a paz. E é essa solução que ainda sustenta a Nação. 
Já houve muitas alternativas. Houve um caso até em 
que o Presidente da Câmara, Carlos Luz, foi afastado 
para entrar a figura moderada de Nereu Ramos, que 
levou quase noventa dias para dar posse a Juscelino 
Kubitschek. A história está repleta de fatos. Confia-se 
em que haverá uma inspiração condizente com a nos-
sa história de 180 anos de poder moderador do País. 
Talvez tenha sido com essa inspiração que o Senador 
Professor Cristovam Buarque tenha sugerido uma vi-
gília hoje. É lamentável que hoje, 12 de agosto... Te-
nho muito medo, porque amanhã é 13 de agosto – 13 
já é um número meio apavorante e ainda mais sen-
do agosto... Depois eu pedirei a palavra pela ordem 
ao Presidente, já que ele sugeriu que eu discorresse 
aqui sobre o que pensa o mundo religioso deste País 
do momento que vive. Cumprimento o Senador Luiz 
Otávio, que tem mostrado muita bravura e competên-

cia ao dirigir a Comissão de Economia, uma das mais 
importantes, da qual eu faço parte.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, Senador Mão Santa, insiro-o em 
meu pronunciamento. Tenho certeza de que V. Exª, o 
Senador mais assíduo no plenário do Senado Federal, 
dá oportunidade...

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Senador, informo que o pronunciamento 
do Presidente está começando. Tínhamos acertado 
que suspenderíamos a sessão para ouvi-lo e voltarí-
amos depois.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Aguardo. 
Retorno à tribuna logo após...

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – Se V. Exª quiser concluir o pensamento...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Aguardo. 
Retornarei para concluir após o pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Vamos à sala ao lado. Assistiremos e 
voltaremos.

Está suspensa a sessão pelo tempo que durar o 
pronunciamento do Senhor Presidente.

(Suspensa às 12 horas e 37 minutos, 
a sessão é reaberta às 12 horas e 59 minu-
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Está reaberta a sessão.

Quero que fique bem registrado para a história 
que suspendemos a sessão por alguns minutos, para 
ouvir o pronunciamento do Presidente da República 
neste momento de absoluta gravidade.

Convido o Senador Luiz Otávio para continuar 
com a palavra.

Senador, V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA.) – Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, há poucos minutos, tivemos 
que suspender a sessão não-deliberativa do Senado 
Federal de hoje para ouvirmos o pronunciamento do 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
para então retornarmos para a sessão.

Eu diria que o pronunciamento feito à Nação pelo 
Presidente Lula deixa claro o grau de gravidade do mo-
mento. Iniciei a minha manifestação, dizendo da minha 
preocupação e de todos nesta Casa, do Brasil todo, 
mas não vou fugir à minha responsabilidade. Como há 
poucos Senadores da Base do Governo nesta sessão, 
permanecerei aqui para ouvir as manifestações dos 
meus companheiros, meus amigos, Líderes da Opo-
sição, tanto o Senador José Agripino como o Senador 
Arthur Virgílio, para poder defender o Governo.

Sou um caboclo lá do Pará, que aprendi ao longo 
da minha vida, não da minha vida pública, porque tenho 
apenas 14 anos de vida pública, mas tenho 51 anos de 
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vida, algo que me permite dizer que aceito desafios. Eu 
topo a parada. Vou defender o Presidente Lula, hoje, 
aqui. Vou defender o seu Governo, independentemente 
de procuração ou autorização para tal.

Como sou da Base do Governo, sou Vice-Líder do 
PMDB, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal, vou me permitir, Sr. Presidente, aguar-
dar a manifestação dos Líderes de Oposição, ouvir suas 
posições, para retornar à tribuna e, aí, sim, como Líder 
do meu Partido ou como Líder do Governo em exercício, 
se por qualquer motivo o tempo do meu Partido tiver sido 
usado, defender o Governo do Presidente Lula.

Este é, com certeza, um momento grave, sério. 
Tenho a convicção de que nesses momentos precisa-
mos mostrar à população brasileira que não somos de 
usar os bons momentos da vida, temos que ter a ca-
pacidade de superar os momentos difíceis como esse. 
E vejo a coragem do Presidente Lula de ir à televisão, 
dizer claramente ao povo brasileiro da sua convicção, 
da sua certeza de que precisa continuar governando o 
Brasil. Sua Excelência sabe da sua responsabilidade e 
posiciona-se como um homem certo, sério, honesto e 
determinado. E vou defendê-lo na tribuna do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/

PT – DF) – Parabenizo V. Exª, Senador Luiz Otávio, pela 
sua posição. Fico contente que permaneça em plenário e 
aproveito para convidar outros Senadores que estiverem 
na Casa para que venham aqui fazer esse debate. 

É um momento muito importante, e do Senado 
podem sair discussões que impeçam medidas mais 
dramáticas. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ar-
thur Virgílio.

Enquanto o Senador se dirige à tribuna, farei 
uma comunicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte

SGM-P Nº 1.442

Brasília, 12 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, após envio a 

essa Casa do Projeto de Lei da Conversão nº 18, de 
2005 (Medida Provisória) nº 247/05, do Poder Execu-
tivo), aprovado na Sessão Plenária do dia 21-6-2005, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministé-
rios da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos 
Transportes, da Cultura, do Meio Ambiente e da Defe-
sa, no valor global de R$586.011.700,00, para os fins 
que especifica,” por meio do ofício PS-GSE nº 311/05, 
desta Casa, foi constatado erro material na página re-

ferente ao órgão 52000, unidade 52121, constante do 
Anexo I do PLV em questão.

Por conseguinte, encaminho a íntegra dos autó-
grafos para as providências cabíveis.

Atenciosamente, Severino Cavalcanti, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PT 
– DF) – Na sessão do Senado, do dia 12 de julho pas-
sado, foi lido o Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2005, oriundo da Medida Provisória nº 247, de 2005, que 
abre o crédito extraordinário em favor dos Ministérios Ci-
ência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes, 
da Cultura, do Meio Ambiente e da Defesa, no valor de 
R$586.011.700,00, para os fins que especifica.

Na sessão de 3 de agosto, o Relator revisor, Se-
nador Fernando Bezerra, emitiu seu parecer, concluin-
do pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária.

Nessa mesma data, o Projeto de Lei de Con-
versão foi aprovado e remetido à sessão. Ocorre que, 
após o envio do projeto à sanção, foi constatado que 
a Câmara dos Deputados, ao remeter a matéria à revi-
são do Senado, não fez constar, tanto da redação final 
como os autógrafos, o anexo I, “Unidade Orçamentária 
52121 – Orçamento do Exército.”

Esclareço, por oportuno, que a inexistência do 
anexo no autógrafo não altera o valor total original do 
Projeto de Lei de Conversão de R$586.011.700,00, 
encontrando respaldo no inciso III do art. 325, do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Encontrando respaldo no inciso III do art. 325, 
do Regimento Interno do Senado Federal, com vistas 
à correção dessa inexatidão material, a Presidência 
determina a republicação do texto do Projeto de Lei de 
Conversão e o envio de novos autógrafos à sanção.

É o seguinte o projeto recebido da Câ-
mara dos Deputados:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2005 

(Oriundo da Medida Provisória nº 247, de 2005)

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, 
da Minas e Energia, dos Transportes, da 
Cultura, do Meio Ambiente e da Defesa, no 
valor global da R$586.011.700,00, para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e 
Energia, dos Transportes, da Cultura, do Meio Ambien-
te e da Defesa, no valor global de R$586.011.700,00 

    39ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27382 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

(quinhentos e oitenta e seis milhões, onze mil o sete-
centos reais), para atender às programações constan-
tes do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do 
disposto no art. 1º desta Lei decorrem da:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União de 2004, no valor de R$567.511.700,00 
(quinhentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e 
onze mil e setecentos reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no 
valor de R$18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos 
mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º A programação constante do Anexo I desta Lei 
terá sua execução condicionada aos valores autorizados 
para empenho e pagamento em consonância com o art. 
9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-
co/PT – DF) – Concedo a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, num pronunciamen-
to programado para às 9 horas e, portanto, efetuado 
com mais de três horas de atraso, Sua Excelência o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria ter 
falado de improviso, desta vez, sim, de improviso e de 
coração, falou maquiado, gravado, preparado, “mar-
queteado”, de modo lamentável, diminuindo o tom de 
sinceridade e espontaneidade que deveria estar con-
tido na fala presidencial.

Eu esperava um Lula altivo, corajoso e não o en-
contrei. Ao contrário, percebi um Presidente medroso, 
“acoelhado”, que não conseguiu sequer olhar para 
dentro dos olhos dos telespectadores, não conseguiu 
olhar para dentro dos olhos da Nação. A única vez em 
que tentou fazer isso, tirou o olhar do chão e fixou por 
meio segundo nos olhos do telespectador e, em se-
guida, o levou ou o elevou – não posso dizer, talvez o 
tenha rebaixado para cima – , porque não foi corajoso, 
“rebaixou-o” para o teto.

Eu esperava um Presidente que tivesse falado 
às 9 horas e que não deixasse grassar, como grassou 
hoje na Casa, entre funcionários, entre jornalistas, en-
tre Parlamentares, a idéia de que ele estava adiando, 
porque paralisado pelas denúncias da revista Época, a 
partir da entrevista do Sr. Valdemar Costa Neto de mais 
corrupção neste Governo, de mais vinculação espúria 
com o Sr. Marcos Valério, de mais caixa dois, de mais 
dinheiro irregular e, portanto, subtraído do Governo bra-
sileiro, com o Valdemar da Costa Neto dizendo que o 
Presidente Lula tinha, sim, conhecimento da operação, 
como conhecimento da operação teria tido também o 
próprio Vice-Presidente José Alencar. 

Eu esperava um Lula que, dessa vez, não fos-
se Duda. Duda é que, ontem, foi Lula. Duda, ontem, 
foi sincero, abriu todo o jogo, até se prejudicando. Eu 
esperava que, hoje, Lula fosse Lula e Lula, mais uma 
vez, foi Duda, infelizmente. Eu esperava um Presiden-
te que, com muita clareza, aceitasse a realidade que 
já está jurisprudenciada no coração do País, de que 
uma quadrilha tem funcionado no seu Partido contra 
a maioria esmagadora de petistas honrados. Uma 
quadrilha tem funcionado no seu Governo contra as 
pessoas honradas que possam caber no seu Gover-
no. Uma quadrilha tem funcionado em Partidos aliados 
seus contra a maioria honrada de pessoas integran-
tes dos Partidos aliados do Presidente da República. 
Ele teria hoje que ter denunciado a quadrilha, dando 

nome aos bois, para se distanciar dela, Presidente 
Cristovam Buarque. 

O Presidente fez uma prestação de contas falsa, 
que não cabia. Tudo que eu temia ele repetiu; a len-
galenga da Polícia Federal, que fez não sei quantas 
ações e nunca agiu tanto contra a corrupção quanto 
no seu Governo. 

O Presidente chegou a fazer uma ameaça clara, 
ao dizer: “Vamos continuar assim”. Eu tremi nas bases, 
arrepiei-me. Vamos continuar assim, Presidente, com 
esse quadro de roubalheira desenfreada, com esse 
quadro de impunidade desenfreada, com esse qua-
dro desenfreado de tentativa de se impedir as inves-
tigações?! Essa que é a verdade. Muita espuma nas 
CPIs, luta para aprovar os requerimentos nevrálgicos 
e, quando se aprovam os requerimentos nevrálgicos, 
outra luta para se marcarem as audiências, que têm 
que esclarecer e dar foco às investigações e às de-
núncias de corrupção. 

Falou na reforma política como se ela fosse res-
posta para um quadro que tem que passar por polícia 
também. Não é só reforma política, substituindo a ne-
cessidade da passagem pela polícia, de quem falca-
truou bens da Nação e do povo brasileiro. 

O Presidente se diz traído. Traído por quem, Pre-
sidente? Traído por quem? Por quais companheiros 
seus? Por que sonegou à Nação o nome dos traidores? 
Por que se mantém, portanto, misturado com eles, já 
que não os denuncia? Por que não disse os nomes dos 
traidores no Governo, fora do Governo, nos Partidos 
aliados, no seu Partido, para, de uma vez por todas, 
distanciar-se dessa quadrilha e aproximar-se do cora-
ção da Nação brasileira, readquirindo a condição de 
dialogar, de maneira altiva, com uma Oposição que, 
cada vez menos, acredita na sua palavra ou faz fé no 
que Vossa Excelência declara?

Mais uma vez, o Presidente encenou a farsa do 
“não sei de nada. Estou indignado”! E isso chega a ser 
insultuoso à Nação; indignado tanto ou mais que os bra-
sileiros, não é verdade, Presidente? Isso é desfaçatez 
de Vossa Excelência! Se Vossa Excelência estivesse 
indignado mesmo, citaria os nomes dos indigitados que 
teriam causado a desgraça do seu Governo. Indignados 
estão os brasileiros contribuintes, que vêem o dinheiro 
dos seus impostos não virar escola, mas peteca nas 
mãos dos Marcos Valérios, dos Dudas Mendonças e 
de outros. Essa é a verdade. 

O Presidente, em determinado momento, pede 
desculpas à Nação. Isso fazia parte do script. Não 
valeria a peça, não valeria a encenação se ele não 
pedisse desculpas à Nação. Mas desculpas por que, 
Sr. Presidente? Se Vossa Excelência não sabia de 
nada; se Vossa Excelência tem combatido a corrup-
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ção, Presidente; se Vossa Excelência não tem dado 
trégua a corruptos, se Vossa Excelência está indig-
nado, desculpas, por quê, Presidente? Será que Vos-
sa Excelência deve mesmo desculpas à Nação? Ou 
será que o senhor está pedindo desculpas à Nação 
de maneira indevida? Ou, se o senhor está pedindo 
desculpas à Nação, o senhor o teria feito de maneira 
incompleta, porque com falta de coragem de dizer as 
razões verdadeiras de a Nação merecer desculpas de 
Vossa Excelência.

O pronunciamento de Vossa Excelência foi pífio, 
Presidente. Aguardamos até esta hora, em vigília cívi-
ca, e lhe confesso, do fundo do coração, sem nenhum 
vontade de que Vossa Excelência tivesse sido pífio 
como foi. Eu queria que Vossa Excelência tivesse sido 
convincente, como não conseguiu ser; eu preferiria que 
Vossa Excelência tivesse sido sincero, como optou por 
não ser; eu gostaria de que Vossa Excelência tivesse 
sido definitivo e arrasador a favor da verdade, como 
Vossa Excelência foi dúbio e cúmplice da mentira, que 
tem sido a grande mola destruidora do seu Governo.

A crise se agrava, Sr. Presidente. Se fosse o PT 
na Oposição, a palavra de ordem seria impeachment, 
e estariam os passeateiros criando varizes nas pernas 
ao exercitarem o seu jeito trêfego de ser. Como não 
somos assim, não tratamos como uma ida a uma sor-
veteria algo grave como um impeachment, até porque, 
de Itamar para cá, incluindo dois anos e meio do seu 
Governo, Presidente Lula, há cerca de 12 anos – não, 
chegamos a treze anos – de Governos supostamente 
normais. Eu preferiria que Vossa Excelência passasse 
a faixa para o seu sucessor na Praça dos Três Pode-
res, em frente ao povo.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 
V. Exª com muita alegria.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Somos um País 
cristão. O Senador Cristovam Buarque me lembra a 
palavra “réquiem”, termo da liturgia da Igreja Católica. 
Prece aos mortos, missa dos mortos. É essa a síntese 
que quero fazer do seu pronunciamento: está morrendo 
o PT, está morrendo o Governo. É um réquiem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Des-
confio, Senador Mão Santa, de uma grande conta no 
exterior, que aparecerá se contratarmos uma empre-
sa tipo Kroll. Uma grande conta, tipo aquelas de igreja 
clandestina, tipo conta de corruptos jurados. Tenho a 
impressão de que isso esclarece mais do que o que 
foi dito ontem pelo Sr. Duda Mendonça. 

Se fôssemos o PT, a palavra de ordem seria im-
peachment. Como não somos, a palavra de ordem é 
– embora não deixemos de cogitar até essa hipótese 

– analisarmos profundamente todas as implicações 
jurídicas, políticas, econômicas e sociais inerentes a 
esse caso grave, para, ao fim e ao cabo, tomarmos 
uma atitude que seja das Oposições mais do que do 
PSDB; da Nação mais do que das Oposições; tanto 
da sociedade quanto deste País, que tanto amamos, 
chamado Brasil.

Vejo a crise por um ângulo que não é o do Presi-
dente da República. O Presidente da República pensa 
– e seus áulicos devem pensar a mesma coisa, se é 
que pensam alguma coisa – que tudo está bem. Eu 
vejo a crise com olhos duros. Esta crise, Senador José 
Agripino, é felizmente menos grave do que a crise de 
64, que redundou na instalação de uma ditadura, que 
durou 21 anos neste País; esta crise é muito grave 
do ponto de vista ético, é mil vezes mais graves, até 
porque não havia crise ética real no Governo Getúlio 
Vargas, aquele que suicidou em 54; a crise é mais 
grave, talvez, do que aquela que redundou – era ou-
tra sociedade; esta de agora é mais avançada, mais 
consolidada nos seus efeitos democráticos – nos pro-
blemas ocorridos em 54. 

Esta crise é mais grave do que a de 61, aquela 
que terminou com a posse do Presidente João Gou-
lart, por intermédio da emenda parlamentarista, que 
satisfez os militares, Tancredo Neves assumindo o 
primeiro Ministério do País. Esta crise é menos grave 
ainda do que aquele episódio lamentável que ocorreu 
em 68, que redundou no AI-5, responsável por tantas 
torturas, tantas mortes, tantos assassinatos. Esta crise 
é muitíssimo mais grave do que aquela que ceifou o 
mandato do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, 
que caiu porque tinha menos Base do que Lula; caiu 
porque o seu Partido era menor que o de Lula; caiu 
porque tinha menos história do que Lula, porque tinha 
menos apelo popular real do que Lula. Mas esta crise, 
seguramente, está entre as mais graves que o País 
viveu ao longo da sua história republicana. 

Portanto, Sr. Presidente, Senador Mão Santa; 
Senador Luiz Otávio, Senador José Agripino, Sena-
dor Cristovam Buarque, não estou aqui, de nenhuma 
forma, alegre ou regozijado com o rumo que as coisas 
tomam no País. Não me surpreende o despreparo do 
Presidente; surpreende-me a falta de coragem de Sua 
Excelência para superar as desvantagens que o seu 
despreparo acarreta para o País. Não me surpreende 
o rumo negativo que o País vai tomando, até porque 
nenhuma resposta é dada para uma crise que parece 
não ter fim. 

Pensei que o problema do Okamotto fosse o últi-
mo, aí vem o do Duda; pensei que o do Duda ia durar 
pelo menos uma semana, Senador José Agripino. Não 
durou 12 horas, porque, depois, veio o do Valdemar 
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Costa Neto. Não sei quando será o próximo e não sei 
até quando o País tolerará a véspera da próxima crise e, 
depois, a do dia seguinte, o day after da última crise. 

Não sei quando esse manancial de ações, que 
destrói a credibilidade deste Governo, passará, parará 
de povoar as páginas dos jornais e das revistas deste 
País. Não sei quando. E, enquanto isso não acontecer, 
não haverá sequer a consolidação do que seria essa 
grande massa falida moral. Não sabemos. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
cerro, Sr. Presidente, dizendo a V. Exª que foi profun-
damente decepcionante para mim o Presidente Lula 
ter perdido o pênalti político da Copa do Mundo política 
da sua vida. Perdeu o pênalti político em um jogo de-
cisivo da Copa do Mundo política da sua vida, e isso 
é imperdoável, do ponto de vista dessa torcida de 53 
milhões de brasileiros que confiaram nele, dessa tor-
cida de 33 milhões de brasileiros que votaram contra 
ele, dessa torcida de 180 milhões de brasileiros que 
não querem o quanto pior melhor, que desejam um 
País capaz de oferecer respostas inteligentes, justas 
e éticas para as crises que nos assolam. 

O Brasil hoje fica mais inquieto do que ontem, 
meu prezado Presidente Roberto Freire. O Brasil fica 
mais inquieto hoje do que ontem. O Brasil mergulha 
mais nas trevas do que ontem...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
Brasil se adensa no fosso da dúvida, da inquietação 
mais hoje do que ontem e espero que mais hoje do 
que amanhã. Torço, sinceramente, este é o pensamen-
to de meu Partido, que as dúvidas sejam maiores hoje 
do que amanhã. Mas o Presidente não contribuiu, e a 
parte essencial para impedir que essa crise se alas-
tre de maneira ainda mais devastadora, essa parte 
cabe ao Presidente da República, que, por quaisquer 
razões que não consigo compreender, não consegue 
assumir sua posição de liderança, Deputado Nelson 
Proença, não consegue assumir sua posição de co-
mando, não consegue assumir a posição daquele que 
consiga dar um rumo ao País. É um Presidente que 
está como um pato manco da história política ameri-
cana, um lame duck.

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Te-
ria que ter como ambição maior e única terminar este 
Governo, livrando o País dos corruptos que o assolam 
e procurando montar um projeto de agenda mínima 
que significasse a economia não perder a janela de 

oportunidades que está aberta a sua frente pela con-
juntura internacional.

Portanto, Sr. Presidente, registro aqui minha de-
cepção e lhe digo que a Oposição, a partir deste mo-
mento, redobrará a luta e a vigilância para que o País 
não sofra mais pela inércia, pela passividade e até 
pela hiperatividade quando se trata de erro e de deli-
tos que seu Governo tem praticado contra os destinos 
de nossa gente.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha 
a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgí-
lio, o Sr. Cristovam Buarque, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É com grata satisfação que comunico a presença, 
nos salões do Senado da República, do Presidente do 
PPS e ex-Senador Roberto Freire, Deputado Federal, 
uma das figuras que desperta no povo do Brasil ainda 
a esperança.

Com a palavra o Senador José Agripino, Líder do 
PFL, do Estado do Rio Grande do Norte. Em seguida, 
ouviremos a palavra do Professor Cristovam Buarque, 
do PT do Distrito Federal.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente. Srªs e Srs. Senadores, são13h23min, como 
anunciamos, estamos aqui de vigília, e ficamos, Sena-
dor Luiz Otávio, para fazer a nossa apreciação sobre 
o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente 
Lula.

Sr. Presidente, eu gostaria de estar me dirigindo a 
V. Exª para reconhecer que tinha visto na tela da televi-
são um estadista à altura dos 52 milhões de votos que 
recebeu. Esperava ver esse estadista reconhecendo 
que o seu esquema falhou, que ele falhou, mas que, 
com a responsabilidade de quem ganhou uma eleição 
com 52 milhões de votos e com a história que tem, iria 
tomar as providências que o cargo lhe impunha; que 
iria, como ele mesmo disse, rasgar na própria carne 
e, para que não ficasse pedra sobre pedra, agir para 
que restasse um Brasil limpo. Eu esperei ver um esta-
dista, Senador Cristovam, um estadista de olhar firme 
e de pronunciamento substantivo. Honestamente, eu 
esperava isso, porque a crise não interessa a nenhum 
de nós. O País é onde vivem os meus filhos, o meu 
neto, a minha família. Eu quero que este País, como 
Sua Excelência falou, vá para a frente. Mas eu não vi 
o estadista que eu queria ver. O seu olhar não era fir-
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me, de quem estava convencido do que estava falando. 
Ele não transmitia sinceridade, pois ora olhava para 
baixo, ora olhava para o teto. Para a frente, não olha-
va nunca. Inseguro, texto lido, previamente estudado, 
que não teve um condimento que reputo fundamental: 
o da coragem de enfrentar os fatos.

Senador Arthur Virgílio, vou direto ao ponto. V. Exª 
é um homem de coragem cívica e até pessoal. Eu o 
conheço. Eu tenho certeza de que – pelos episódios 
que já vi nesses anos de convivência que temos, já vi 
V. Exª reagir às dificuldades – não há nada melhor do 
que você, encostado no canto da parede, se deseja 
convencer, usar a verdade, ser sincero, franco, topar 
parada, dê no que der.

Senador Cristovam, Senador Mão Santa, Sena-
dor Luiz Otávio, se o Presidente da República tivesse 
ido à televisão e tivesse dito – não ficado na superfi-
cialidade de que as investigações iam ser feitas pela 
Polícia Federal, pelas instituições, que iriam fundo 
nisso –, olhando para o olhinho eletrônico da câmera, 
em vez de dizer “fui traído”, Senador Arthur Virgílio: 
“Deputado José Dirceu, Delúbio Soares, Sílvio Pereira, 
José Genoino, companheiros de trinta anos, com quem 
eu convivi durante tanto tempo, vocês me traíram”. E 
me traíram como? Genoino renunciou ao mandato de 
Presidente do PT pilhado no malfeito, no aval que ele 
negou no primeiro momento aos empréstimos de Mar-
cos Valério; Sílvio Pereira foi pilhado na Land Rover; 
Delúbio Soares, que fez o que fez, é o grande trapa-
lhão do PT; José Dirceu é o comandante. São todas 
culpas formadas.

Senador Arthur Virgílio, eu não queria que ele 
tivesse olhado na câmera e tivesse dito: “João Paulo, 
Professor Luizinho, Deputado Pedro Rocha...” Eu não 
queria que ele tivesse se referido a essas pessoas 
que não estão ainda julgadas, estão apenas acusa-
das, vão ao Conselho de Ética; mas a esses outros, 
cujas evidências são luminares, luminares. Ele tinha 
que ter feito isso...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ...para 
lavar a alma da Pátria, para recuperar a credibilidade 
do seu Governo.

Senador Arthur Virgílio, eu tenho a percepção de 
quem estava assistindo ao pronunciamento do Presi-
dente. Sabe o que as pessoas devem ter imaginado 
do lado de lá das câmeras: ele não está citando os 
nomes, porque ele tem medo de que as pessoas ama-
nhã declarem: “Presidente, você está me acusando, 
você me entregou, você sabia de tudo que eu estava 
fazendo! Presidente, não me entregue, porque você 
é um de nós!”

Foi isso, Senador Arthur Virgílio, que ele passou 
para sociedade. Foi um pronunciamento que não foi de 
um estadista nem foi sincero, nem foi franco; foi uma 
peça de uma farsa, na minha percepção popular.

Senador Cristovam, o Presidente perdeu a últi-
ma grande oportunidade. Última! Não creio que haja 
outra, porque a perda de credibilidade do Presidente, 
do Governo e da palavra dele é um copo que está en-
chendo. É este copo d’água que está enchendo. Ele 
perdeu a oportunidade de fechar a torneira que esta-
va enchendo o copo e que vai completar a perda total 
de credibilidade no seu Governo e na sua palavra. Ele 
perdeu hoje, porque ficou no autismo e na insincerida-
de. A crise passa ao largo dele, não é com ele, é com 
aqueles que ele quer ver julgados, de forma insincera. 
Resta-nos continuar na nossa luta de fiscalizar, cobrar 
e denunciar.

Sr. Presidente, alguns me perguntaram há pouco 
se eu havia sugerido o impeachment do Presidente. 
Não, de forma alguma! De jeito nenhum!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Agripino, interrompo V. Exª, para pror-
rogar a sessão por mais 30 minutos, a fim de que V. 
Exª conclua seu discurso e de que ouçamos o Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Não falei 
hora nenhuma em impeachment. Não, impeachment 
é uma coisa que só poderá ser pedida na hora em 
que as evidências jurídicas forem completas; na hora 
em que as provas forem incontestes; na hora em que 
a coleção de evidências levar para a opinião pública 
a indignação completa, geral e irrestrita. Só se pode-
rá falar em impeachment depois de vencidas essas 
duas pré-condições, que, na minha opinião, ainda não 
estão cumpridas. 

Eu não cometeria a irresponsabilidade de falar em 
impeachment ou de sugeri-lo, que é atitude de partido 
político. Agora, que as evidências estão ficando cada 
dia mais claras, que a coleção de elementos jurídicos 
está ficando cada vez mais evidente não tenho dúvida; 
que estamos chegando perto do fim não tenho dúvida, 
Senador Mão Santa. E, para terminar, quero dizer a 
V. Exª que o Presidente Lula é um homem que, ope-
rário, chegou à Presidência da República, com uma 
história bonita, legitimada pelos fatos que ainda estão 
acontecendo, pois não se legitima só pelo passado. Na 
história do Brasil, dois homens com vinculações traba-
lhistas fortes existiram: um é o Presidente Lula, o outro 
foi o Presidente Getúlio Vargas, que se viu envolvido 
por um mar de lama – o termo vem dessa época –, 
produzido pelas pessoas mais próximas dele, Gregó-
rio Fortunato etc. E ele teve dignidade: sem precisar 
entregar ninguém, entregou a própria vida. 
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Não estou querendo, por hipótese alguma, a rendi-
ção de Getúlio Vargas com Lula. O que estava querendo 
é que ele, prometendo o que prometeu e cumprindo o 
que prometeu, rasgando a própria carne, não deixan-
do pedra sobre pedra, entregasse, com franqueza e 
sinceridade, os culpados, para que a Justiça tomasse 
conta deles, colocasse-os onde deveriam estar e des-
se satisfação à opinião pública do Brasil. 

É isso que estamos fazendo, nesta manhã de 
hoje, sexta-feira, 12 de agosto de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador do PT do Distrito 
Federal, Professor Cristovam Buarque. 

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, vivemos nesta ma-
nhã um momento histórico. Senador Luiz Otávio, mas 
é um momento que não foi enfrentado como se fosse 
histórico. Há crises financeiras, crises políticas, crises 
históricas, e cada uma delas exige enfrentamentos de 
acordo com a própria dramaticidade.

Hoje, de manhã, o Presidente da República não 
demonstrou que essa crise é maior do que política. 
Ela é uma crise histórica. É política, quando se muda 
um Ministro ou outro; é histórica, quando se muda um 
Presidente ou outro no meio do mandato, ou quando o 
Presidente perde a credibilidade, ou quando é envolvido 
em fatos que a opinião pública não pode tolerar.

Lamentavelmente, o Presidente da República 
fez um discurso que não tem a dimensão histórica 
do momento e da tragédia que vivemos. O Presiden-
te do PT, Tarso Genro, hoje pela manhã, falou que o 
Presidente Lula precisava fazer um discurso, olhando 
o futuro e a história como um estadista; mas o Presi-
dente não fez.

Primeiro, um discurso como esse não tinha que 
ser feito diante de Ministros, intermediando a ligação 
dele, Presidente, com o povo. Esse era um discurso 
para ser feito com a solenidade de estarem ele e o povo, 
com a câmara no meio. Não podia ser um discurso com 
pessoas assistindo. Segundo, o Presidente não podia 
usar o momento para falar de projeto de Governo – esse 
é um outro momento. Era para ele falar daquilo que o 
povo está sabendo, indignado; mas ele não fez isso. 
Ele diluiu o seu discurso. Terceiro, não foi específico, 
Senador, naquilo que, de fato, o povo está querendo 
saber: a responsabilidade dele ou não. Quarto, não 
olhou nos olhos do povo e disse que não sabia. Ainda 
assim, depois de dizer isso, tinha que ter dito “Eu não 
sabia” – e esse é um pecado extremamente grave em 
um líder. Na Igreja, roubar é um pecado fundamental, 
mas não o é estar ao lado, conivente com o ladrão; na 

política, ser tolerante, não perceber, não olhar é um 
equívoco muito grande. O Presidente não fez isso. Seu 
discurso foi, portanto, frustrante e não serve para reto-
mar a confiança de que precisamos. E aí vem a última 
das conseqüências negativas.

Nos últimos meses, Presidente Mão Santa, ouço, 
de todos os lados, a pergunta: “O que fazer?” E digo 
com a maior sinceridade: “Não sei”, porque esperava 
que o Presidente nos dissesse o rumo que deveríamos 
tomar. A partir de agora, o Presidente demonstrou que 
não vai dizer o rumo. 

Por isso, nenhum de nós, Senadores, têm o di-
reito mais de dizer que não sabe o que fazer. A partir 
de agora, nós somos os líderes, porque do Presiden-
te não ouvimos o rumo, o destino. Ele disse que está 
indignado, como todos os 180 milhões. Mas ele não é 
um dos 180 milhões: é o nosso Presidente. Não basta 
estar indignado, como Presidente; é preciso transformar 
essa indignação em uma ação, em uma condução, em 
um projeto. E isso ele não fez. Ele se igualou aos ou-
tros 180 milhões, o que é muito bom do ponto de vista 
democrático das relações pessoais, mas uma tragédia 
para o País do ponto de vista da liderança.

Assim, Sr. Presidente, do jeito que, presidindo 
esta sessão, sugeri que fizéssemos uma vigília – o 
que o Senador Arthur Virgílio ratificou, e digo isso, sem 
querer fazer qualquer jogo de palavras –, penso que 
teríamos de fazer algo a partir de segunda-feira. Este 
Senado, a partir de segunda-feira, não pode mais ser 
o mesmo. Não pode nem mesmo haver figuras como o 
Senador Luiz Otávio, defendendo o Governo, ou como 
o Senador Arthur Virgílio, posicionando-se contra ele, 
como Oposição. Temos de ser brasileiros, na segunda-
feira, muito mais do que Oposição e Governo. Teremos 
de costurar uma saída para o momento grave que o 
Brasil vive, porque o Presidente mostrou que não vai 
chamar o povo brasileiro nem a nós para construirmos 
esse caminho.

Quero que fique registrada, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta minha angústia de que, a partir de 
segunda-feira, a agenda do Senado deve mudar. Não 
podemos mais ter uma agenda para aprovar um ou 
outro projeto ou para ficar aqui usando e repetindo 
angustiadamente as palavras “Duda” e “mensalão”, 
“mensalão” e “Duda”. Acho que devemos começar a 
falar na palavra “Brasil”. 

O Brasil vai olhar para nós depois do discurso do 
Presidente, porque não terá mais como olhar para o 
Presidente como o farol que nos dará um rumo. Isso 
vai aumentar a nossa angústia, que vai aumentar a 
nossa responsabilidade. 

Gostaria, Senador Luiz Otávio – e V. Exª é aqui 
um representante do Governo, como eu deveria ser –, 
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de nos ver juntos na próxima semana, procurando um 
caminho. Por incrível que pareça, hoje, V. Exª, de outro 
Partido, está mais solidário ao Governo, do que eu, que 
sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas sou filia-
do ao Partido dos Trabalhadores que o Senador Aloizio 
Mercadante disse que não é esse que está aí, porque 
esse que está aí não está dando ajuda ao Presidente.

Até o Tarso Genro tentou dar essa ajuda, hoje 
de manhã, quando cobrou do Presidente um discurso 
estadista, olhando a História e não a política apenas. 
Ele não olhou a História, e isso me deixou bastante 
frustrado, bastante preocupado.

Mas, a partir de segunda-feira, não repetirei mais 
os meus e-mails, cartas e telefonemas dos amigos e 
liderados perguntando o que fazer, e eu dizendo que 
não sei, esperando o Presidente. A partir de segunda-
feira, terei de dizer o que considero necessário fazer 
para que este País saia dessa sua crise histórica, por-
que o Presidente, hoje de manhã, não nos disse.

Essa é a minha angústia nesta sexta-feira, já de 
tarde, mas a minha esperança é a de que, a partir de 
segunda-feira, retomando os trabalhos, nós, Gover-
no, Oposição e aqueles que hoje nem sabem se são 
Governo ou Oposição, juntemo-nos em torno de algo 
maior do que o dia-a-dia, do que a História e do que 
todos esses nomes que estão aparecendo, que é o 
nome do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Cristovam Buarque, estávamos ouvindo-o 
atentamente e queremos dizer que V. Exª tem de agra-
decer muito a Deus, porque Deus, certa vez, atendeu 
um filho ilustre, Salomão, que pediu sabedoria, e V. Exª 
nem a pediu e ganhou a sabedoria que Salomão dese-
java. Que o Partido de V. Exª saiba usar a sabedoria!

Concedo a palavra, como Líder, pelo tempo que 
resta, ao Senador Luiz Otávio, do PMDB, que está, 
neste instante, fazendo a defesa do Governo.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela Liderança 
do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, venho à tribuna – Senadores 
Arthur Virgílio, Cristovam Buarque e José Agripino 
Maio – não defender somente o Governo Federal e 
o Presidente da República, mas, como disse aqui o 
eminente Professor, Senador Cristovam Buarque, de-
fender o Brasil.

Venho defender o Brasil porque sei que tudo o 
que foi dito com relação ao pronunciamento do Presi-
dente da República, sobre sinceridade e coragem, é o 
papel que a Oposição faz, sistematicamente, como já 
vimos nesta e em outras Casas a que já pertencemos, 
como as assembléias legislativas, a Câmara Federal, 
as câmaras municipais no País todo, e o mesmo ocor-
re até no exterior. É comum, por meio da televisão, da 

Internet, assistirmos a debates e a posições contrárias 
no mundo todo, até mesmo com o uso de força física, 
principalmente nos países orientais. É comum no plená-
rio do Legislativo dos países asiáticos, principalmente, 
inclusive a disputa pessoal entre seus parlamentares. 
Graças a Deus, isso ainda não chegou ao Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fico tran-
qüilo em vir aqui defender o meu País, defender o 
Presidente da República e o Governo Federal, pelos 
aspectos aqui apresentados, como disse: a sincerida-
de, a coragem e o olhar do Presidente.

É hábito. Quem já assistiu ao Presidente da Re-
pública falar pela televisão pode comparar com outros 
pronunciamentos. Sua Excelência sempre olha para o 
papel, para o seu discurso, para a sua manifestação 
e olha para o teto. É uma forma de se expressar. Não, 
por isso, vamos crucifixar o Presidente da República, 
pela forma como fala ou se expressa.

Com relação à prestação de contas que o Presi-
dente fez, Sua Excelência foi bem claro ao referir-se ao 
trabalho da Polícia Federal, agora, inclusive, com a parti-
cipação da Interpol. Hoje, pela mídia, vimos a solicitação 
do Governo Federal, por intermédio do Ministro Márcio 
Thomaz Bastos, da Justiça, pedindo apoio da Interpol 
para trabalhar ao lado da Polícia Federal. Busca-se não 
só apurar, investigar, mas esclarecer a opinião pública 
brasileira e todo o mundo sobre como isso foi feito, de 
onde vieram e para onde foram esses recursos.

Assistimos à prestação de contas feita por um 
homem público que teve a coragem e a sinceridade 
de falar para a Nação brasileira que não está metido 
nisso, que não participou e nem participa disso.

Ouvimos aqui, todos os dias, Sr. Presidente, todos 
os Partidos, Senadores e Deputados Federais falarem 
da reforma política. É necessário haver a reforma políti-
ca. Estamos a praticamente 50 dias do prazo final para 
a aprovação dessa reforma política. Então, o Presidente 
da República falar da reforma não é nada fora do rotei-
ro, nada fora das pesquisas, que mostram claramente 
a opinião pública favorável à reforma política. Inclusive, 
o Senado Federal está de parabéns, pois aprovou a 
reforma política, que já se encontra na Câmara.

Com certeza, o que foi aprovado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania já foi refeito vá-
rias vezes. Nesta semana, todos os partidos liderados 
pelo PFL, pelo Senador Jorge Bornhausen, encami-
nharam ao Presidente da Casa, Senador Renan Ca-
lheiros, uma proposta concreta de reforma política. O 
Presidente Sarney também, representando o PMDB, 
apresentou um trabalho com relação à reforma política, 
assim como o fez o PSDB. Foi criada uma comissão, 
e vamos discutir e votar a reforma política.
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Não vi, portanto, em momento algum, qualquer 
dificuldade do Presidente em abordar a questão da 
reforma política.

O Presidente está indignado, tanto quanto todo e 
qualquer brasileiro. A afirmação do Presidente é clara, 
mostrando a sua revolta e indignação. É um homem 
que tem história, passado e família, que tem o reconhe-
cimento público e político do País e de outros países 
e que hoje está sentado na cadeira de Presidente da 
República. Sua indignação é um gesto correto e sincero 
e incomoda, porque algumas pessoas têm, no seu dia-
a-dia, no seu trabalho, no seu planejamento, o objetivo 
de fazer com que o Presidente da República venha, 
pelos meios de comunicação, a renunciar ao mandato. 
Foi citado aqui até o caso de Getúlio Vargas. Isso é algo 
totalmente desproporcional para o momento que esta-
mos vivendo! A comparação com a Revolução de 64 e 
com os governos militares é totalmente descabida.

O Presidente da República não tomou providên-
cias? Como? O Presidente da República substituiu 
mais de 40 membros do Governo Federal, do Partido 
dos Trabalhadores, da sua convivência política e pes-
soal inclusive. O que o Presidente pode fazer mais? A 
resposta vai ser dada com as apurações da CPI e da 
CPMI. Aqui até foi suscitado à época se o Presidente 
era a favor da CPI, da CPMI, Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, da qual participam Senado e Câ-
mara. O Presidente foi claro, encaminhando propostas 
às Lideranças no sentido de que se instaurassem as 
CPIs, de que investigassem, doesse a quem doesse, 
a fim de que fossem punidos os culpados.

Então, sinceramente, Sr. Presidente, eu poderia 
dizer que é bastante clara a credibilidade do Presidente. 
Cumprimento o Líder do PFL, o Senador José Agripino, 
quando claramente disse que, em momento algum, o 
Líder ou o Partido da Frente Liberal falam em impea-
chment, falam em afastar o Presidente pelos motivos 
alegados hoje e, principalmente, pelo pronunciamento 
que o Presidente fez à Nação na manhã de hoje.

Para encerrar, anotei ainda dois aspectos: a ques-
tão administrativa e a questão política. Quanto à ques-
tão administrativa, o Presidente foi claro. Na terceira 
reunião anual com os Ministros, S. Exª está discutindo 
propostas, projetos, e autorizando investimentos para 
sairmos dessa situação de imobilismo. O Presidente 
Lula deu claramente essa mensagem a todo o Brasil 
por intermédio dos meios de comunicação. Com cer-
teza, essa questão administrativa foi muito bem apre-
sentada, muito bem colocada.

Quanto à questão política: aguardar o julgamento, 
aguardar a apuração e apoiar o resultado das inves-
tigações e do relatório final da comissão parlamentar 
de inquérito.

O Presidente foi muito claro, tranqüilo, ao mostrar 
sua posição de Chefe de Estado,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – ...de Chefe 
de Nação, de Presidente da República, e permanece 
em seu lugar.

Sr. Presidente, tenho certeza de que, na próxi-
ma segunda-feira, como disse o Senador Cristovam 
Buarque, discutiremos outras formas e fórmulas para 
acompanharmos essa crise. Tenho certeza de que o 
Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante, estará 
aqui, à frente das fileiras da Base do Governo, para 
responder, como sempre o faz, à altura da capacida-
de, da inteligência, do discernimento e da sincerida-
de de S. Exª na condução dos destinos, do rumo da 
Liderança do Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Reginaldo Duarte, Sérgio 

Guerra, Almeida Lima, Luiz Soares, Arthur Virgílio, Fle-
xa Ribeiro e Leonel Pavan enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 203, 
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado 
com o Inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Senadores, volto à tribuna neste momento para 
continuar dando destaque às matérias publicadas nes-
ta semana sobre a crise política que permeia o atual 
Governo do Presidente Lula.

A revista ISTOÉ do último dia 10 de agosto traz 
novas matérias, agora mostrando que a campanha do 
Presidente Lula à reeleição já começou; só que quase 
um ano antes do que a lei permite.

As matérias mostram, também, que as declara-
ções do ex-Ministro José Dirceu, feitas em seu depoi-
mento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 
não se sustentaram por mais do que algumas horas.

Assim, Sr. Presidente, é nesse contexto que re-
queiro que as matérias abaixo relacionadas sejam 
consideradas parte deste pronunciamento, para que 
passem a constar dos Anais do Senado Federal.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para registrar 
algumas das matérias e artigos publicados pela revista 
Veja, em sua última edição do dia 10 de agosto do cor-
rente. Nelas, a revista trata da crise ética que paralisa o 
Governo do Partido dos Trabalhadores e do Presidente 
Lula. As palavras do Senador do PSDB, Tasso Jereis-
sati, mostram bem a atual situação: “O presidente está 
abusando da paciência ao fingir que não sabia de nada 
e ao adotar esse discurso de que os fatos são criados 
por uma oposição ressentida e pela imprensa. Chega 
de fingir que não sabe de nada, presidente!”.

Sr. Presidente, é nesse contexto que solicito que 
os textos abaixo relacionados sejam considerados como 
parte integrante deste pronunciamento, para que pas-
sem a constar dos Anais do Senado Federal.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.

    69ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27412 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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O PRESIDENTE SUMIU
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O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo escrito pelo ex-Presidente do STF, 
Maurício Corrêa, publicado no jornal Correio Brazilien-
se, de 7 de agosto do corrente, com o título “Quando 
o palanque desabar”.

Como afirma o autor, mesmo com toda a crise 
que atinge o seu partido, “o presidente da Repúbli-
ca, distante do caldeirão que fumega das cúpulas do 
Congresso, circula de norte a sul do país a desfraldar 
a bandeira da reeleição, como se o país estivesse na 

mais serena tranqüilidade ou se o momento permitisse 
tamanha ousadia e sofreguidão”. 

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LUIZ SOARES (S/Partido – MT. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar o artigo intitulado “Lula e os picaretas do PT”, 
de autoria do colunista Fernando de Barros e Silva, 
publicado no jornal Folha de S.Paulo, em sua edição 
de 8 de agosto do corrente ano.

O mais incrível é que no meio de toda essa crise 
ninguém sabe de nada no PT. O Presidente da República 
nem mesmo explica o dinheiro que pegou emprestado 
do partido, o Delúbio Soares conseguiu sair de cena 
sem ser punido e o ex-Ministro da Casa Civil, José Dir-
ceu, finge que não tem nada haver com isso. Existe um 

complô tão grande na cúpula do PT que a saudação 
petista está soando como código da máfia. 

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, 
Sr. Presidente, que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ SOARES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “Agora, Jaques?”, de auto-
ria do Deputado Federal e Líder do PSDB na Câmara 
dos Deputados, Alberto Goldman, publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, de 3 de agosto de 2005.

O Líder do PSDB cita artigo escrito pelo atual Minis-
tro da Articulação Política, Jaques Wagner, para afirmar 
que “o novo ministro é incapaz de fazer a análise crítica 
da gestão Lula. Essa seria a condição prévia para um ver-
dadeiro diálogo”. Para o autor, o único diálogo possível é 
a garantia da legalidade democrática, é o funcionamento 
das instituições que emergem da Constituição.

Afirma, ainda, que “O governo já perdeu a sua 
legitimidade e o presidente está perdendo a dele gra-
dualmente. Lula ainda se sustenta no mito do homem 
simples, trabalhador metalúrgico, indignado com as in-
justiças que não sabe como combater. É muito pouco 
para que um governo possa subsistir, ainda que seja 
por pouco mais de um ano”. 

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero dizer que estive ontem no Superior Tri-
bunal do Trabalho para receber a medalha da Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Grande Oficial.
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Estendo ao Amazonas a homenagem que me ou-
torgou o Presidente do TSE, Ministro Vantuil Abdala.

Nesta Casa, que representa os Estados, venho 
pautando minha atuação na defesa da Amazônia, si-
multaneamente com as atividades de Líder do PSDB. 
Por isso, em entendo que a honraria cabe muito mais 
ao meu Estado do que pessoalmente a mim.

Ademais, Trabalho e Amazonas são palavras 
de grande semelhança. Não é por outra circunstância 
que o meu Estado é hoje o de maior desenvolvimento 
industrial do Brasil.

Desde que se implantou no Amazonas o Pólo 
Industrial de Manaus, a região vem-se desenvolvendo 
em níveis superiores aos da média nacional.

No último trimestre, o percentual de crescimen-
to da indústria no Amazonas passou de 13,2% para 
20,2%, conforme dados do IBGE que registrei aqui na 
sessão de ontem. A média nacional é de 5%.

Durante a solenidade de ontem, renovei o prazer 
de dialogar com o Presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho, o ilustre Mineiro Vantuil Abdala. Ele dirige nos-
sa maior corte trabalhista desde abril do ano passado, 
depois de exercer as funções de Corregedor-Geral do 
Trabalho e de Vice-Presidente do tribunal.

Acompanho o trabalho que Sua Excelência de-
senvolve para a modernização do importante tribunal 
e tenho informações de que, graças a esse esforço, as 
decisões ali tomadas ganharam maior agilidade.

Ao mesmo tempo em que, em nome dos amazo-
nenses, agradeço a distinção com que fui agraciado, 
transmito aqui meus cumprimentos pelo desempenho 
do Ministro Vantuil à frente daquela Corte judiciária.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, a contribuição do Presidente Lula para a 

inoperância do atual Governo é cada vez mais gritan-

te. O Presidente da República não toma a iniciativa 

de governar. A decisão de continuar viajando para 

“inaugurar obras” não só inaugura a campanha da 

reeleição – um ano antes do permitido em lei, mas 

também reforça a tese de que o Presidente não gos-

ta de governar.

É nesse contexto que cito o artigo “Momento da 

colheita”, publicado na seção Notas & Informações 

do jornal O Estado de S. Paulo, do último dia 10 de 

agosto do corrente. Nele, pode-se ler que “ruim é o ab-

senteísmo do mais alto cargo da República de quem 

resolve se entregar de vez a uma deslumbrada ego 

trip, em sentido literal”.

Para concluir, Sr. Presidente, requeiro que o ar-

tigo acima citado seja inserido nos Anais do Senado 

Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro de quatro artigos publicados no caderno 
“Mais!”, do jornal Folha de S.Paulo, em sua edição do 
último dia 7 de agosto do corrente.

Os referidos artigos tratam da trajetória his-
tórica do Partido dos Trabalhadores e da conduta 
recente da Direção Nacional do partido. Os artigos 
deixam claro que o PT não tinha um projeto para o 
Brasil; havia, quase que exclusivamente, um proje-
to de poder.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado, requeiro que os artigos abaixo relacionados 
sejam considerados como parte integrante deste pro-
nunciamento.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Senadores, quero dizer que crises, como se 
costuma dizer, muitas vezes geram grandes oportu-
nidades. Estamos, hoje, no meio de uma crise grave 
e profunda, que afeta o Parlamento em seu coração 
mesmo. Temos de trabalhar, como espera a sociedade 
brasileira, para superá-la, investigando o que deve ser 
investigado, esclarecendo o que deve ser esclarecido 
e punindo quem deve ser punido. Mas cometeremos 
um erro se ignorarmos as oportunidades que a crise 
atual pode estar nos oferecendo.

Mais uma vez, Sr. Presidente, é de corrupção 
que se trata. Mais uma vez, o que vemos são pesso-
as ou grupos se apropriando indevidamente do que 
é público para seu ganho ou para seus fins privados. 
Mais uma vez, o que vemos são indivíduos abusando 
de sua autoridade para alcançar vantagens pessoais 
ou para fazer avançar seus fins escusos.

Tudo isso causa desgosto, melancolia, desespe-
rança. Até quando, Sras. e Srs. Senadores, teremos 
de suportar esses acessos, essas crises convulsivas, 
esses espasmos que, vira e mexe, afetam a vida po-
lítica brasileira?

Sou um otimista, Sr. Presidente. Não compartilho 
a crença fatalista que joga a culpa por essa recorrên-
cia da corrupção entre nós seja na própria natureza 
humana, seja em algum traço de nossa cultura. É bem 
verdade que não somos anjos. Todos podemos cometer 
erros e cair em tentações. É bem verdade também que 
nossa cultura, muitas vezes, favorece uma indistinção 
entre os limites do público e do privado. Mas nada disso 
nos constrange com a força da necessidade. Não es-
tamos fatalmente condenados à corrupção. Não temos 
de aceitá-la como um fato, lamentável, mas inevitável, 
de nossa sociedade e de nossa vida política.

Sem dúvida que há, como muitos afirmam, um 
elemento institucional que explica o surgimento regular 

desses surtos de corrupção, que tanto mal causam aos 
políticos, à política em geral e, por extensão, à própria 
democracia. Nem tudo se explica pela desonestidade, 
pela má intenção e pela falta de caráter de alguns in-
divíduos. Nem tudo se explica, tampouco, por apelo a 
generalizações sobre nossa cultura. Se crises como 
a que vivemos são possíveis, é porque as próprias 
regras do jogo devem ter problemas.

Ora, instituições são coisas que criamos e que 
podemos, portanto, desfazer, refazer, reformar e apri-
morar. E se de fato é assim, Sr. Presidente, então nós 
legisladores temos uma responsabilidade especial, já 
que é a nós, mais do que a ninguém, que cabe o papel 
principal de criadores de instituições.

É aí que devemos enxergar a oportunidade na 
crise atual. Creio que a melhor resposta que podemos 
dar, neste momento, à sociedade brasileira, além da 
investigação e do esclarecimento de todos os fatos, 
passa por uma ampla reforma política.

Temos tido oportunidades ímpares, nas últimas 
semanas, de refletir sobre nossas instituições políticas, 
desde as mais formais, como o sistema partidário, o 
sistema eleitoral e o financiamento das campanhas 
políticas, até as informais, como as práticas de distri-
buição de cargos na administração pública. Cabe-nos, 
agora, traduzir essas reflexões em aprimoramentos 
institucionais, de modo que, no futuro, não precisemos 
sofrer novamente com mais um acesso dessa verda-
deira febre terçã, que é a corrupção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, para ti-
rarmos algum proveito desta terrível crise, que levou 
a níveis inéditos o ceticismo da sociedade brasileira 
com relação aos políticos e à política em geral, é impe-
rativo que encaremos seriamente a tarefa da reforma 
das instituições políticas. Se não formos capazes de 
tirar lições que aprimorem nossas regras, é só uma 
questão de tempo até que a próxima crise estoure, 
abalando mais uma vez a fé na política. E, como bem 
diz a sabedoria popular, “água mole em pedra dura, 
tanto bate até que fura”.

Por isso, defendo que este é o momento para 
fazermos avançar uma ampla reforma política. Tenho 
certeza de que este Congresso Nacional está à altura 
da tarefa e não decepcionará a sociedade que tem o 
orgulho de representar.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Peço permissão, já que somos um País cristão – aqui 
está a imagem de Cristo e, ao iniciarmos todas as 
sessões, dizemos “Sob a proteção de Deus” –, diante 
do momento que vive este País e o Senado, que são 
cristãos, para ler a declaração da CNBB, Conselho Na-
cional dos Bispos do Brasil, sobre a crise política. 

São precisamente 27 itens, mas lerei apenas um, 
que traduz muito bem o momento que passamos. Os 
bispos do Brasil terminam o manifesto dizendo: “Que 
Deus nos ajude e Nossa Senhora nos proteja!”

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos desta sessão de sexta-feira, 12 
de agosto de 2005, iniciada às 9 horas, no Senado 
da República do Brasil, supervisionada pelo Secre-
tário-Geral do Senado da República, Dr. Raimundo 
Carreiro Silva.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 53 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 867, DE 2005

Na forma do disposto no artigo 218, II, do Regi-
mento Interno, requeiro a inserção em Ata de voto de 
pesar e suspensão da sessão desta data, do Senado 
Federal, em virtude do falecimento, dia 13 de agosto 
corrente, na cidade do Recife, do Deputado Federal, 
ex-Governador pelo Estado de Pernambuco, Doutor 
Miguel Arraes, e dessa decisão seja dada ciência 
a sua viúva e filhos, à Câmara dos Deputados, ao 
Governo do Estado de Pernambuco, à Assembléia 
Legislativa do Estado de Pernambuco e à Prefeitura 
do Recife.

Justificação

Miguel Armes, filho de José Almino de Alencar e 
Silva e de Maria Benigna Arraes de Alencar, nasceu 
em Araripe, no Estado do Ceará, a 15 de dezembro 
de 1916.

Advogado e Economista, exercia, na atual Le-
gislatura, o terceiro mandato de Deputado Federal 
pelo Estado de Pernambuco. Igualmente, por três 
vezes, chefiou o Executivo do Estado de Pernambu-
co. Anteriormente, foi Deputado Estadual, Secretário 
da Fazenda do Estado de Pernambuco e Prefeito do 
Recife.

Miguel Arraes nasceu vocacionado para a políti-
ca e dela fez sua maior devoção. Em todos os cargos 
e funções que desempenhou no Legislativo e no Exe-
cutivo, buscou dar sentido fecundo e criativo à missão 
de promover a justiça social, fomentar o bem-estar e 
sustentar o desenvolvimento, pois a política não pode 

– nem deve ser mero instrumento de conservação, mas 
sobretudo meio de transformação. Conquanto em dife-
rentes ocasiões da história de Pernambuco e do País 
estivéssemos em campos opostos, não posso deixar 
de nele reconhecer o espírito público, o perseverar 
nas convicções e um forte instinto de nacionalidade. 
A sua morte, portanto, o faz permanecer vivo na me-
mória de nosso povo.

Sala das Sessões, 15 de agosto de agosto de 
2005. – Senador Marco Maciel – Antonio Carlos 
Magalhães – César Borges – José Sarney – Álvaro 
Dias – Papaleo Paes – Evandro Siqueira Campos 
– Antonio Carlos Valadares – Ideli Salvati – Eduardo 
Suplicy – Heráclito Fortes – Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 868, DE 2005

Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 
do Regimento Interno e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento 
do ex-Governador e Deputado Federal Miguel Arra-
es, ocorrido no dia 13 de agosto de 2005, em Recife, 
Pernambuco:

a) inserção em ata de um voto de pro-
fundo pesar;

b) apresentação de condolências à famí-
lia, ao Estado e à Assembléia Legislativa de 
Pernambuco e à Câmara dos Deputados;

c) seja observado um minuto de silêncio 
em sua memória.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – José 
Jorge – Antonio Carlos Magalhães – Papaléo Paes 
– Eduardo Siqueira Campos – César Borges – An-
tonio Carlos Valadares – Ideli Salvatti – Heróclito 
Fortes – Eduardo Suplicy – José Sarney – Arthur 
Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 869, DE 2005

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e seguin-

tes do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Governador Miguel Arraes, com a apresentação 

Ata da 134ª Sessão Não Deliberativa,  
em 15 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Eduardo Siqueira Campos
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de condolências à sua família e ao Estado de Per-
nambuco, e o levantamento da presente Sessão, em 
sua homenagem.

Sala das Sessões 15 de agosto de 2005. – Se-
nador Sérgio Guerra – Papaléo Paes – Antonio 
Carlos Magalhães – José Sarney – Antônio Carlos 
Valadares – Ideli Salvatti – Arthur Virgílio – Eduar-
do Suplicy – César Borges – Álvaro Dias – Herá-
clito Fortes.

REQUERIMENTO Nº 870, DE 2005

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do deputado, ex-governador e notável ho-
mem público brasileiro Miguel Arraes.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de voto de pesar pelo fa-
lecimento ocorrido no dia 13 de agosto de 2005, em 
Recife, do Deputado Federal e Governador Miguel 
Arraes, figura de notória expressividade na vida po-
lítica do Brasil.

Requeiro, também, que esse voto de pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Miguel Arraes 
e ao Governo do Estado de Pernambuco.

Justificação

Miguel Arraes é nome da mais alta expressivida-
de na vida política contemporânea do Brasil. Aguerri-
do, ele sempre esteve presente no cenário político do 
País e sua biografia, por demais conhecida, honra-nos. 
A mim, particularmente, seu desaparecimento será 
profundamente sentido: Arraes foi um grande amigo 
e mestre de todos nós, como ele, políticos.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB – José Sarney – Antonio 
Carlos Magalhães – Álvaro Dias – Heráclito Fortes 
– Eduardo Siqueira Campos – Antônio Carlos Va-
ladares – Ideli Salvatti – César Borges – Eduardo 
Suplicy.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PFL – TO) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Sena-
dora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da Liderança do Governo, solicito a inclusão da 
nossa assinatura nos requerimentos de homenagem 
que esta Casa deverá prestar hoje ao Deputado, ex-
Governador, grande político e grande figura da política 
nacional Miguel Arraes, e que esse voto de pesar seja 
transmitido aos familiares de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Nobre Senadora Ideli Salvatti, os reque-
rimentos encontram-se sobre a mesa, e tenho absoluta 
certeza de que os requerentes terão todo o prazer em 
ver a assinatura de V. Exªs incluídas nos mesmos.

Esses requerimentos dependem de votação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem.

Em votação os requerimentos.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 

ao nobre Senador Marco Maciel.
Esta Presidência esclarece que, de acordo com o 

Regimento de ambas as Casas, tendo em vista tratar-se 
de um Deputado Federal no exercício do seu mandato, 
após a aprovação do requerimento e do seu encami-
nhamento, será observado um minuto de silêncio e, 
logo em seguida, a sessão será levantada.

Senador Marco Maciel, V. Exª tem a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para enca-

minhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Eduardo Siqueira Campos; Srªs e Srs. 
Senadores, inscrevo-me para falar nesta sessão ves-
pertina sobre o falecimento, ocorrido sábado passado, 
dia 13 de agosto, do ex-Governador de Pernambuco, 
ex-Deputado Federal em mais de uma legislatura, ex-
Deputado Estadual e ilustre homem público, que foi o 
Dr. Miguel Arraes de Alencar.

A sua vida pública, além das funções que exer-
citou de caráter nacional, foi, em grande parte, cum-
prida a partir de Pernambuco, porque, embora tenha 
nascido no Ceará, no Município de Araripe – região 
que se limita com Pernambuco, havendo, portanto, um 
intercâmbio muito próximo entre cearenses e pernam-
bucanos –, todos os mandatos que Miguel Arraes teve 
a oportunidade de desempenhar foram conferidos pelo 
povo de Pernambuco.

O ex-Governador Miguel Arraes de Alencar des-
cendia de muito acatada e reputada família do sertão 
nordestino. Era parente do romancista e político, in-
clusive Deputado, José de Alencar, e – por que não 
lembrar – do ex-Presidente da República Marechal 
Humberto de Alencar Castello Branco.

Minha convivência com o Governador Miguel 
Arraes começou ao tempo em que ele, Governador 
e eu Presidente do Diretório Central dos Estudantes 
da Universidade Federal de Pernambuco e, posterior-
mente, presidente da União Estadual dos Estudantes, 
a UEP. Devo dizer que isso ocorreu nos idos de 1962 
e 1963. Embora seja longo o nosso relacionamen-
to, ele não foi rigorosamente, contudo, um político 
da minha geração. Ortega y Gasset disse que en-
tre uma geração e outra há um espaço de 15 anos, 
classificação talvez um pouco arbitrária. Se isso for 
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verdade, eu poderia afirmar que o Governador Miguel 
Arraes foi uma geração a minha frente. Ao longo das 
nossas vidas públicas, sempre estivemos em cam-
pos opostos. Obviamente, salvo algumas exceções. 
Em primeiro lugar, numa a que já tive oportunidade 
de me referir, que é a minha convivência com ele 
ao tempo em que exerceu o cargo de governador 
e eu era líder universitário, líder estudantil. A outra 
exceção, mais significativa, deu-se por ocasião da 
redemocratização do País, no grande movimento da 
Aliança Democrática, que tornou possível a eleição 
da chapa Tancredo Neves–José Sarney, viabilizando 
a convocação da Constituinte e que concluiu seus 
trabalhos em outubro de 1988, dotando o Pais de 
uma Constituição que consagra o chamado Estado 
democrático de direito.

Miguel Arraes de Alencar iniciou seu curso, se 
não estou equivocado, no Rio de Janeiro, mas se for-
mou na Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco, em 1937. 

Antes de funções legislativas e executivas mais 
relevantes, foi funcionário do IAA, Instituto do Açúcar 
e do Álcool, órgão que pertencia ao Ministério da In-
dústria e Comércio, hoje extinto. Gostaria de chamar 
a atenção para o fato de que ele exerceu o cargo de 
Secretário da Fazenda dos ilustres ex-Governadores 
Barbosa Lima Sobrinho e Cid Sampaio. Barbosa Lima 
Sobrinho governou Pernambuco de 1947 a 1950, e ele 
foi seu Secretário da Fazenda, praticamente durante 
todo mandato. A partir daí, ele foi Deputado Estadual. 
Posteriormente – nesse caso, a cronologia não será 
totalmente exata –, foi também Prefeito da cidade do 
Recife e Governador em três oportunidades, algo raro 
em Pernambuco. E, como sói acontecer, ao longo de 
sua vida pública, que foi de grande duração, mesmo 
porque ele foi essencialmente um homem público, 
pertenceu a diferentes partidos: ao PSD, Partido So-
cial Democrata; ao então PST, também desaparecido, 
Partido Social Trabalhista; depois, integrou o PMDB e, 
finalmente, estava filiado ao PSB, valendo destacar que 
ele foi talvez um dos principais mentores da criação 
deste partido – e era o seu atual Presidente.

O seu falecimento deixou, naturalmente, um cer-
to vácuo na vida de Pernambuco e na vida do País, 
despertando uma grande comoção nas comunidades 
pernambucana e nordestina. Isso explica a razão pela 
qual o Presidente da República decretou luto oficial 
por três dias, e idêntica providência tomada pelo Go-
vernador do Estado em exercício, o Vice-Governador 
Mendonça Filho, que responde pelo Governo do Es-

tado, visto que o Governador Jarbas Vasconcelos se 
encontra na Coréia, em visita oficial. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço, com 
prazer, o nobre Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Mar-
co Maciel, quero me associar a V. Exª, que, com mais 
autoridade do que ninguém, por ter sido pernambuca-
no, por ter convivido com Miguel Arraes, em toda a sua 
trajetória, antes e depois de seu retorno a Pernambuco, 
presta, em nome de todo o País, da tribuna do Sena-
do, essa homenagem a esse ilustre cearense-pernam-
bucano. É evidente que eu, que tive oportunidade de 
conviver com o Dr. Arraes como membro da Executiva 
do PMDB no seu retorno ao Brasil, pude conhecer um 
pouco do seu estilo e da sua personalidade. V. Exª co-
nhece muito melhor a sua história, pois conviveu com 
ele. Dr. Arraes tem uma característica: concordemos 
ou não com suas posições, temos o dever de respeitá-
lo pela sua coerência, pela sua luta e, acima de tudo, 
pela sua dedicação às causas nordestinas. Portanto, 
aproveito esta oportunidade para, por intermédio do 
pronunciamento de V. Exª, enviar votos de pesar a toda 
a família, muito especialmente ao seu neto, o ex-Mi-
nistro Eduardo Campos, que convive conosco no Con-
gresso Nacional, com a certeza de que o Dr. Arraes 
deixa para todos nós uma lição de perseverança e de 
luta pelo povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito 
obrigado ao nobre Senador Heráclito Fortes. O de-
poimento de V. Exª é mais do que o depoimento de 
um nordestino, que teve oportunidade de conviver no 
PMDB com o ex-Governador Miguel Arraes, mas tam-
bém de quem fez vida pública em Pernambuco. Acho 
que V.Exª viveu em Pernambuco e tinha proximidade 
não somente com o Governador Miguel Arraes, mas 
inclusive com membros da sua família.

E já que me reporto à questão familiar, gostaria 
de dizer que o Governador Miguel Arraes foi casado 
com a Dona Célia de Souza Leão e, após o falecimento 
dela, casou-se com Dona Madalena. Observaria que, 
dos dois casamentos, o Governador Miguel Arraes 
deixou dez filhos, fato não incomum à época nas fa-
mílias pernambucanas ou nordestinas. Eu mesmo sou 
o quinto de uma família de nove.

Sua família é muito bem constituída, e esse dado 
eu não poderia deixar de ressaltar, daí por que peço 
que o sentimento de pesar pelo seu falecimento seja 
comunicado à Dona Madalena, aos filhos, genros, no-
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ras e netos. Entre os netos, destaco o Deputado Fe-
deral Eduardo Campos, até recentemente Ministro de 
Ciência e Tecnologia do atual Governo e certamente 
o herdeiro político do avô ilustre..

Sr. Presidente, Miguel Arraes teve uma caracte-
rística que considero muito importante, o fato de ser 
essencialmente um homem público. Não desempenhava 
nenhuma outra atividade. Nesse sentido, era um cida-
dão republicano e, nessa condição, manifestou-se nos 
diferentes mandatos que desempenhou. 

O Governador Miguel Arraes possuía outra ca-
racterística muito importante – a coerência. Foi um 
homem coerente em toda a sua vida. Ainda que não 
concordasse com muitas de suas idéias, não posso 
deixar de reconhecê-lo muito coerente. E a coerência 
não é comum na atividade política, mesmo porque os 
fatos se transformam conforme as circunstâncias, o 
que às vezes provoca revisão de linhas de ação ou 
mesmo de pensamento. É oportuno dar destaque à 
sua determinação, ao seu perseverar nas suas con-
vicções. Não mudava as suas posições ao sabor dos 
ventos tampouco em função dos episódios. 

Miguel Arraes, portanto, na minha opinião, nasceu 
com vocação para a política e dela fez sua maior devo-
ção. Em todos os cargos e funções que desempenhou 
no Legislativo e no Executivo, buscou dar sentido fe-
cundo e criativo à missão de promover a justiça social, 
fomentar o bem-estar e sustentar o desenvolvimento, 
pois a política não pode nem deve ser mero instrumen-
to de conservação, mas sobretudo de transformação. 
Conquanto – como já tive oportunidade de dizer –, em 
diferentes ocasiões da história de Pernambuco e do 
País, estivéssemos em campos opostos, não posso 
deixar de nele reconhecer o espírito público, a deter-
minação em manter-se firme nas suas convicções e, 
sobretudo, o que eu chamaria de um forte instinto de 
nacionalidade, um forte sentimento de nacionalidade. 
Portanto, a sua morte o faz permanecer vivo na me-
mória do nosso povo.

Encerraria minhas palavras, dizendo, Sr. Pre-
sidente, que a morte é o avesso da vida, não o con-
trário dela, como observou com propriedade Alceu 
Amoroso Lima.

Nós, cristãos – e a família do Governador Miguel 
Arraes é cristã –, sabemos que a vida terrena, breve, 
passageira, já que somos peregrinos neste mundo, 
prossegue na vida eterna. Daí por que tenho a certeza 
de que Deus o acolherá em seu Reino.

Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra à segunda 
oradora inscrita, a nobre Senadora Ideli Salvatti, para 
encaminhar.

S. Exª dispõe de até cinco minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta sessão de 
hoje é uma homenagem aquém, muito aquém da im-
portância que o brasileiro Miguel Arraes teve ao lon-
go de muitas décadas, em vários momentos políticos 
importantíssimos do nosso País. Eu até diria que, em 
algumas situações, como durante parcela significativa 
da ditadura militar, a sua ausência foi profundamente 
relevante.

Arraes foi uma figura carismática e emblemática, 
pela força agregadora que desempenhou ao longo de 
toda a sua carreira pública. Para todos aqueles que 
brigam pela justiça social, pela oportunidade igual 
entre todos os brasileiros e brasileiras; para aqueles 
que querem um País que se desenvolva de forma ho-
mogênea, sem diferenças gritantes entre as regiões; 
para os que almejam um País construído em bases 
democráticas; para todos os que têm esse tipo de 
compromisso e prática política, Miguel Arraes é uma 
ausência lamentável, uma figura insubstituível. 

Ele, que teve, ao longo de sua história, muitos 
mandatos – foi três vezes Governador do Estado de 
Pernambuco, várias vezes Deputado Estadual e Fe-
deral –, têm talvez esta marca, este lado escolhido 
das lutas e das causas populares. Não poderia deixar 
aqui de registrar o importante papel que desenvolveu 
numa das mais antigas e complicadas lutas democrá-
ticas do povo brasileiro, pela reforma agrária. Miguel 
Arraes teve um vínculo profundo com essa luta, por-
que foi, durante um bom tempo, advogado das Ligas 
Camponesas – movimento dos agricultores pobres do 
Brasil, na sua luta histórica, de muitas, muitas e mui-
tas décadas, pelo direito à terra, para morar, trabalhar 
e criar os filhos.

Então, Arraes se ausenta, em termos físico, do 
cenário nacional, num momento muito difícil. E todos 
nós, que estamos buscando gerenciar, superar esta 
crise política, sabemos o quanto seria importante ter 
a voz da sabedoria, da experiência e do comando de 
Miguel Arraes nesse processo.

Depois, com relação à morte, ele lutou até o último 
minuto. Nem a morte teve facilidade para com Miguel 
Arraes. Ele ficou, durante várias semanas, numa UTI, 
enfrentando-a, colocando-se refratário a ela, talvez até 
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pela consciência do papel que tinha, o de ajudar neste 
momento difícil do País.

Arraes, que teve participação em momentos tão 
importantes da vida política brasileira, sempre o fez 
de um lado; participou da vida política sempre ao lado 
das causas populares, democráticas, na defesa das 
instituições democráticas do nosso País. 

Uma demonstração inequívoca do lado a que 
sempre serviu e em que esteve presente durante toda 
a sua vida política aconteceu no momento do seu ve-
lório e enterro. As forças populares, a população ficou 
do lado em que Arraes sempre esteve e se manifes-
tou de forma explícita, ao acolher as personalidades 
políticas que compareceram ao enterro.

Deixo minha homenagem a esta grande figura 
carismática, de força, comprometida com as causas 
populares, que foi Miguel Arraes e transmito à Dª Mag-
dalena, aos dez filhos e aos inúmeros netos todo o 
meu sentimento de pesar, as minhas condolências e 
a certeza de que perdemos um grande brasileiro, um 
brasileiro que nos fará muita falta. Que nos possamos 
guiar pelo que foi a sua vida, o seu posicionamento e 
o seu compromisso com o lado mais fraco da socie-
dade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, para encaminhar os requerimentos, o nobre 
Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive 
a oportunidade de comparecer ao sepultamento do 
ex-governador e presidente do nosso Partido, Miguel 
Arraes, na cidade do Recife, onde pude sentir de per-
to a saudade, o carinho e o respeito que a sua figura 
despertava no meio do nosso povo, principalmente 
entre aqueles integrantes das classes mais humil-
des. Vi cartazes feitos de forma simples por pessoas 
que espontaneamente foram ao enterro, destacando 
o passado de Arraes, a sua luta em favor do homem 
do campo, a sua luta em favor de um salário mínimo 
justo a todos os trabalhadores brasileiros, no campo 
ou nas cidades.

A História assinala um dos fatos mais importan-
tes para o fortalecimento do trabalhador da Zona da 
Mata, do trabalhador rural, que foi o chamado Acordo 
do Campo, realizado quando Miguel Arraes foi gover-
nador pela primeira vez. Este acordo foi assinado em 
1963 entre usineiros e trabalhadores, e ali ficou esta-

belecido um salário mínimo condigno para os traba-
lhadores rurais e também o cumprimento do Estatuto 
da Terra. O Acordo do Campo, sem dúvida alguma, foi 
um dos primeiros atos assinados por um governante 
do Brasil, fazendo com que houvesse a recuperação 
salarial daqueles que trabalhavam no campo.

Miguel Arraes na sua posse, em 1963, afirmou:

Acredito ter tudo o que um homem pre-
cisa ter para o trabalho e que outra coisa é 
senão o que foi dito pelo poeta: tenho apenas 
duas mãos e o sentimento do mundo.

De fato, o Governador Miguel Arraes tinha duas 
mãos, mãos limpas, honradas, dedicadas exclusiva-
mente a assinar atos em benefício de sua gente, em 
benefício do seu povo, tendo uma visão de mundo as-
sinalada principalmente pela solução dos problemas 
sociais, pelo atendimento às camadas mais pobres 
da população.

Num dos seus últimos discursos proferidos na 
Câmara dos Deputados, Miguel Arraes defendia ar-
dorosamente a construção da ferrovia Transnordes-
tina. Ele disse:

Sem que a malha ferroviária do Nordeste 
seja refeita, a Transnordestina será um trecho 
de estrada que ligará o nada a coisa alguma, 
porque ela está desfazendo-se. Há muito tem-
po não se investe em ferrovia nem em rodovia 
no Nordeste.

Ele assinalou que, segundo levantamento feito 
pelos transportadores, das dez piores estradas do 
Brasil, nove estão no Nordeste; e que essa ferrovia, a 
Transnordestina, está paralisada em mais de um terço 
do seu percurso.

Assim, Sr. Presidente, desaparece do mundo dos 
vivos para entrar na História aquele que, em vida, foi 
um exemplo, um padrão de honradez, dignidade, tra-
balho e compromisso com a Nação.

No momento em que nos debatemos com as 
mais diversas investigações pela prática de atos de 
corrupção em nosso País, precisávamos, sem dúvida 
alguma, do companheiro, do amigo e líder Miguel Ar-
raes, nesta quadra tão difícil por que passa a Nação 
brasileira, com os seus aconselhamento, experiência, 
vivacidade, patriotismo e idealismo.

Fará, sem dúvida alguma, Sr. Presidente – volto a 
dizer –, falta enorme o desaparecimento de Miguel Ar-
raes, um dos líderes históricos da Nação brasileira.
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Sr Presidente, tenho um discurso que homenageia 
esta figura imortal do nosso Presidente Miguel Arraes. 
Peço a V. Exª a sua inscrição integral nos Anais des-
ta Casa, como homenagem de um seu companheiro 
de Sergipe.

Entrei no PSB, convidado por Miguel Arraes, há 
cerca de dez anos e neste Partido ainda me encontro, 
levado pela chama do ideal de Miguel Arraes, pela sua 
liderança inconteste, pelos ensinamentos que ele trouxe 
ao povo brasileiro e, principalmente, às gerações que 
precisam dos ensinamentos e das lições de combate 
e coragem travadas na vida política exemplar do ex-
governador Miguel Arraes.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSDB 
– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores: muito já se falou neste Plenário, 
e por este Brasil afora, sobre Miguel Arraes. Poderia 
aqui fazer um discurso de sua vida pessoal, dizendo 
que ele foi um “estadista pernambucano”, embora cea-
rense de nascimento. Poderia falar que ele foi Deputado 
Estadual, por dois mandatos, entre 1950 até 1958, por 
Pernambuco; Prefeito da Cidade de Recife, de 1959 a 
1962; Governador, de 1963 até 1964; 

Novamente Deputado Federal de 1983 a 1987, 
quando foi eleito pela segunda vez Governador de Per-
nambuco entre 1987-1990 e, governador pela terceira 
vez entre 1995 a 1998; 

Foi Deputado Federal do Congresso Revisor, en-
tre 1991 a 1995; e atualmente estava como Deputado 
Federal, cujo mandato era de 2003 até 2007.

Poderia aqui mesmo, Sr. Presidente, contar que 
durante a juventude Miguel Arraes migrou para o Cra-
to – ele que nasceu em Araripe no Ceará –, com o 
objetivo de concluir o ginásio. Em 1934, aos 17 anos, 
foi aprovado no vestibular da Faculdade de Direito 
da Universidade do Brasil (hoje a Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ). Simultaneamente, também foi apro-
vado no concurso público de Escriturário do Instituto 
do Açúcar e do Álcool (IAA), sendo lotado em Reci-
fe. Após a posse no cargo, conseguiu a transferência 
para a Faculdade de Direito do Recife. Formou-se em 
1937. No ano seguinte, foi promovido a Assistente do 
Diretor de Fiscalização, cargo no qual permaneceu até 
1941, quando passou a ser Chefe de Secretaria. Em 
1943 ascendeu a Delegado Regional, ocupação que 
deixou em 1947, ao assumir a Secretaria de Fazenda 

do Estado de Pernambuco, por indicação de Barbosa 
Lima Sobrinho.

Poderia aqui elencar inúmeros dados sobre o Dr. 
Miguel Arraes, meu líder, amigo e companheiro, tais 
como: que se elegeu a primeira vez como governador 
de Pernambuco em 1962 com 47,98% dos votos, pelo 
Partido Social Trabalhista (PST), apoiado pelo Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e setores do Partido So-
cial Democrático (PSD). Seu governo foi considerado 
de esquerda, pois forçou usineiros e donos de enge-
nho da Zona da Mata do Estado a estenderem o pa-
gamento do salário mínimo aos trabalhadores rurais, 
chamando de Acordo do Campo, e deu forte apoio à 
criação de sindicatos, associações comunitárias e às 
ligas camponesas.

Com o Golpe Militar de 1964, o Palácio das Prin-
cesas (sede do governo estadual) foi cercado por tro-
pas do IV Exército. Foi-lhe proposto que renunciasse 
ao cargo para evitar a prisão, proposta recusada por 
Arraes para, em suas palavras, “não trair a vontade 
dos que o elegeram”. Deposto, foi levado para a ilha de 
Fernando de Noronha, onde ficou preso por 11 meses. 
Posteriormente, foi encaminhado para as prisões da 
Companhia da Guarda e do Corpo de Bombeiros, no 
Recife, e da Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Ja-
neiro. Libertado em 25 de maio de 1965 por meio de 
um “habeas corpus”, exilou-se na Argélia.

Srªs e Srs. Senadores, em 1979, com a anistia, 
volta ao Brasil e à política, fazendo parte do cotidia-
no da política pernambucana e nacional desde então. 
Faleceu depois de 59 dias internados no Hospital da 
Esperança, em Recife.

Quero dizer, Sr. Presidente, não dos dados biográ-
ficos de Miguel Arraes, que são conhecidos por todos. 
Quero dizer dos dados de uma vida venturosa.

Escutei dizer que o Miguel Arraes era “o último 
representante da velha esquerda”. Nada, em suma, 
que alcance o homem que esteve sob seus olhos e 
olfato a padecer nos últimos 58 dias. Nada à altura dos 
88 anos que se vão como um fio de luz nesse último 
sábado de agosto. E nem precisariam compor uma 
biografia, um perfil de um santo, o mais convencional e 
falso perfil que se faz de alguém que morre. Não! Esse 
homem que se vai gerou algumas queixas no interior 
da própria esquerda brasileira. Havia militantes sindi-
calistas que o descreviam como coronel, pois pouco 
afeito a ouvir a divergência; porque, no governo, não 
atendia às reivindicações dos servidores públicos. Ou-
tros havia, ex-companheiros do tempo da resistência 
democrática, que o acusavam de concentrador, porque 
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não distribuía com justiça cargos, valores e represen-
tações, e, pior, não abria espaço para que os ex-com-
panheiros também ascendessem ao poder no tempo 
bom. A realidade do Brasil hoje diz quem tinha razão. 
Evidentemente que não são os mesmos companheiros, 
mas talvez sejam os de igual caráter... Os que foram 
expurgados da máquina administrativa pelo Dr. Miguel 
Arraes que depois se voltaram contra ele. 

E, algumas desinformadas opiniões se irmana-
vam em condená-lo como um ser atrasado, do século 
dezenove, a ver o mundo com os olhos das populações 
analfabetas do nordeste brasileiro. Por coincidência, 
este foi o mesmo conceito com que o viu o Estado 
neoliberal no Brasil, dos Fernandos Collor e Henrique 
Cardoso aos conservadores de todas as convicções.

Mas por que e para que tanto furor contra esse 
“dinossauro”, e aqui o digo literalmente entre aspas 
Sr. Presidente? Se for verdade que o companheiro 
Miguel Arraes não fazia discurso de arrepiar as mas-
sas, que falava baixo, e com dicção difícil, por outro 
lado, sua honestidade, sua sensibilidade com o so-
cial fazia o povo o amar. O povo o idolatrava. O povo 
o respeitava como homem público, porque ele sabia 
ser homem público.

A liderança de Miguel Arraes é indiscutível ao 
se saber que o povo entregaria a própria vida por ele. 
Uma das maiores dificuldades do líder esquerdista 
Gregório Bezerra, no primeiro de abril de 1964, foi 
convencer camponeses a não virem ao Recife. Mas-
sas de trabalhadores se dispunham a vir à luta arma-
dos apenas de facões, facas e enxadas contra fuzis 
e tanques do exército brasileiro, objetivando defender 
o então governador eleito Miguel Arraes deposto pelo 
golpe de 64. 

Sr. Presidente, bastaria este fato para dar a 
dimensão desse homem que se foi. Mas ainda é 
pouco. A coisa dita assim, até parece que massas 
dispunham-se ao sacrifício, a entregar o próprio cor-
po ao genocídio. Mas não. Tal amor é manifestação 
testemunhal por atos concretos do que foi o primeiro 
governo Miguel Arraes. É com ele que surge o revolu-
cionário e o pioneiro Acordo do Campo: trabalhadores 
da cana-de-açúcar tiveram os mesmos direitos que 
os trabalhadores urbanos de Pernambuco: salário, 
décimo-terceiro, carteira assinada... Deixavam de 
ser escravos.

Miguel Arraes, longe da mera vontade política, 
concretizou respeito e dignidade humana aos traba-
lhadores rurais de Pernambuco, por isso que o povo 
lutava por ele. Impossível não lembrar as palavras de 

um espartano, citadas por Marx: “Você sabe o que é 
ser um vassalo, mas nunca provou a liberdade para 
saber se ela é doce ou não. Porque, se a tivesse pro-
vado, teria nos aconselhado a lutar por ela não apenas 
com lanças, mas também com machados”. 

Um homem assim, que gera tais sentimentos, 
quando se vai, deixa sempre na gente o gosto amargo 
da sua ausência. Mas quando isto se dá numa hora 
como a que todos no Brasil passamos, o que dizer? 
Talvez esperar em silêncio que renasçam políticos à 
semelhança do Miguel Arraes, que em discurso de-
clarou:

“Como homem público, tenho que esperar 
tudo, sem queixa, porque é minha obrigação ir 
pra cadeia, se é pra manter a minha posição 
de defesa do povo e não capitular diante dele. 
É minha obrigação ir pro exílio, se não posso 
ficar na minha terra. É minha obrigação man-
ter a posição, manter firmemente a posição 
que pode mudar o nosso país e melhorar as 
condições de Pernambuco.”

Com essas palavras do próprio Miguel Arraes 
termino este meu pronunciamento em sua homena-
gem. E faço uma comparação com os dias atuais, até 
por ser da base do governo é que posso repetir outras 
palavras de Miguel Arraes: “o futuro do povo livre e 
emancipado, esse nós temos que merecer, que con-
quistar a cada hora e a cada dia”.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – V. Exª será atendido.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 

nobre Senador José Jorge, do PFL do Estado do Per-
nambuco.

S. Exª dispõe de até 5 minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, “Morre o homem. Fica o mito”. Essa foi a 
manchete do Diário de Pernambuco de ontem.

Apesar de ter estado em lados opostos nos em-
bates políticos em Pernambuco, não posso deixar de 
reconhecer os méritos do homem público e agora mito: 
Miguel Arraes de Alencar.

Os pernambucanos unanimemente reverenciam 
a memória do grande brasileiro que dedicou toda a 
sua vida ao País e, especialmente, ao meu Estado, 
Pernambuco.

Foram 88 anos bem vividos. Durante os mais de 
60 anos de vida pública, ele foi correto em sua maneira 
de fazer política. Podíamos discordar dele politicamen-
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te, mas ele foi sempre merecedor de nosso respeito 
e consideração.

Foi um adversário correto e ético.
Segundo declarou o Governador Jarbas Vas-

concelos:

Arraes deixou sua marca política na his-
tória de Pernambuco e do Brasil. No exercício 
de funções públicas, protagonizou avanços 
significativos para o nosso Estado. Seu de-
saparecimento é uma grande perda para a 
política nacional.

Advogado e economista, Arraes foi eleito duas 
vezes deputado estadual e teve três mandatos de 
deputado federal. Foi prefeito de Recife no período de 
1959 a 1962. Exerceu o governo de Pernambuco por 
três mandatos, transformando-se no político que por 
mais vezes governou o meu Estado natal.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Alvaro 
Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador José 
Jorge, aproveito o discurso de V. Ex ª, que conhece mais 
de perto a trajetória de Miguel Arraes já que vive em 
seu Estado, para também manifestar nosso profundo 
pesar por seu falecimento. Entre as virtudes de Miguel 
Arraes estavam a coerência, a pertinácia, a determi-
nação, a coragem, enfim, há uma seleção de adjetivos 
que qualificariam muito bem o Sr. Miguel Arraes e sua 
trajetória ímpar na política brasileira. Lembro-me que, 
quando jovem, militando na política estudantil, Miguel 
Arraes era uma espécie de ícone da política para os 
jovens com vocação pública; era sempre uma referên-
cia para todos nós à época de universidade. Quando 
Governador, tive oportunidade de visitá-lo para trocar 
idéias e ouvi-lo, buscando a sua orientação relativa-
mente ao processo sucessório – estava em marcha o 
processo eleitoral nos idos de 1989. Lembro-me bem 
de algo que ele disse, até de forma bem humorada, 
referindo-se à prisão política, ao tempo em que esteve 
nos cárceres de Fernando de Noronha: “Olha, eu acho 
que foi muito bom aquele ano de prisão. Eu aprendi 
muito, estudei muito, refleti muito, amadureci as minhas 
convicções. Seria muito bom que todo político pudesse 
ficar um ano preso para estudar, para aprender, para 
refletir”. Enfim, lembrei-me exatamente dessa passa-
gem, dos poucos contatos que tive com Miguel Arra-
es, para mostrar o seu perfil de homem determinado, 
disposto a tudo, a correr todos os riscos, mesmo que 
o risco fosse o cárcere em função da perseguição po-
lítica, mas sempre mantendo a sua linha de conduta, 

sua postura implacável, sobretudo em relação aos 
seus ideais de transformação e à busca incessante 
da democracia social. Nossa solidariedade a todo o 
Estado de Pernambuco em especial.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço a 
V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Era isso mesmo: o ex-Governador e ex-Deputado 
Miguel Arraes era sempre muito bem humorado. Ape-
sar de ter um jeito aparentemente duro, sempre trata-
va todas as questões com muito bom humor. Quando 
perdeu as eleições para o Governo do Estado para 
Jarbas, foi a um programa popular de rádio, e o locu-
tor insistia que ele desse as razões pelas quais tinha 
perdido as eleições – se tinha sido porque a campanha 
eleitoral de seu adversário havia sido mais bem feita, 
se tinha sido pelo fato ”a”, “b” ou “c”. Ele disse: “Não, 
eu perdi apenas porque o meu adversário teve mais 
votos do que eu”. Essa foi a resposta que ele deu para 
a rádio, e sempre as suas respostas eram simples e 
bem humoradas.

O Governador Miguel Arraes era o atual presi-
dente nacional do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, 
como, aliás, o Senador Valadares acabou de citar. 

Miguel Arraes é a última voz a calar-se de uma 
geração de grandes líderes que atuaram na política 
brasileira nos últimos 50 anos, como Mário Covas, 
Leonel Brizola, Teotônio Vilela, Ulysses Guimarães e 
Tancredo Neves, só para exemplificar alguns. Cada 
um a sua maneira e defendendo os posicionamentos 
políticos que abraçaram, tinham por objetivo servir à 
Nação e ao povo brasileiro. 

Arraes ombreou-se com pernambucanos ilustres, 
como Joaquim Nabuco, Josué de Castro, Agamenon 
Magalhães e João Cleofas, que muito engrandeceram 
a política partidária do nosso Estado. 

Ficou exilado na Argélia durante o período do 
regime militar, mas nunca perdeu seus vínculos com 
o País e, especialmente, com o povo de Pernambuco. 
Oriundo do sertão nordestino, já que nasceu em Arari-
pe, no Ceará, conheceu como poucos as necessidades 
do sofrido povo nordestino. 

O que a todos consterna, porém, é que, como 
um dos interlocutores preferenciais do Presidente Lula, 
Arraes teria importante participação nesta grave crise 
que enfrentamos. Com seus conselhos e pondera-
ções, poderia ajudar o Presidente a redirecionar seu 
governo para os grandes objetivos almejados por toda 
a sociedade brasileira.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, gostaria também de transmitir os meus pêsames a 
toda a família do ex-Governador Miguel Arraes, à sua 
esposa, D. Magdalena, a seus filhos – todos estavam 
em Recife ontem – e também a seu neto, o Deputado 
Eduardo Campos, que representa a continuidade po-
lítica do Governador Miguel Arraes.

Sr. Presidente, era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Antes de conceder a palavra ao próximo 
orador inscrito, a Presidência aproveita a oportunidade 
para comunicar ao Senador Antonio Carlos Valadares 
que a solicitação de S. Exª será atendida na forma do 
Regimento Interno: o seu pronunciamento constará na 
íntegra dos Anais desta Casa.

Vou conceder a palavra ao próximo e último ora-
dor inscrito segundo os registros da Mesa, o nobre 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Eduardo Siqueira Campos, Srs. 
Senadores, também gostaria de assinar os diversos 
requerimentos de pesar pela morte da extraordinária 
figura de Miguel Arraes, que foi Deputado Federal e 
Governador por diversas vezes e era presidente do 
Partido Socialista Brasileiro.

Além de assinar cinco ou seis requerimentos, tam-
bém estou apresentando o meu próprio requerimento. 
Por razões familiares, ontem não pude comparecer ao 
funeral de Miguel Arraes, mas gostaria muito de ter 
podido estar ali. Fiz questão de hoje estar aqui pre-
sente para manifestar a minha solidariedade e prestar 
minhas homenagens à Srª Magdalena, sua viúva, aos 
seus dez filhos, ao povo de Pernambuco que tanto o 
amava – e com razões de grande justiça – e ao Parti-
do Socialista Brasileiro. Senador Antonio Carlos Vala-
dares, quero prestar a minha homenagem a V. Exª e 
aos membros do PSB, que tinham em Miguel Arraes 
um presidente que muito honrou a sua representação 
e o partido de V. Exª.

Conheci o Governador Miguel Arraes em meus 
tempos de estudante. Eu fui presidente do Centro Aca-
dêmico da Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas de 1963 a 1964, quando, 
pouco depois de Miguel Arraes ter sido eleito Gover-
nador do Estado de Pernambuco, ele veio a São Paulo 
em algumas ocasiões. Foi quando tive oportunidade 
de com ele dialogar como estudante. 

Lembro-me particularmente de uma situação em 
que Miguel Arraes participou de uma programa da TV 
Tupi Difusora. Foi uma espécie de roda viva que, salvo 
engano, era conduzido por Aurélio Campos e diversos 
outros jornalistas. E eis que um grupo de pessoas 
relacionadas ao Comando de Caça aos Comunistas 
– CCC, na época, e pessoas muito conservadores, 
direitistas, que tinham tamanha preocupação com a 
Esquerda, resolveram tentar impedir que Miguel Arraes 
desse aquela entrevista. Eu fui um dos que estive lá 
para assegurar-lhe o direito à liberdade de expressão, 
à liberdade de imprensa, confrontando-me, portanto, 
com outros amigos. Miguel Arraes, já à época, propug-
nava por medidas importantes, como, por exemplo, a 
reforma agrária no Brasil e a tomada de decisões de 
políticas econômicas, que revertessem aquela traje-
tória de desigualdade crescente no País.

No entanto, com o golpe militar de 1964...

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência se desculpa com V. Exª.

V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– ...com o golpe militar de 1964, Miguel Arraes, insta-
do a renunciar, não o faz de maneira alguma. É, então 
levado à prisão em Fernando de Noronha e, depois, 
transferido para outra prisão no Rio de Janeiro. Em 
1965, consegue o seu direito de habeas corpus e se 
exila na Argélia, por quase 14 anos, tendo também es-
tado na França por um período. Finalmente, por meio 
do processo de democratização do País e com a anis-
tia, Miguel Arraes volta ao Brasil, ocasião em que, logo 
de sua primeira vinda a São Paulo, eu ali estive para 
recepcioná-lo, saudá-lo, porque era, sem dúvida, um 
dos símbolos da resistência democrática e uma das 
pessoas que tinha o propósito de assegurar a demo-
cracia e maior igualdade de direitos à cidadania para 
todos os brasileiros.

Nasceu em 15 de dezembro de 1916, em Araripe, 
no Ceará. Depois de concluir o seu curso secundário, 
na cidade de Crato, foi para Recife dar continuidade 
aos seus estudos e seguir a carreira profissional. Apro-
vado em concurso público em 1933, tornou-se funcio-
nário do Instituto do Açúcar e do Álcool. Estudou na 
Faculdade de Direito de Recife, formando-se em 1937. 
Foi lá no IAA que conheceu Barbosa Lima Sobrinho, 
um dos mais notáveis brasileiros, que o nomeou, em 
1944, Delegado Regional do Instituto em Pernambuco. 
Mais tarde, em 1948, convidou-o para ser o Secretário 
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Estadual da Fazenda, quando Barbosa Lima Sobrinho 
era o Governador.

A sucessão de seus mandatos na vida política, 
tendo sido eleito Deputado Estadual e Governador, foi 
interrompida em 1964, quando deposto do Governo 
de Pernambuco. Depois de seu exílio, voltou em 25 
de maio de 1965, 14 anos depois.

Construiu a sua carreira em Pernambuco. Aos 43 
anos, foi Prefeito de Recife pelo PSD, em 1959, três 
vezes Governador do Estado, em 1962, em 1986 e em 
1994; teve dois mandatos como Deputado Estadual nas 
Legislaturas de 1950 e de 1954; foi Deputado Federal 
por três vezes em 1982, 1990 e 2002 até agora. 

Era o Presidente do PSB desde 1993, Partido do 
qual foi um dos fundadores e, certamente, distinguiu-
se sempre como um dos maiores líderes da Esquerda 
brasileira.

Em 1990, foi o Deputado Federal mais votado 
não apenas em Pernambuco, mas do Brasil. Em 1998, 
conheceu a derrota quando tentou a reeleição para 
Governador de Pernambuco contra Jarbas Vascon-
celos. É parte da vida do homem público ter vitórias e 
derrotas, mas o importante é que Arraes adotou em 
seus governos medidas tais como apoio ao programa 
de alfabetização idealizado por Paulo Freire e a defesa 
da reforma agrária. Foi uma das pessoas que intera-
giu muito com o Presidente Lula e com tantas outras 
lideranças que lutaram pela democratização no Brasil, 
por Diretas Já e por ética na política.

Maria Victória Benevides, em artigo publicado na 
Folha de S.Paulo de domingo, que peço seja transcrito 
na íntegra, diz que Miguel Arraes foi um líder nordes-
tino à moda antiga.

Fica a marca da sua identidade com as lutas 
populares – sobretudo com os trabalhadores rurais, 
pela sindicalização, pela reforma agrária – e com a 
defesa das teses nacionalistas. Seu mito se constrói 
com história e carisma. Arraes sempre teve ambos. 
Por sua biografia, surge como um bastião da luta pelas 
reformas de base, como reserva ideológica do nacio-
nalismo “puro e duro”. Surge, também, com a autori-
dade moral de quem foi deposto, preso e exilado pelo 
Regime Militar e que, anistiado, teve a coragem de 
criticar o Governo por proteger os responsáveis pelos 
desaparecimentos, pela tortura, pelas mortes, pelas 
prisões arbitrárias.

Reforçando o jeito nordestino de ser, Maria Vic-
tória descreve:

O carisma de Arraes assenta-se no mo-
delo messiânico e sebastianista do nordesti-

no. É assim que ele pôde passar por vários 
partidos e mesmo algumas alianças eleitorais 
espúrias, sem perder o prestígio popular e o 
respeito das esquerdas. Tem o carisma do “pai 
patrão”, severo e sempre igual “no seu modo 
sertanejo de ser”, renegando o progresso do 
gravador, da televisão, em troca do contato 
pessoal nas visitas a povoados, feiras, mer-
cados municipais, romarias, andanças pelas 
ruas de Recife. 

O “dotô Arraia” tem o carisma do che-
fe religioso, de quem se espera a chuva no 
agreste e a cura do chá com pedaços de sua 
foto em cartaz de campanha... Daí se enten-
de os nomes de seus programas no Gover-
no: Vaca na Corda, Chapéu de Palha, Água 
na Roça. Acima de tudo, Miguel Arraes tem o 
carisma “daquele que voltará” – e sua eleição 
em 1986, 22 anos após a prisão e o exílio, re-
nova a velha Esquerda, mas também o velho 
sebastianismo.

Relembro aqui o programa a que me referi na 
TV Tupi Difusora, entre 1963 e 1964, o chamado Pin-
ga Fogo, um dos mais vistos da época. Justamente 
quando Miguel Arraes foi àquele programa dar entre-
vista, houve quem tentasse impedi-lo de fazê-lo, mas, 
felizmente, seu direito foi assegurado, o que, porém, 
não ocorreu com o direito de continuar o seu mandato, 
interrompido em 31 de março de 1964.

Transmito o sentimento de todos aqueles que 
puderam acompanhar, pessoalmente ou pelos meios 
de comunicação, o velório de Arraes e a homenagem 
extraordinária que o povo de Pernambuco e de todo 
o Brasil lhe rendeu ao caminhar pelas ruas do Recife, 
do Palácio do Governo até o cemitério, onde inclusive 
o Presidente Lula e as principais Lideranças políticas 
do País estiveram prestando solidariedade à sua fa-
mília. Tão bonita foi a expressão dos populares que 
disseram que, do céu, Miguel Arraes, juntamente com 
Luiz Gonzaga, continuará a manter a sua força, a sua 
energia, sua vibração, para que o Brasil se torne uma 
Nação à altura dos seus grandes sonhos de vida, so-
nhos maiores de todo o povo brasileiro.

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será 
atendido, na forma do Regimento Interno.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho hoje a opor-
tunidade de fazer um discurso que jamais pensei em 
fazer. Nunca trabalhamos com a hipótese da morte 
do Dr. Miguel Arraes. Deve ser assim com pessoas 
com as quais convivemos, que reconhecemos, admi-
ramos, respeitamos e estimamos e das quais gosta-
mos. Nunca na minha vida imaginei qualquer cenário 
sem Arraes: em Pernambuco ou no Brasil. Devo dizer 
que não consigo pensar isso agora. Também não tive 
como refletir sobre isso.

Venho de uma família de políticos da antiga UDN, 
que tinha relação pessoal com Arraes. Entre as suas 
muitas marcas, uma foi a capacidade de conviver com 
adversários. A atitude pessoal de Arraes jamais foi ra-
dical, foi sempre conciliadora, do começo aos últimos 
momentos da sua vida pública.

Sempre soube distinguir, com muita clareza, os 
seus compromissos reais de outros compromissos e 
de outras relações cuja natureza não era exatamente 
o fundamento da sua vida.

Como político, Arraes foi, sobretudo, alguém que 
se voltou, às vezes de maneira irracional, para as de-
mandas da maioria do povo, dos pobres de uma ma-
neira geral, dos nordestinos em particular.

Há uma frase dele que repeti centenas de vezes: 
“No Brasil, não há apenas um Nordeste; há nordestes 
pelo Brasil inteiro”. Nesse sentido, as condições de po-
breza e de discriminação, para parcela dos brasileiros, 
não eram privilégio do Nordeste, mas se reproduziam 
em todas as áreas do País. O Nordeste, para Arraes, 
mais do que as outras regiões, era uma concentração 
de pobreza; em outras áreas, a pobreza não era tão 
disseminada e tão concentrada como lá.

O seu compromisso com a pobreza parece-me 
ter sido, de todos os seus verdadeiros compromissos 
na atuação política, o mais relevante. Associado a 
esse, tinha o compromisso nacionalista, numa versão 
internacional de que países emergentes deveriam se 
unificar numa política para forçar concessão, mudança 
dos países hegemônicos.

Estes dois pólos – pela pobreza, pela maioria 
dos brasileiros, e pela parcela do povo que, em vários 
países, tinha a mesma posição central de pobreza do 
Brasil, a mesma dependência estrutural dos grandes 
países – adensavam toda a atuação política de Miguel 
Arraes, no curto, no médio e no longo prazo.

Partido para ele nunca deixou de ser importante, 
mas nunca foi central. Sempre foi favorável às frentes, 
às alianças. Fundou a Frente do Recife, unificando, pela 
primeira vez no Nordeste, em Pernambuco, forças ver-
dadeiramente de esquerda e outras que não o eram. 
Os objetivos e projetos dessa luta geraram mudanças 
relevantes para o Recife, quando ele foi prefeito e, de-
pois, governador. Houve realizações como o Movimento 
de Cultura Popular, comandado por Paulo Freire, que 
vinculou, pela primeira vez no Brasil, de forma contun-
dente, a educação e a luta da população para melhorar 
as suas condições de vida, a educação e a politização 
das massas, numa versão construtiva de reforma de 
baixo para cima da sociedade inteira.

Arraes teve a vida marcada pela coerência, não 
essa coerência superficial! Alguém reclamava, porque 
ele se juntava ora com a direita, ora com a direita até 
mais extremada, ora com conservadores, ora com 
setores progressistas, ora com setores do centro, ora 
com liberais, ora com representantes da centro-es-
querda, ora com os sociais-democratas. Ele se juntava 
com todos, mas jamais houve uma perda milimétrica 
dos seus compromissos de homem vinculado à luta 
da população, da maioria do povo, e à luta dos paí-
ses que sofrem exploração por parte dos países mais 
poderosos.

Eu o conheci bastante. Praticamente comecei a 
minha vida pública com ele. Fui Deputado Estadual, 
Líder do PMDB, quando ele era a figura central do 
PMDB pernambucano, por três anos. Fui seu Secretário 
da Indústria e do Comércio, no seu segundo governo. 
Fui seu Secretário da Ciência e Tecnologia, no seu se-
gundo governo. Depois, na Câmara dos Deputados, fui 
Líder do PSB, Partido que ele presidia. Posteriormen-
te, novamente, fui Secretário da Indústria, Comércio 
e Turismo, no seu terceiro governo.

Era um homem absolutamente seguro das suas 
convicções. Aparentemente, não tinha um coração de 
fácil visibilidade. Alguns, precariamente, diziam que ele 
era frio, que não era capaz de sentimentos na condu-
ção da questão política e da questão pessoal, princi-
palmente da questão política. Nada menos verdadeiro! 
Era homem de coração exuberante, mas de poucas pa-
lavras. Sabia administrar como ninguém o seu silêncio 
e sabia afirmar, no momento oportuno, a sua palavra. 
Administrava com enorme sabedoria, no sentido inte-
gral da expressão, a sua liderança política.

Firme, absolutamente coerente, não terá suces-
sores na vida brasileira. Não quero dizer que não ha-
verá continuadores, haverá muitos, mas ninguém terá, 
como ele, a capacidade de reproduzir um pedaço da 
história do Brasil outra vez, até porque isso não é pos-

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 27561 

sível. Cumpriu uma tarefa que poucos teriam, como 
ele, capacidade de executar.

Essa questão do Arraes mito é uma simplificação. 
A sua capacidade de se vincular ao povo nasceu do seu 
primeiro governo, quando se deu um aumento absolu-
tamente atípico no preço do açúcar internacional. Por 
conta da crise cubana, os aumentos do açúcar, sem-
pre drenados para os usineiros e para os produtores 
de cana, não foram para esse endereço, foram para o 
povo, pela intervenção política de Arraes. Ele ajudou o 
povo a se organizar e a se fazer na Zona da Mata de 
Pernambuco pelo salário, pela organização dos sindi-
catos, pela transferência de grandes preços no açúcar 
internacional e no preço nacional do açúcar. Com isso, 
houve uma imensa transferência de renda para setores 
absolutamente empobrecidos de Pernambuco, com 
imensa importância na psicologia, na economia e na 
base social da sociedade pernambucana.

Arraes deu a mão a esses camponeses de forma 
concreta, por meio da melhoria nas suas condições de 
vida. Essa capacidade de libertar econômica, política e 
socialmente gente que vivia escravizada é a origem do 
chamado “Mito Arraes”. Foi esse braço para os cam-
poneses que excedeu a rebelião que, por exemplo, 
Francisco Julião propôs e a que Arraes deu resposta 
como Governador, como líder dos pernambucanos, 
em seu primeiro governo antes de 1964.

Banido, em nenhum momento deixou de afirmar 
a sua coerência, sua coragem, sua determinação. 

Volta ao Governo... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – ...com 
a mesma idéia, com o mesmo compromisso. Alguns 
viram nisso um político retrogrado. Nada disso! Um 
político de compromissos, isso sim. Quando tantos 
esqueceram do povo, ele não esqueceu, como Brizola 
também não esqueceu. 

Essa massa, que não tem nome, que está espa-
lhada pelo Brasil, não necessariamente organizada, 
teve em Arraes, de maneira concreta – e em Brizola 
também – um líder de fato. O compromisso com ela e 
a determinação de fazer a sua luta nunca lhe faltaram. 
Terá não sabido compreender as mudanças culturais 
da classe média brasileira, certas transformações re-
centes, que resultaram do impacto do sistema de co-
municação de massa, sobre todo esse público?

Mas isso tudo é irrelevante diante da afirmação 
do seu compromisso histórico com a massa, com a 
pobreza, com o povo e também com o Brasil, um País 
que muitos defendem da boca para fora e que Arraes 
entendia como parcela essencial da sua razão de vi-
ver, da sua razão de ser político.

Tenho imensa tristeza em falar da morte dele e 
afirmo, com certeza, que aqueles que desejam fazer 
um Brasil melhor, moderno, devem caminhar o caminho 
de Arraes, para fazê-lo atual, crescentemente compa-
tível com o novo mundo, mas com os compromissos 
essenciais honrados com o povo e com a Nação. 

Quero dar a minha palavra de solidariedade a 
seus amigos, que também são meus amigos; a seus 
parentes, que também são meus amigos; e dizer que, 
seguramente, tentarei, como político que teve a sua 
colaboração, honrar o compromisso da sua luta no 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO. Fazendo soar campainha.) – Concedo a 
palavra ao próximo orador inscrito, nobre Líder Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mundo onde 
ainda cabem, infelizmente, alguns sectários ideológi-
cos, devo dizer que, jovem Deputado, aprendi que não 
exatamente quem estivesse do meu lado seria um ser 
perfeito e que não obrigatoriamente quem estivesse 
contra mim haveria de merecer todos os apodos.

Eu assistia, por exemplo, às reuniões da Comis-
são de Constituição e Justiça, e eu via Deputados do 
PDS que davam sustentação ao regime militar, que eu 
tanto combatia, e eu ali também cultura jurídica, boa-fé, 
correção; correção que, às vezes, eu tinha que admi-
tir pudesse talvez até faltar em pessoas que estavam 
nas hostes da Oposição. E o vice era versa, ou seja, 
já àquela altura, eu preparava meu cérebro e meu co-
ração para a idéia de que a verdade absoluta não é 
propriedade de ninguém e ela nem sequer existe. 

Portanto, registro que Miguel Arraes tinha muito 
pouco de concordância comigo em relação à econo-
mia do País, ao processo político brasileiro. Nós, que 
fomos colegas na Câmara dos Deputados, eu, jovem 
Deputado, e ele, veterano e brilhante Líder do Estado 
de Pernambuco e do Brasil, nós que tivemos tantas 
coincidências no passado, e a principal delas era lu-
tarmos por liberdade e democracia. Mas vejo que tem 
pouca importância, Senador Sérgio Guerra, listando 
os pensamentos de cada um, se as divergências eram 
maiores que as convergências, porque nos unia uma 
grande amizade pessoal inclusive, uma amizade pes-
soal muito profunda.

Em alguns momentos difíceis da minha vida, eu 
tive o Governador Arraes muito perto; e ele sabe que 
a recíproca foi exatamente verdadeira. Eu era amigo 
dele e pronto.

Certa vez, meu pai, cassado pelo Ato Institu-
cional nº 5, recebemos em casa o ex-Governador de 
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Sergipe, Seixas Dória, figura brava e correta, que tinha 
sido cassado pela ditadura militar e passado por todo 
aquele período da prisão em Fernando de Noronha, 
com Arraes. E ele nos contou que a tortura psicológica 
fora absolutamente cruel. Todos os dias diziam para 
ele, Seixas, que tinham fuzilado o Arraes. Davam al-
guns tiros a esmo, e Seixas dormia achando que Ar-
raes tinha sido fuzilado. E falavam para o Arraes que o 
Seixas Dória tinha sido fuzilado. E me dizia, dizia para 
o meu pai e para a minha família o Governador Seixas 
Dória que, poucas vezes em sua vida, ele vira alguém 
tão digno, com a capacidade da dignidade, da resis-
tência, da coragem tão marcadamente serena quanto 
em Miguel Arraes. 

Um belo dia, Arraes foi protagonista indireto de 
um evento em que o protagonista direto foi o Ministro 
Ribeiro da Costa, do Supremo Tribunal Federal. Um 
metro e menos de 60cm de altura, Ribeiro da Costa 
acatou um habeas corpus para libertar Arraes. O Ge-
neral Costa e Silva, Ministro de Exército de Castello 
Branco disse que não cumpriria o habeas corpus. O 
Ministro Ribeiro da Costa declarou à imprensa brasi-
leira que, se em 24 horas, o Governador Miguel Arraes 
não estivesse solto, ele, Ribeiro da Costa, iria tomar um 
avião a Fernando de Noronha e pessoalmente cumprir 
o mandado, o habeas corpus. 

Por incrível que pareça, o principal agente dos 
arreganhos da ditadura militar era precisamente o Ge-
neral Costa e Silva. Ele acatou, de maneira não sei 
se inteligente, não sei se covarde, a determinação do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi aí que 
surgiu a necessidade de ampliar o número de Ministros 
do Supremo para que o Governo pudesse ter maio-
ria, transformando em casa política aquilo que voltou 
a ser, pela democracia, uma casa de saber jurídico e 
decisões pelo Direito e pela Constituição.

Não pude ir, Senador Eduardo Suplicy, ao enterro 
do Governador Miguel Arraes de Alencar porque eu 
estava no interior do meu Estado e, quando soube, era 
completamente inviável chegar a tempo, porque afinal 
de contas represento o Estado do Amazonas, onde as 
distâncias são enormes. Estarei em Recife, na missa 
de sétimo dia dele, porque, para mim, isso é simbólico. 
Creio que todos que lá estiveram cumpriram com seu 
dever de dar resposta a esse símbolo da vida pública, 
que é exaltar a honradez, exaltar a coerência, exaltar o 
espírito público. Afinal de contas, fazia-se política com 
p maiúsculo ontem ao se homenagear o Governador 
Miguel Arraes de Alencar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tenho 
a compreensão de que se todos, exercitando os seus 

credos, forem tão corretos quanto Arraes foi, o Brasil 
tomará um caminho positivo. 

Eu não exijo dos meus adversários concordân-
cia nem admito que peçam de mim concordância em 
relação a fatos que não estão de acordo com a minha 
própria orientação intelectual. Eu exijo de mim e cobro 
dos outros honradez, honradez pessoal, honradez ao 
tratar o dinheiro público, honradez ideológica, honradez 
no compromisso, honradez na postura pública, cada 
um defendendo a sua idéia do melhor jeito, da melhor 
crença. Arraes era precisamente assim. Arraes acre-
ditava em tudo aquilo que dizia, o tempo inteiro, sem 
jamais ter cedido. 

Eu poderia dizer que suas idéias econômicas fi-
caram ultrapassadas, mas não devo dizer. Eu estaria 
emitindo juízo de valor que não sei se caberia. Digo 
apenas que passei a discordar das idéias econômi-
cas dele. Ponto. Digo apenas que sua concepção, sua 
abordagem da política brasileira passou a ser feita por 
um ângulo que não era bem o meu. Eu evolui? Espe-
ro que sim, que tenha sido essa a boa resposta para 
mim. Arraes involuiu? Não, Arraes representava a sua 
geração. Meu pai, se fosse vivo, pensaria precisamente 
como Arraes. Meu pai, se fosse vivo, talvez pertences-
se hoje ao PDT de Leonel Brizola; talvez fosse essa a 
destinação do meu pai. Era essa a cabeça dele. 

Arraes era, sobretudo, uma figura responsável, 
uma figura respeitável, uma figura decente, uma fi-
gura extremamente querida por mim, extremamente 
estimada. 

Aproveitei cada minuto dos quatro anos em que 
pude conviver com S. Exª como Deputado Federal, com 
aquela característica que tinha de homem de Esquer-
da. E o meu maniqueísmo da época permitia-me dizer: 
homem de Esquerda tem que ser afirmativo; e dizia 
que a Direita seria das raposas. Mas o Arraes tinha 
uma característica de raposa de Esquerda: quando ele 
queria ser afirmativo, ele era; e a sua dicção defeitu-
osa, por meio da qual ele se pronunciava, deixava de 
ser defeituosa naquele momento. O Dr. Ulysses cochi-
lava quando a reunião estava desagradável. Essa era 
uma forma habilidosa e pessedista de não participar, 
por exemplo, do linchamento moral de alguém. O Dr. 
Arraes piorava a dicção. Esse era o seu estratagema. 
E eu percebia que estava sendo difícil para o Dr. Ar-
raes decidir algo quando ele piorava a dicção. Eu me 
divertia muito com aquilo. Depois, com a intimidade, 
eu dizia: “Dr. Arraes, o senhor subiu no muro, porque 
não consegui entender muito o que o senhor falou”. 
Ou então, “Dr. Arraes, sei que o senhor está decidido, 
porque o senhor disse com clareza palmar, com cla-
reza absoluta o que queria”. 
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Ele era um grande brasileiro, como o foi João 
Goulart; um brasileiro como o foi Tancredo Neves, um 
brasileiro como o foi Ulysses Guimarães, um brasilei-
ro como o foi Mário Covas e um brasileiro como o foi 
Leonel Brizola. Esses são os nossos maiores. Forma-
mos uma civilização a partir de homens públicos de-
centes e honrados que acertaram e erraram ao longo 
das suas trajetórias, mas em nenhum deles caberia a 
figura do meliante político; em nenhum deles caberia a 
figura do desviador de recursos públicos; em nenhum 
deles caberia a figura do patrocinador de corrupção; 
em nenhum deles caberia a figura da má-fé. Cabia, 
sim, a coerência, cabia a defesa das suas idéias com 
muito apego, cabia a defesa das suas idéias com muito 
fervor, com muita dignidade.

Por isso, hoje, o Senado faz muito bem em se 
dedicar exclusivamente a homenagear o Governador 
Miguel Arraes de Alencar, Governador que introduziu 
Paulo Freire na vida brasileira, Governador que traba-
lhou a ascensão do movimento no campo, Governador 
que lutou por democracia, Governador que não baixou 
a cabeça para a ditadura e, sobretudo, um brasileiro que 
reverencio com muito apego. É um amigo que perdi.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência concede a palavra ao 
próximo orador inscrito, Senador Maguito Vilela, para 
encaminhar os requerimentos apresentados à Mesa. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero também, em 
nome do povo goiano, que tenho a honra de represen-
tar nesta Casa, prestar aqui as minhas homenagens 
póstumas ao grande brasileiro Miguel Arraes e, natu-
ralmente, apresentar à sua família e a todo o povo de 
Pernambuco, por meio dos ilustres Senadores José 
Jorge, Sérgio Guerra e Marco Maciel, as condolências 
do povo goiano a todo o povo pernambucano.

Sem dúvida nenhuma, o Brasil perdeu um dos 
nomes mais influentes na política nacional dos últi-
mos 50 anos. Vítima de infecção pulmonar, o Depu-
tado Federal Miguel Arraes, Presidente Nacional do 
PSB, faleceu no sábado, aos 88 anos de idade. Com a 
morte de Arraes, o Brasil não perde apenas um ícone 
político, mas uma referência ética muito importante, 
nesses tempos de crise moral por que passa a classe 
política brasileira.

A presença de Arraes no Congresso Nacional, 
neste momento, seria um ponto de apoio essencial, um 
instrumento confiável de ponderação, uma inteligência 
acima de qualquer suspeita para as medidas de julga-
mentos que, certamente, terão que ser feitas. A sua 
morte abre uma lacuna difícil de preencher.

O exemplo de Miguel Arraes deve ser mirado ago-
ra e no futuro. Seu legado de honestidade deve servir 
de modelo para as transformações e reformas que o 
Brasil necessariamente tem que fazer na política de 
agora em diante.

O Congresso Nacional, em particular, e a classe 
política como um todo precisam vestir-se da coragem 
que Arraes demonstrou em toda a sua vida pública, 
seja na defesa intransigente dos pobres, seja na luta 
contra a ditadura militar, para fazer as mudanças po-
líticas que a sociedade exige.

O Deputado Miguel Arraes foi, sem dúvida, um 
político vencedor. Depois de ser Deputado Estadual três 
vezes, chegou à prefeitura de Recife aos 43 anos. Três 
anos depois, venceu as eleições para o Governo de 
Pernambuco. No Governo, adotou medidas de impacto 
nos campos da educação e da reforma agrária. 

Sua veia popular de Esquerda fez com que fos-
se cassado e preso em 1964, quando se recusou a 
renunciar ao mandato que lhe foi conferido pelo povo. 
Ficou preso um ano e acabou exilado na Argélia. Voltou 
ao Brasil com a Lei da Anistia, em 1979. Em 1986, 23 
anos após ter sido cassado, Arraes voltou ao Palácio 
das Princesas como Governador pelo PMDB, o meu 
Partido – feito que repetiu em 1994.

Miguel Arraes faz parte de uma geração de políti-
cos fundamentais para o processo de democratização 
do País. Uma geração da qual fazia parte também o 
ex-Governador Leonel Brizola, que também faleceu há 
pouco tempo. Tanto Arraes quanto Brizola, por serem 
Líderes influentes e de posições firmes, às vezes ge-
ravam divergências. Pode-se até criticar determinados 
pontos de vista, tanto de um como de outro, mas não 
se pode questionar o legado de coerência, coragem e 
honestidade que ambos nos deixam, justamente três 
qualidades que têm faltado a setores da classe política 
brasileira e por cuja ausência ela padece.

Arraes deixa um importante herdeiro político em 
Pernambuco – aliás, deixa muitos herdeiros, mas este 
é o principal deles –, o Deputado e ex-Ministro da Ci-
ência e Tecnologia Eduardo Campos, além de diver-
sos seguidores nos Estados. Em Goiás, eu gostaria de 
destacar os Líderes do PSB, como o Deputado Federal 
Barbosa Neto; o Prefeito de Anápolis, Pedro Sahium; 
e o líder sindical Jeovalter Correa. Homens idealistas, 
defensores da construção de uma nova ordem política 
em Goiás e no Brasil. 

Políticos como Eduardo Campos, Barbosa Neto, 
Pedro Sahium e Jeovalter Correa certamente hoje se 
sentem órfãos. A ausência do Líder lhes fará falta, mas, 
como Arraes, precisam ter coragem e seguir adiante, 
nos passos marcados pela ética e pela coerência, em 
busca de um País melhor e mais justo.
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Em nome do povo goiano, repito, presto esta justa 
homenagem a Miguel Arraes, um dos mais influentes 
políticos do País e um exemplo a ser seguido. Vai Arra-
es, mas que fique o seu exemplo tão apropriado neste 
momento de mudanças que o Brasil precisa operar, 
especialmente em suas regras políticas.

Quero também prestar uma homenagem aos 
três Senadores que aqui brilham defendendo o PSB: 
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador João Ca-
piberibe e Senador Nezinho Alencar, naturalmente da 
escola de Arraes, são Senadores que honram e digni-
ficam este Parlamento.

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer apenas mais 
um comentário: a minha última estada com o Líder Mi-
guel Arraes foi em uma reunião em que discutíamos 
a Organização para a Libertação da Palestina. Arraes 
era um defensor intransigente da criação do Estado 
da Palestina. E, antes de ele adoecer, estivemos jun-
tos numa reunião com vários representantes da OLP, 
discutindo, antes inclusive da morte de Arafat, os des-
tinos do povo palestino.

Por tudo isso, Arraes demonstrava sua sensibili-
dade e a visão de um mundo realmente justo, humano 
e democrático.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao último orador 
inscrito, o educador pernambucano, representante do 
Distrito Federal, Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sexta-feira, 
quando eu aqui disse que hoje iria falar sobre o meu 
papel no futuro das forças progressistas brasileiras, 
não imaginava que, no dia seguinte, teria a notícia do 
falecimento do Dr. Miguel Arraes e que hoje eu esta-
ria falando mais do meu passado que do meu futuro. 
Do passado de um jovem que, há 43 anos, deu o pri-
meiro voto, o primeiro voto ao Dr. Miguel Arraes para 
Governador do Estado de Pernambuco. E também o 
jovem que, poucos anos depois, foi à praça pública, 
em frente ao Palácio das Princesas, manifestar-se para 
tentar impedir o golpe militar e enfrentar os militares 
que haviam aprisionado o Governador Miguel Arraes. 
O jovem que viu o gesto de dignidade do Dr. Miguel 
Arraes negando-se a renunciar ao cargo, mesmo sob 
o risco de ficar preso – e, naquela época, ninguém 
sabia até se não seria pior do que a prisão – e, de-
pois, o exílio. No seu regresso, eu, já não tão jovem, 
convivi com ele.

Travei uma longa conversa com o Dr. Miguel Ar-
raes, talvez uma semana, no máximo duas semanas 
antes de ele ficar doente. O que fica do Dr. Arraes, em 

primeiro lugar, é a coerência. Esteve em quatro siglas 
partidárias diferentes e nunca mudou uma vírgula do 
seu discurso e dos seus compromissos. Um político 
que morre aos 88 anos em plena atividade e sem ter 
mudado nada dos compromissos que assumiu desde 
a adolescência.

O segundo aspecto que nos deixa refere-se à 
natureza dos compromissos mencionados anterior-
mente. Enquanto uma parte das esquerdas brasileiras, 
influenciadas pelo que vinha do exterior, adotava ideo-
logias que não eram brasileiras, o Dr. Arraes ficou com 
aquilo que se caracterizava pelo pensamento brasilei-
ro. Enquanto, depois, uma parte da esquerda evoluiu 
na defesa dos interesses dos trabalhadores do setor 
moderno, das corporações trabalhistas, dos sindica-
tos, o Dr. Arraes continuou afeito aos compromissos 
relacionados com as massas excluídas. Enquanto al-
guns acharam que a esquerda era o desenvolvimento 
a qualquer custo, o Dr. Arraes continuou com o firme 
compromisso com a região nordestina. Por isso, ele é 
um exemplo. Não há futuro para nenhum de nós que 
deseja mudar o Brasil a não ser olhar para o exem-
plo, o discurso, as propostas, os compromissos do Dr. 
Miguel Arraes.

Mas, para não dizer que não falei do futuro, quero 
deixar claro aqui, Sr. Presidente, que o que fica hoje 
é um sentimento profundo de vazio. Vazio porque, de 
repente, temos a sensação de que desapareceu o úl-
timo dos líderes das forças progressistas brasileiras; 
o último daqueles que nos acostumamos a chamar de 
líder de esquerda no Brasil. Não ficou mais nenhum 
daqueles velhos, que, desde o ano de 1962, assumiram 
a bandeira de que era possível um Brasil diferente, um 
Brasil soberano, que distribuísse a renda, que fosse 
capaz de reduzir a desigualdade regional. Não ficou 
mais nenhum elemento daquele grupo de pessoas que 
sonharam que a democracia era o caminho para cons-
truir essa justiça e não ditadura do proletariado.

E o que fica para o futuro e o que acho que vai 
fazer falta ao Brasil, a partir de Dr. Arraes, é que es-
ses sonhos que ele defendeu, que Brizola defendeu, 
com visões até às vezes diferentes, não vão sair de 
nenhum dos partidos que temos hoje na esquerda bra-
sileira, nem vão sair apenas dos políticos que fazem 
parte desses partidos chamados de esquerda. Temos 
hoje um verdadeiro caos partidário e ideológico. Temos 
um vazio de idéias e de propostas que vai exigir que 
tentemos refundar o que se chama de esquerda, seja 
qual for o entendimento que se tenha disso e com to-
das as contestações até mesmo quanto ao uso dessa 
palavra. Não será do meu Partido dos Trabalhadores, 
mas não será também de nenhum dos outros partidos 
isoladamente, nem será excluindo qualquer pessoa de 
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qualquer dos outros partidos, inclusive aqueles cuja 
tradição são...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– (...) posições conservadoras. Hoje, não há monopólio 
em nenhum partido do que significam as bandeiras do 
futuro de um país soberano com justiça social e de-
mocracia. Em todos os partidos há pessoas que não 
comungam com isso; em todos os partidos há pessoas 
capazes de defender essas bandeiras.

Eu, que dei o meu primeiro voto ao Dr. Miguel 
Arraes há 43 anos, não perdi, em nenhum momento, o 
meu respeito, o meu carinho, nunca tive arrependimento 
por aquele voto. Vou continuar na minha vida pública 
olhando para ele como um exemplo; um exemplo de 
quem é comprometido com uma causa e não necessa-
riamente com uma sigla. Um político que nunca abriu 
mão de nenhum de seus princípios e que foi capaz de 
militar em quatro siglas diferentes. Não vou abrir mão 
de que o principal compromisso não é com as forças 
corporativas dos trabalhadores organizados mas, sim, 
com as massas excluídas deste País. Vou manter o 
meu compromisso, mesmo sendo representante do 
Distrito Federal, com o Nordeste, não só porque de lá 
sou originado, mas também porque é a região mais 
sofrida deste País. 

Morreu uma figura exemplar; mantém-se o seu 
exemplo. Farei o possível para ser um dos políticos 
deste País que aprendeu com ele e que tenta levar 
adiante o seu sonho, que não morreu ainda, tentando 
ajudar a refundar não o meu partido apenas, mas a 
esquerda brasileira, consciente de que, para fazê-lo 
em seu conjunto, é preciso pensar bem qual das siglas 
melhor permite isso.

Mas esse é um assunto, Sr. Presidente, de que 
não gosto de tratar no dia em que estamos comemo-
rando a partida, a entrada na história do Dr. Arraes.

Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
que pediu um aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Cristovam Buarque, V. Exª, de Pernambu-
co, professor da Universidade de Brasília, Governador 
e Senador pelo Distrito Federal, mantém suas raízes 
com Pernambuco, com o Nordeste e com pessoas 
como Miguel Arraes, que se tornou um dos maiores 
símbolos do povo nordestino e brasileiro. Como se 
pôde ver ontem, lá estava V. Exª, percebendo como o 
Governador, o Deputado Federal, o Presidente do PSB, 
Miguel Arraes, era uma das pessoas mais amadas na 
história do povo de Pernambuco. Quem viu as imagens 
pela televisão – e foi mostrado V. Exª – pôde observar 
as manifestações seja das autoridades entrevistadas, 

seja das pessoas do povo, que diziam o quanto ele 
significava e como colocara em prática programas que 
tiveram fundamental impacto para a transformação da 
vida da população, sobretudo a do interior, que mais 
estava distante dos benefícios do desenvolvimento até 
a chegada dele. V. Exª descrevia o compromisso que 
ele tinha de, chegando ao poder, realizar uma transfor-
mação de acordo com aqueles ideais que nutriu desde 
jovem. O fato de ter ele conseguido realizar essa trans-
formação na direção do que tanto acreditava fez com 
que, ao final de sua vida, fosse tão amado. Enquanto 
V. Exª iniciava seu pronunciamento, telefonei para D. 
Magdalena Fiúza, sua esposa, para transmitir que V. 
Exª aqui falava sobre Miguel Arraes, a fim de que ela 
pudesse ouvir. Disse-lhe disse que eu era estudante 
em 1963 e 1964, quando, certo dia, Miguel Arraes veio 
para São Paulo. Ele tinha um amigo, Marcus Pereira, 
já falecido, que, ali na cidade, era como seu represen-
tante. Marcus Pereira se tornou muito conhecido, por 
ser um pesquisador da música popular brasileira, da 
música sertaneja, de Luiz Gonzaga, da música do fol-
clore brasileiro; era uma pessoa que, quando Miguel 
Arraes vinha a São Paulo, reunia os amigos para que 
o conhecessem. Quando, certo dia, Miguel Arraes veio 
para falar no Pinga Fogo – um programa como hoje é 
o Roda Viva, muito assistido –, de Aurélio Campos e 
outros jornalistas, como Tico-Tico, eis que um grupo de 
direitistas, alguns ligados ao CCC da época, foi para 
a emissora, no Sumaré, tentando impedi-lo, e eu e al-
guns amigos fomos lá, justamente para assegurar seu 
direito a dar a entrevista. E, desde aqueles momentos, 
pude acompanhar a vida coerente, a assertividade de 
Miguel Arraes na busca de que o Brasil caminhasse 
na direção dos ideais de democracia, de liberdade, de 
maior igualdade de direito para todos os brasileiros. 
E V. Exª aqui confirma isso. Vemos em Miguel Arraes 
um exemplo de coerência em busca do que considera 
mais importante. E, sobre a decisão que V. Exª está por 
tomar, agradeço muito a oportunidade de dialogarmos 
um pouco. Vendo a pessoa que queremos homenagear, 
Miguel Arraes, como exemplo de trajetória e por ideais 
que o fizeram tantas vezes apoiar o Presidente Lula, 
sobre isso quero ter a oportunidade de dialogar com V. 
Exª, como irmãos de Partido, como companheiros de 
princípios e objetivos que desejamos para o Brasil.

O SR CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy e peço ao Sr. 
Presidente poucos segundos para concluir.

Em primeiro lugar, lembro, Senador, que, entre 
as coisas que vi na madrugada de sábado para do-
mingo, perto do corpo do Dr. Arraes, naquela fila de 
homens e mulheres simples, foi um homem que, tra-
zendo na mão uma pequena lâmpada, olhou para ele 
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e disse “obrigado, Dr. Arraes”, por causa do programa 
de eletrificação que fez.

Veja como é pouco o que esse povo precisa para 
mudar a sua vida. Ao mesmo tempo, pensei: mas ele 
morre, como tantos outros que lutaram por reformas 
de base, sem vê-las realizadas 50 anos depois; como 
morreu Rui sem deixar completa nem a República, nem 
a abolição; como morreram todos, sem verem comple-
tada a independência. E este País se nega a completar 
a independência, a abolição dos escravos, a república. 
Essa é a tarefa que o Dr. Arraes deixa inconclusa e 
que temos a obrigação de levar adiante.

Sr. Presidente, estou falando da morte do Dr. Mi-
guel Arraes com muita tristeza, mas, ao mesmo tempo, 
com orgulho, por saber que morreu um homem que 
levou sua vida, sem abrir mão de um único dos princí-
pios que nortearam sua trajetória pública, um exemplo 
para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência deseja destacar a pre-
sença nesta Casa do nobre Deputado Roberto Freire, 
pernambucano ilustre, e também do Líder Severino 
Alves nesta sessão.

Concedo a palavra ao último dos oradores ins-
critos, o sempre Presidente José Sarney, ainda toca-
do pelo passamento de Dona Conceição Maria, sua 
irmã. 

V. Exª tem a palavra, Senador Presidente José 
Sarney, para encerrar os encaminhamentos em home-
nagem à perda do grande líder Miguel Arraes.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, ontem tive um profundo 
desejo de comparecer aos funerais de Miguel Arraes; 
infelizmente, também sofri a perda de uma irmã e não 
pude cumprir com esse dever de consciência. Miguel 
Arraes foi um símbolo da sua geração.

Havia um grande poeta que, na minha geração 
líamos muito, Rainer Maria Rilke, que, numa carta diz 
que, ao saber da morte de Rodin, chegara à conclu-
são de que “todos os grandes homens já morreram”. 
Era a sensação do fim das gerações, de como uma vai 
passando às outras a tarefa de continuar a aventura 
do homem na face da Terra.

Miguel Arraes marcou uma etapa da vida política 
brasileira. Tive com ele muitas convergências e também 
– por que não dizer – profundas divergências. Quando 
comecei a minha vida pública nacional, como Depu-
tado Federal pela União Democrática Nacional, Arraes 
era um homem que, de certo modo, tinha conexões 
com a UDN, que o apoiou na candidatura à Prefeitu-
ra do Recife. Foi funcionário do Instituto do Açúcar e 
do Álcool, então presidido por Barbosa Lima Sobri-

nho, de quem foi Secretário da Fazenda e com quem 
teve grande amizade. Arraes era também ligado por 
relações de família a Cid Sampaio, um dos grandes 
nomes da UDN.

Arraes começou a vida pública como primeiro 
suplente de deputado estadual em 1946, eleito pelo 
Partido Comunista Brasileiro.

Podemos dizer de Arraes o que Euclides da Cunha 
falava na distinção entre jagunço e o cangaceiro. Ele 
dizia que o jagunço era um homem paciente, perspicaz 
e calmo, contrapondo-se ao cangaceiro que era um 
homem da faca, do tiro, de pavio curto. Arraes – aliás, 
essa imagem também já se fez em Pernambuco – era 
um desses jagunços da política memorável e simbó-
lica do sertão. Era um homem paciente, perspicaz, 
perseverante, um homem de bem e calmo. Com es-
sas qualidades, enfrentou toda a sua vida, que foi uma 
vida rica, em que todas as portas foram abertas à sua 
carreira política – deputado estadual, deputado federal, 
Prefeito de Recife, governador três vezes, voltando a 
ser deputado federal. Seria candidato à Presidência da 
República em 1965 – eu me recordo – ele e o Brizola, 
quando veio a Revolução de 64. Foi a única porta que 
não lhe foi aberta para o triunfo político.

Arraes marcou a sua presença na vida pública 
nacional, longa vida pública, pelas idéias em que sou-
be ser pioneiro.

O que vai ficar do Arraes? Vai ficar aquela figura 
legendária do político que foi capaz de despertar fi-
delidades a multidões e a gerações da sua terra e do 
Brasil. Foi um político carismático. Mas, certamente, 
vai marcar a figura do Dr. Arraes aquilo que ele fez no 
seu Estado, sendo o pioneiro da luta pela libertação do 
homem do campo. Essa é, com certeza, a marca que 
partiu como base de toda ação política do Arraes.

No famoso Acordo do Campo, aos plantadores 
de cana apontou um caminho que não o da escravi-
dão; por meio do Acordo do Campo, considerado por 
muitos como clientelista – muito ele foi acusado por 
isso –, estabeleceu entre sindicatos rurais, sindicatos 
patronais, usineiros e Governo do Estado, uma solução 
de compromisso. E, com essa solução, levou ao ho-
mem do campo de Pernambuco o mesmo tratamento 
do trabalhador urbano; levou a CLT aos plantadores 
de cana. Com isso, estimulou um movimento que não 
parou mais e que, partindo do Nordeste, se desdobra 
hoje nos movimentos sociais pela terra, nos movi-
mentos da reforma agrária. Com essa posição, Arraes 
marcou a sua vida.

Curtiu o exílio e voltou nessa coisa fantástica da 
família nordestina, acompanhado dos seus dez filhos, 
sendo recebido com o mesmo entusiasmo que marcou 
a sua vida e a sua liderança em Pernambuco.
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Era um homem generoso também. A história de 
Pernambuco recorda uma reunião em que estava com 
seus correligionários, quando um deles lhe cobrou pela 
manifestação de gestos de carinho a um adversário. 
E ele respondeu: “ninguém me cobre jamais que pos-
sa estabelecer vínculos políticos de separação com 
os meus amigos”. Outra vez nomeou Governador de 
Fernando de Noronha o coronel que foi seu carcereiro 
quando ali esteve preso. Perguntado porque o fizera 
respondeu: “Porque é um homem digno que me tratou 
com humanidade.”

Assim ele era. Era aquele homem do sertão, ce-
arense do Crato, que veio para Pernambuco e que se 
tornou pernambucano por todos os sentimentos e por 
toda a sua liderança.

Quando Presidente da República, algumas vezes, 
estive em Pernambuco visitando com Arraes o sertão 
pernambucano e via – sem entender, mas entenden-
do – aquelas multidões que só queriam passar a mão 
no Dr. Arraes, como se ele fosse um deus sagrado. 
Com ele visitei Correntes, terra da minha mãe, da mi-
nha metade pernambucana, que dali saiu na seca de 
1921 em busca dos vales úmidos do Maranhão, e vi o 
carinho que a ele dedicava o povo.

Portanto, o Brasil perde uma legenda da sua vida 
pública, um mito brasileiro, mas perde, sobretudo, um 
mago dos sertões pernambucanos, que tinha a magia 
de impor às multidões o exemplo da sua vida, do seu 
caráter e do seu trabalho.

Ocupo esta tribuna para reverenciar e, ao lado 
dos Srs. Senadores, estabelecer este momento de 
silêncio em que o Senado encerra sua sessão para 
pensar na figura de Miguel Arraes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Senador José Sarney, esta Presi-
dência aproveita a oportunidade para, em nome dos 
demais Senadores, emprestar solidariedade a V. Exª 
pelo passamento de Dona Conceição Maria, ocorrido 
neste final de semana.

A Presidência havia anunciado V. Exª como últi-
mo orador inscrito. Após as palavras de V. Exª, inscre-
veram-se o pernambucano Senador Romero Jucá e 
o ex-Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

A Presidência vai conceder a palavra ao Senador 
Romero Jucá, destacando, mais uma vez, a presença 
do Presidente do Partido Popular Socialista, Deputado 
Roberto Freire, do Estado de Pernambuco.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá para 
o encaminhamento dos requerimentos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, eu iria fazer um aparte, 
aliás iria ter a ousadia de apartear o discurso do Pre-
sidente José Sarney, mas, como V. Exª, por solicitação 
de outros Srs. Senadores, reabriu a pauta, não poderia 
deixar de me manifestar, mesmo que rapidamente e 
não tendo programado esse discurso.

Ao retornar do Ministério, faria nesta semana o 
meu reingresso na tribuna do Senado, falando sobre 
economia, sobre o desafio da previdência, enfim, so-
bre questões técnicas que considero extremamente 
relevantes e importantes para o enfrentamento do 
desafio brasileiro.

No entanto, quis a conjuntura política que, num 
momento de sofrimento e de dor para o País, especial-
mente para o nosso Estado de Pernambuco, houvesse 
a perda do homem público que é Miguel Arraes, um 
símbolo para a história política republicana.

Quero dizer que, como pernambucano, me for-
mei na política, tendo como uma das vertentes a fi-
gura lendária de Miguel Arraes, muitas vezes como 
adversário – na verdade, em outros partidos –, e aí 
sentindo muito mais o peso do que é a coerência, o 
espírito público, a dimensão, a história, o preparo e o 
compromisso do Dr. Arraes.

Tive a condição de coordenar várias campanhas 
políticas, enfrentando o Dr. Arraes, e confesso aqui que 
era muito difícil. Era muito difícil, porque não enfrentá-
vamos um discurso, uma proposta de governo ou uma 
proposta política. Enfrentávamos uma doação de vida; 
enfrentávamos uma construção que realmente tocava 
e toca a alma dos brasileiros, especialmente dos nor-
destinos, do homem da Zona da Mata, do homem do 
sertão, da mulher das beiras do São Francisco, enfim, 
de qualquer lugar que permeasse o nosso Nordeste.

Venho hoje, Sr. Presidente, prestar esta homena-
gem e registrar o meu reconhecimento. A história de 
Miguel Arraes fica para o Brasil num momento, inclusi-
ve, de muita dificuldade, de muitos desafios, de muita 
necessidade de equilíbrio e de muita necessidade de 
busca da construção de uma nova sociedade.

Em meu nome, em nome do PMDB, em nome do 
Estado de Roraima e de todos os brasileiros que vivem 
no Norte do Brasil e que precisam de políticos como 
Miguel Arraes, venho aqui prestar a minha homenagem 
e dizer que estamos muitos tristes pela perda que o 
Brasil sofre, principalmente num momento como este, 
quando a sua posição, a sua coerência e a sua voz 
seriam balizadores importantes para atravessarmos 
esta crise brasileira.

Fica a admiração, o respeito e o carinho a toda 
a família, ao Eduardo, seu neto, um grande amigo, e 
a todos os familiares do Dr. Arraes, com a consciência 
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de que ele orgulhou os cearenses, os brasileiros e, 
especialmente, todos nós, pernambucanos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Antes de passar a palavra a V. Exª, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, último orador ins-
crito, esta Presidência deseja destacar as honrosas 
presenças dos Deputados Sarney Filho, Líder do PV 
na Câmara dos Deputados, e do Deputado Servirem 
Alves, Líder do PDT na Câmara dos Deputados.

Para encaminhar os requerimentos, concedo a pa-
lavra ao último orador inscrito, o nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães do PFL da Bahia. Após as palavras 
de S. Exª votaremos os requerimentos para cumprirmos 
a tradição da Casa de suspender a sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, mantinha uma 
relação de extrema cordialidade com Miguel Arraes, 
relação que vinha de longe, de antes de 64. Vou con-
tar um episódio que demonstra a sabedoria política de 
Arraes e, ao mesmo tempo, é uma lição de democracia 
do Governador Miguel Arraes. 

Era Deputado Federal, e Deputado Federal atu-
ante na oposição ao Governo João Goulart, quando, 
no dia 3 de outubro de 1963, a Petrobras resolveu 
comemorar na Bahia os seus dez anos de existência. 
O Governador Miguel Arraes, homenageado da Pe-
trobras, lá esteve. 

Era secretário de Miguel Arraes na época Heron 
Alencar, do Crato, meu amigo fraternal que morou e se 
formou na Bahia – chegamos a morar juntos. Era de 
uma família cearense ilustre, um dos jornalistas mais 
notáveis que a Bahia teve. Por seu intermédio soube 
que Miguel Arraes queria conversar comigo no Palá-
cio da Aclamação. 

Fui ao Palácio da Aclamação, e Miguel Arraes 
se trancou comigo em uma sala para conversarmos. 
O objetivo era evitar, de qualquer maneira, o estado 
de sítio pedido por João Goulart. Muitos não vão acre-
ditar, mas ele se colocou contra o estado de sítio de 
João Goulart e ainda me disse: “Esse primeiro tem-
po é para retirar Lacerda da Guanabara; no segundo 
tempo, como compensação, o Exército vai exigir que 
me retire de Pernambuco”. Nós nos unimos. O Presi-
dente Sarney deve lembrar-se que o Presidente João 
Goulart mandou a mensagem de estado de sítio e, 
por falta de condições no Congresso, teve de retirá-
la. E o fez por clamores nossos, e estávamos juntos, 
Arraes e outros nomes da esquerda lúcida. Daí surgiu 
nossa amizade. 

Diante das notícias de que estavam sofrendo 
torturas em Fernando de Noronha, o Presidente Cas-

tello Branco mandou até lá o General Ernesto Geisel, 
seu Chefe da Casa Militar, para coibir qualquer coisa 
nesse sentido. Teve todo êxito, e Arraes foi para o exí-
lio na Argélia, onde trabalhou também em assuntos 
ligados ao petróleo.

Ao tempo de seu exílio, tive oportunidade de en-
contrá-lo em Paris. Com a anistia, retornou ao Brasil e 
foi Governador de Pernambuco mais duas vezes. 

Sempre tivemos um ótimo relacionamento e, 
quando eu estava na Presidência do Congresso, 
problemas surgiram em relação ao seu Governo, 
problemas que envolviam a figura de seu neto. Tra-
tei de fazer aquilo que era normal e possível como 
Presidente do Congresso, e devo dizer que por ele 
também solicitava com muita insistência o ex-Sena-
dor Carlos Wilson. Trabalhamos juntos e nunca nin-
guém soube de coisa alguma dessa nossa atuação, 
mas era uma situação desagradável. O Governador 
Miguel Arraes e seu neto estiveram comigo em meu 
gabinete e pude, mais uma vez, fazer justiça e ser 
útil a esse grande brasileiro. 

Não vou fazer mais elogios a Arraes, porque a 
história desse brasileiro notável fala por si, particular-
mente em função da coerência que tinha com suas 
idéias. É de se lamentar – perdoem-me, não quero ser 
inconveniente – que, com toda essa experiência e esse 
valor, o Presidente Lula nunca o tivesse procurado para 
conversar e trocar idéias profundas em relação à polí-
tica nacional e ao Nordeste que ele tanto amava.

As homenagens que foram e estão sendo pres-
tadas por inúmeros brasileiros a Miguel Arraes são 
inteiramente justas. Ele sofreu no Governo mas, ao 
mesmo tempo, teve compensações em relação ao seu 
povo. Até mesmo seus adversários sempre o trataram 
como a um companheiro, a um amigo, e ele merecia 
tal tratamento. Daí por que junto as minhas palavras 
às de tantos outros, principalmente às do Presidente 
Sarney e Cristovam Buarque, alguns que ouvi. Junto 
a minha palavra baiana às palavras de homenagem 
à figura do cearense-pernambucano Miguel Arraes 
de Alencar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimentos que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 871, DE 2005

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
de Miguel Arraes de Alencar.
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros,

Com fundamento no disposto no art. 218 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência a inserção em Ata de Voto de profundo 
Pesar pelo falecimento, no dia 13 de agosto corrente, 
em Recife, do ex-Prefeito, ex-Deputado Estadual, ex-
Deputado Federal, ex-Governador de Pernambuco e 
ex-Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Miguel 
Arraes de Alencar, com envio de votos de pesar à fa-
mília.

Justificação

Nascido em 1916 em Araripe, Ceará, Miguel Arra-
es foi, certamente, junto com Barbosa Lima Sobrinho, 
um dos mais populares pernambucanos de todos os 
tempos. Como cearense adotado pelo povo pernam-
bucano, foi ali eleito Governador por três vezes, além 
das muitas vezes em que foi eleito Deputado Estadual 
e Deputado Federal e das vezes em que foi escolhido 
Secretário de Estado de Pernambuco.

Arraes faz parte da geração de grandes líderes 
que não encontram substitutos como Ulysses Guima-
rães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Teotônio Vilela, 
além de outros grandes líderes, todos pernambucanos, 
como Barbosa Lima Sobrinho, Dom Hélder Câmara, 
Paulo Freire, Francisco Julião, entre outros. Deixa um 
espaço que ficou vazio e que não será ocupado tão 
facilmente.

Aos 88 anos de idade, despede-se de nós, num 
momento em que o Brasil mais sente a necessidade de 
um grande líder, um condutor que saiba reencontrar os 
seus caminhos e nos possa orientar na busca de dias 
mais honestos em sua administração, mais corretos 
em sua política, mais justos com seu povo.

Em 15 de dezembro de 1916, na cidadezinha de 
Araripe, no sertão do Ceará, nasceu Miguel Arraes de 
Alencar, de família tradicional daquela região, à qual 
pertenceram o escritor José de Alencar e o primeiro 
presidente da ditadura militar, Humberto de Alencar 
Castello Branco. Era filho de um pequeno comerciante 
e agricultor daquela região.

No início da década de 1930, Miguel Arraes mu-
dou-se para o Rio de Janeiro, aonde ia estudar, na épo-
ca, os filhos das famílias mais tradicionais. Buscava a 
carreira de Direito, conforme era costume, na ocasião. 
Mas, para manter-se dependia de um emprego que não 
conseguia arranjar, apesar dos muitos esforços. Deste 
modo, procurou o Recife, que, além de mais próximo 
da casa dos pais, oferecia um custo de vida mais em 
conta que a Capital da República de então.

No Recife, empregou-se no Instituto do Açúcar e 
do Álcool – IAA e pôde prosseguir seus estudos, vindo 

a formar-se em Direito. Além disso, no IAA, foi ascen-
dendo na carreira como funcionário público. Também 
deu início à sua carreira política. Em 1947, foi nomeado 
Secretário de Fazenda do Estado pelo então Gover-
nador, Barbosa Lima Sobrinho.

Em 1950, tornou-se suplente de deputado esta-
dual pelo Partido Social Democrático, o PSD. Em 1954, 
elegeu-se Deputado Estadual, pela primeira vez. Ali-
nhou-se logo às forças de esquerda, vindo a participar 
da Frente de Esquerda, que congregava comunistas, 
socialistas e trabalhistas em torno da candidatura de 
Pelópidas da Silveira à prefeitura de Recife, para a qual 
foi eleito em 1950.

Em 1955, Arraes começa a aproximar-se dos cam-
poneses, organizando os primeiros grupos favoráveis 
à reforma agrária, que viriam a culminar na criação do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Tam-
bém naqueles anos, foi fundada a Sociedade Agrícola e 
Pecuária de Pernambuco (SAPP), a primeira associação 
camponesa de Pernambuco, formada por arrendatários 
do Engenho Galiléia, em Santo Antão, sob a defesa do 
Deputado Estadual Francisco Julião, já então filiado ao 
Partido Socialista Brasileiro – PSB.

Em 1958, uma inusitada aliança entre empre-
sários ligados à UDN e partidos de esquerda, entre 
os quais o PSB, elegeu para o Governo do Estado o 
concunhado de Arraes, o industrial Cid Sampaio. Ar-
raes tornou-se Secretário de Fazenda. Em seguida, 
elegeu-se Prefeito do Recife.

Na Prefeitura, criou o Movimento de Cultura Po-
pular (MCP), cuja principal tarefa era a alfabetização 
de adolescentes e adultos. Entre os organizadores 
do MCP distinguia-se o educador Paulo Freire, que 
ali colocou em prática seu revolucionário método de 
alfabetização, a “Pedagogia do Oprimido”. Em 1961, 
a Igreja, através da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) idealizada por outro grande pernam-
bucano, Dom Hélder Câmara, adota o Movimento de 
Educação de Base (MEB), em moldes semelhantes 
aos do MCP.

Na eleição de 1960, radicaliza seu discurso de 
esquerda: apóia o candidato de JK para a presidência, 
General Henrique Teixeira Lott, enquanto o concunha-
do Cid Sampaio apóia Jânio Quadros. Em agosto de 
1961, com a renúncia de Jânio Quadros, declara-se 
firmemente a favor da posse do Vice-Presidente João 
Goulart, em apoio à mobilização radiofônica promovida 
por Leonel Brizola, então Governador do Rio Grande 
do Sul, através da sua “Rede da Legalidade.”

Em 1962, é eleito para o Governo de Pernam-
buco, apesar de o apoio IBAD – Instituto Brasileiro de 
Ação Democrática haver canalizado grandes somas de 
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dinheiro norte-americano em apoio ao seu oponente, 
João Cleofas.

Seu apoio aos camponeses, entretanto, mobili-
zou as forças conservadores do Estado, representada, 
na época, pelos usineiros de açúcar. Em novembro de 
1963, houve a primeira greve de trabalhadores rurais 
no País, que receberam o apoio do Governador, vindo 
a obter, ao final, um aumento salarial de 80%. Antes 
disso, ele já estabelecera, como primeiro ato de seu 
governo, que nenhum camponês ganharia menos que 
o salário mínimo em seu Estado. Também estendeu o 
crédito agrícola aos pequenos proprietários. E, ainda, 
oferecia ajuda oficial ao processo de sindicalização 
na área rural.

Em junho de 1963, João Goulart cria o Estatuto 
da Terra, que sofre grande resistência dos usineiros 
pernambucanos, os quais se opõem à concessão de 
férias e 13º salário aos seus trabalhadores. Eles co-
meçam, então, a organizar as primeiras resistências 
aos Governos de Arraes e de Jango.

Em 13 de março de 1964, Arraes participa do his-
tórico comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, 
no qual João Goulart busca apoio político e popular 
para as suas “Reformas de Base”, como forma de ven-
cer o movimento golpista da direita, que se desenhava, 
e se manter no cargo.

Três dias depois, em Brasília, na residência de 
Brizola, onde se avalia se Jango poderia dar um gol-
pe à semelhança de Getúlio quando instituiu o Estado 
Novo, Arraes declara-se contrário e adverte: se houver 
um golpe, será da direita, pois Jango não dispunha de 
condições para tanto. E, já no dia 31 tem início o mo-
vimento que, no dia seguinte converte sua previsão 
em realidade: os militares, apoiados pelas forças de 
direita, dão o golpe, destituem Jango, cassam Arra-
es e Brizola, entre outros e os remetem ao exílio por 
longos e longos anos, vindo Jango a falecer antes de 
voltar ao País.

Miguel Arraes, ao recusar-se a assinar um do-
cumento de renúncia ao cargo de Governador de 
Pernambuco, é preso e recolhido à Ilha de Fernando 
de Noronha, onde permanece até dezembro daquele 
ano. Dali é transferido para o quartel da Companhia 
de Guarda do Recife e, depois, para a Fortaleza de 
Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Em 21 de abril de 1965 consegue deixar a prisão, 
graças a um habeas corpus. Logo no mês seguinte, no 
entanto, é enquadrado na Lei de Segurança Nacional, 
mas, antes de ser preso novamente, consegue asilo 
na Embaixada da Argélia. No dia 16 de julho de 1965, 
segue para aquele país, onde permanece até 1979, 
transferindo-se, então, para a França, antes de reto-

mar ao Brasil, em 28 de agosto do mesmo ano, com 
a Lei da Anistia.

Apesar do refugio político, no entanto fora con-
denado, à sua revelia, a 23 anos de prisão por crimes 
de subversão e contra a segurança nacional, pelo Tri-
bunal Militar de Recife.

No mesmo ano do seu retomo, filia-se ao MDB. 
Em 1982, elege-se Deputado Federal por Pernambu-
co, com a maior votação até então verificada naquele 
Estado. Em 1984, com a derrota da Emenda Dante de 
Oliveira que restabeleceria o voto direto para Presiden-
te da República, é dos primeiros a aderir à campanha 
de Tancredo Neves e, com a morte deste, apoiou a 
posse de José Sarney.

Em 1986, é eleito novamente para o Governo 
de Pernambuco, pelo PMDB, com o apoio, também, 
do PCB, do PCdoB e do PSB, além de alguns outros 
setores mais conservadores.

Em 1988, apoiou a candidatura Ulysses Guima-
rães para a Presidência, pelo PMDB, contra a indica-
ção de Orestes Quércia. Ao ver que a candidatura de 
Ulysses não prosperava, escreveu-lhe uma carta pro-
pondo a renúncia em favor da formação de uma frente 
de esquerda, pois já previa uma vitória de Fernando 
Collor, apoiado pelos conservadores.

Em 1989, com a vitória de Collor para a Presi-
dência, suas relações dentro do PMDB, que já não 
eram muitos boas, pioram. Recusa-se a apoiar Jar-
bas Vasconcelos para o Governo do Estado e, no dia 
2 de fevereiro de 1990, deixa o PMDB seguindo para 
o PSB.

Em 1994, Arraes é eleito, pela terceira vez, para 
o Governo de Pernambuco. Em 1997, tenta novamente 
o Governo, mas é derrotado por Jarbas Vasconcelos. 
Em 2002, é, novamente, eleito Deputado Federal.

Miguel Armes de Alencar, um nome, uma história, 
uma lenda, Poucos, neste País viveram essa vida tão 
agitada e tão bela, que aqui vai resumida em poucas 
palavras. Arraes deixa exemplo de coerência, de luta, 
de lealdade a uma causa que elegeu, como a da defesa 
dos humildes e dos mais sacrificados de nossa terra. 
Arraes é exemplo, é modelo a ser seguido por quantos 
desejam ver nosso País livre de tantas injustiças e de 
tantos sacrifícios das classes mais pobres.

Casado duas vezes, Arraes deixa 10 filhos: 8 
com a primeira esposa, Da. Célia de Souza Leão, fa-
lecida em 1961, dentre os quais o mais conhecido é 
o diretor de TV e cinema Guel Arraes. A segunda e 
atual esposa é Da. Maria Madalena Fiúza Arraes de 
Alencar, da qual nasceram os outros dois filhos. Entre 
os 15 netos, o mais ilustre é o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Campos.
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Que Deus acolha Arraes em sua glória e o faça 
feliz para toda a eternidade, além de olhar para o nos-
so País com o interesse e o carinho com que Arraes 
sempre o contemplou, ainda quando distante em seu 
exílio na Argélia.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – Se-
nador Pedro Simon – Eduardo Suplicy – Antonio 
Carlos Magalhães – Edson Lobão – Papaléo Paes 
– Osmar Dias – César Borges – Heráclito Fortes 
– Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 872, DE 2005

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do 
Regimento interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do pre-
sidente nacional do PSB (Partido Socialista Brasileiro), 
governador de Pernambuco por três vezes e deputado 
federal Miguel Arraes, que morreu sábado último, aos 88 
anos, em Recife, vítima de um choque séptico, causado 
por infecção respiratória e insuficiência renal; bem como 
a apresentação de condolências a sua esposa Magda-
lena Fiúza e a seus filhos, Carlos Augusto, José Almino, 
Maurício, Luiz Cláudio, Marcos, Ana Lúcia, Carmem Sil-
via, Miguel (Guel) Arraes Filho, Pedro e Mariana.

Justificação

Internado no dia 17 de junho com suspeita de den-
gue Arraes foi logo transferido para a UTI, de onde não 
saiu mais. Nos últimos 58 dias, passou a maior parte 
do tempo sedado, poucos com momentos de consci-
ência, vindo a falecer sábado, dia 13 de agosto.

Miguel Arraes de Alencar nasceu em 15 de de-
zembro de 1916, em Araripe, Ceará. Em 1932, após 
concluir o curso secundário na cidade do Crato, mudou-
se para o Recife para dar continuidade aos estudos 
e seguir carreira profissional. Aprovado em concurso 
público, em 1933, tornou-se funcionário do Instituto 
de Açúcar e do Álcool (IAA). Estudou na Faculdade 
de Direito do Recife, formando-se em 1937.

No IAA conheceu Barbosa Lima Sobrinho, que o 
nomeou, em 1943, Delegado Regional do instituto em 
Pernambuco e, mais tarde, em 1948, o convidou para a 
Secretaria Estadual da Fazenda, quando começou sua 
carreira política. A sucessão de mandatos só foi inter-
rompida em 1964, pelo golpe militar. Deposto do governo 
de Pernambuco, que ocupava pela primeira vez, Arraes 
passou por algumas prisões brasileiras até seguir para 
o exílio, na Argélia, em 25 de maio de 1965. Voltou ao 
Brasil 14 anos depois, beneficiado pela anistia.

Construiu sua carreira em Pernambuco – aos 43 
anos, foi eleito prefeito de Recife pelo PSD/PE em 1959; 
e três vezes governador do Estado pelo PST em 1962; 

pelo PMDB em 1986 e pelo PSB em 1994. Teve dois 
mandatos como deputado estadual nas legislaturas de 
1950 e de 1954. Foi eleito deputado federal por três 
vezes em 1982, 1990, e 2002. Era o presidente do PSB 
desde 1993, partido do qual foi um dos fundadores e 
um dos principais líderes da esquerda brasileira.

Como todo homem público teve altos e baixos em 
sua trajetória. Em 1990, teve o sabor de ser o deputado 
federal mais votado do Brasil. Mas, em 1998, conheceu 
a derrota quando tentou a reeleição para governador de 
Pernambuco contra Jarbas Vasconcelos. Perdeu a elei-
ção por uma diferença de mais de 1 milhão de votos.

Arraes adotou em seus governos medidas refor-
mistas, como o apoio ao programa de alfabetização 
idealizado pelo educador Paulo Freire e a defesa da 
reforma agrária. Tudo acabou em 2 de abril de 1964, 
quando Arraes foi preso, pois se recusou a renunciar. 
Levado para Fernando de Noronha lá permaneceu de-
tido por um ano. Libertado por um hábeas corpus, foi 
obrigado a pedir asilo à embaixada da Argélia, partindo 
para o exílio. Permaneceu 14 anos na Argélia, onde se 
transformou em um próspero empresário.

Vinte e três anos depois de sua primeira eleição 
para o governo, retornou ao Palácio das Princesas. Aí 
o Arraes reformador foi substituído pelo Arraes concilia-
dor. Dos políticos expressivos do pré-64, Miguel Arraes 
era o último que se mantinha na vida pública.

A socióloga Maria Victoria Benevides, em arti-
go publicado na Folha de São Paulo deste domingo, 
diz que Miguel Arraes foi “um líder nordestino à moda 
antiga”. Segundo da intensa e honrada vida política 
de Miguel Arraes fica “a marca da identidade com as 
lutas populares sobretudo com os trabalhadores ru-
rais, pela sindicalização e pela reforma agrária e com 
a defesa das teses nacionalistas”... O mito político se 
constrói com história e carisma. Arraes sempre teve 
ambos. Pela biografia, surge como bastião da luta pe-
las reformas de base e como reserva ideológica do 
nacionalismo “puro e duro”. Surge, também, com a 
autoridade moral de quem foi deposto, preso e exilado 
pelo regime militar e que, anistiado, tem a coragem de 
criticar o governo por proteger “os responsáveis pelos 
desaparecimentos, pela tortura, pelas mortes e pelas 
prisões arbitrárias”.

Reforçando o jeito nordestino de ser, Maria Vic-
tória descreve:

“O carisma de Arraes assenta-se no mo-
delo messiânico e sebastianista do nordestino. 
É assim que ele pôde passar por vários partidos 
e mesmo algumas alianças eleitorais espúrias, 
sem perder o prestígio popular e o respeito das 
esquerdas– Tem o carisma do “pai patrão”, se-
vero e sempre igual “no seu modo sertanejo de 
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ser”, renegando o “progresso” do gravador da 
televisão, em troca do contato pessoal nas vi-
sitas a povoados, feiras, merca dos municipais, 
romarias, andanças pelas ruas de Recife.

O “doto Arraia” tem o carisma do chefe re-
ligioso, de quem se espera a chuva no agreste e 
a cura no chá com pedaços de sua foto em car-
taz de campanha... Daí se entende os nomes de 
seus programas no governo: “Vaca na Cor da”, 
“Chapéu de Palha” ou ‘Água na Roça”. Acima de 
tudo, Miguel Arraes tem o carisma “daquele que 
voltará” e sua eleição em 1986, 22 anos após a 
prisão e o exílio, renova a velha esquerda, mas 
também o velho sebastianismo.”

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005 – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Em votação os requerimentos.

As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam quei-
ram permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 873 DE 2005

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a realização de Sessão 
Especial, em data a ser oportunamente designada, 
para, com profundo pesar, reverenciar a memória do 
Ex-Governador Miguel Arraes.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – Se-
nador Sérgio Guerra – José Sarney – Álvaro Dias 
– Romero Jucá – Edson Lobão – Papaléo Paes – An-
tonio Carlos Magalhães – César Borges – Antônio 
Carlos Valadares – Ideli Salvatti – Eduardo Suplicy 
– Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Em votação o presente requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
De acordo com o que foi aprovado, convido a 

todos – a assistência, a tribuna de honra, a tribuna de 
imprensa, enfim, a todos presentes neste recinto – para 
que, de pé, possamos observar um minuto de silêncio 
em memória do Deputado Miguel Arraes.

(O Plenário observa um minuto de si-
lêncio.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimentos que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 874, DE 2005

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do ator Francisco Milani, ocorrido no Rio de 
Janeiro, no dia 13 de agosto de 2005.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento ocorrido no dia 13 de agosto de 2005, no 
Rio de Janeiro, do artista Francisco Milani, figura de 
grande estima e que dedicou toda uma vida às artes 
teatrais, sobretudo na televisão.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Francisco Milani 
e da Direção da Rede Globo de televisão.

Justificação

Francisco Milani, ator estimado pelos brasileiros, 
teve notável presença no cenário artístico nacional, 
desde 1958, quando estreou, no Rio, e sua biografia, 
por demais conhecida, será sempre lembrada seja 
por sua atuação no teatro, seja por sua atuação nos 
programas humorísticos televisivos.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 875, DE 2005

Requer Voto de Pesar pela morte, por 
assassinato, do cientista norte-americano 
James Petersen, da Universidade de Ver-
mont, que realizava pesquisas de arqueo-
logia no Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pela mor-
te do arqueólogo norte-americano James Petersen, 
cientista da Universidade de Vermont, nos Estados 
Unidos. Ele foi assassinado sábado à noite, em Iran-
duba, a 20 km de Manaus, local em que desenvolvida 
suas pesquisas científicas.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do arqueólogo, na 
cidade de Burlington, no Vermont, por intermédio da 
Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Justificação

A morte do cientista James Peterson é uma dessas 
fatalidades que dificilmente a Humanidade consegue 
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entender. No Amazonas, o arqueólogo da Universida-
de do Vermont trabalhava com um grupo que se dava 
à tarefa de reescrever a pré-história amazônica. Ele 
deixou sua pequena cidade de Burlington, no norte dos 
Estados Unidos, para se dedicar ao trabalho científico, 
de que já havia resultado a descoberta de importantes 
peças cerâmicas no Lago do Limão, nas cercanias de 
Iranduba. Esses estudos poderiam indicar como surgiu 
a complexidade social na América do Sul e como eram 
os antigos habitantes da calha do Amazonas.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005 – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará os votos de 
pesar solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. LPFL Nº 87/05

Brasília, 11 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas às 

substituições, na composição das Comissões Perma-
nentes, do Senador Jonas Pinheiro, que se encontra 
afastado do cargo no período de 10-08 a 8-12-05, pelo 
Senador Gilberto Goellner:

a) na Comissão de Assuntos Econômicos, como ti-
tular;

b) na Comissão de Assuntos Sociais, como titular;
c) na Comissão de Educação, como suplente;
d) na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-

sumidor e Fiscalização, como titular;
e) na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa, como titular;
f) na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, como 

suplente;
g) na Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu-

rismo, como suplente; e
h) na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 

como titular.

Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido da Frente Liberal – PFL.

OF. Nº 88/05-GLPFL

Brasília, 11 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Gilber-

to Goellner para substituir o Senador Jonas Pinheiro, 

como suplente, na Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido da Frente Liberal – PFL.

OF. Nº 89/05-GLPFL

Brasília, 11 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Gilberto 

Goellner para substituir o Senador Jonas Pinheiro, como 
titular, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
destinada a realizar amplo diagnóstico sobre a estrutura 
fundiária brasileira, os processos de reforma agrária e 
urbana, os movimentos sociais de trabalhadores (que 
têm promovido ocupações de terras, áreas e edifícios 
privados e públicos, por vezes com violência), assim 
como os movimentos de proprietários de terras (que, 
segundo se divulga, têm se organizado para impedir 
as ocupações por vezes com violência).

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido da Frente Liberal – PFL.

Ofício nº 185/Plen

Brasília, 12 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a 

fim de indicar como titular, o Deputado Odair Cunha – PT/
MG, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta – PT/
RS, que está deixando a comissão Parlamentar Mista de 
inquérito destinada a apurar as denúncias de recebimen-
to de quaisquer vantagens patrimoniais e/ou pecuniárias 
indevidas por membros do Congresso Nacional, com a 
finalidade de aprovar as matérias de interesse do Poder 
Executivo e, as acusações do mesmo teor nas delibe-
rações da Proposta de Emenda nº 1/1995, que dispõe 
sobre a reeleição para mandatos executivos.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Ferro, 
Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Serão feitas as substituições so-
licitadas.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos 
– PSDB. TO) – Em meu nome, em nome de todos os 
demais integrantes da Mesa, dos representantes da 
bancada tocantinense nesta Casa, da família Siqueira 
Campos, que tem fortes raízes no Estado de Pernam-
buco, a Presidência deseja se associar às palavras de 
todos os oradores que prestaram homenagem a este 
grande líder Miguel Arraes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos 
– PSDB. TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
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aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 31, DE 2000 
(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 31, de 2000, tendo como primeira sig-
natária a Senadora Maria do Carmo Alves, 
que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º da 
Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que ado-
tarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 

União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais. (Dispõe sobre 
a carreira dos servidores civis e militares do 
ex-Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Mozarildo Caval-
canti.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Luiz 
Otávio, que acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre os processos em andamento de criação 
de novos municípios).

Parecer sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 59, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 59, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Arthur Virgílio, que altera a 
denominação da Zona Franca de Manaus para 
Pólo Industrial da Amazônia Brasileira. 

Parecer, sob nº 1.130, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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Relator: Senador Álvaro Dias, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 54, de 2001 (nº 3.786/97, na 
Casa de origem), que dispõe sobre inscrições 
em Braile nos medicamentos.

Parecer sob nº 1.080, de 2005, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 96, de 2001 (nº 2.646/2000, 
na Casa de origem), que altera a redação do § 
1º do art. 285 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (permite ao condutor ou proprietá-
rio de veículos coletivos interpor recurso com 
efeito suspensivo de multa aplicada por apa-
relho eletrônico).

Parecer sob nº 476, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece, com voto em separado do 
Senador Sibá Machado.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 82, de 2003 (nº 3.464/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que autoriza a transferência 
das cotas representativas da participação da 
União no capital da empresa Serviços Aéreos 
Especializados Médico-Hospitalar Conceição 
Ltda.

Parecer favorável, sob nº 1.023, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Garibaldi Alves Filho. 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2004 (nº 3.986/2000, 

na Casa de origem), que altera a Lei nº 6.259, 
de 30 de outubro de 1975 (dispõe sobre a no-
tificação compulsória dos casos de intoxicação 
por agrotóxicos).

Parecer sob nº 94, de 2005, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: Sena-
dora Ideli Salvatti, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta, com voto em 
separado do Senador Flávio Arns.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2004 (nº 1.103/99, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao § 
3º do art. 1º da Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, que dispõe sobre a criação de estações 
ecológicas, áreas de proteção ambiental, e dá 
outras providências (determina o depósito de 
cópia de toda pesquisa realizada em estação 
ecológica).

Parecer sob nº 891, de 2005, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Jonas Pinheiro, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3 –CMA, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 66, de 2004 (nº 3.341/2000, 
na Casa de origem), que altera o art. 1º da Lei 
nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe 
a venda de esteróides ou peptídeos anabolizan-
tes e dá outras providências (exclui os odontó-
logos da prerrogativa de prescrever esteróides 
e peptídeos anabolizantes e dispõe sobre os 
dados da receita desses fármacos).

Parecer sob nº 253, de 2005, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com Emenda nº 
1-CAS, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2004 (nº 1.638/2003, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Deputado Wilson Mattos Branco” a rodovia BR-
392, desde o município de Pelotas até o de Rio 
Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.
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Parecer favorável, sob nº 254, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Valdir Raupp.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2005 (nº 1.652/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a 
profissão do empregado doméstico e dá outras 
providências (exclui das exigências para admis-
são de empregado doméstico a apresentação 
de atestado de boa conduta e veda ao empre-
gador efetuar qualquer desconto no salário do 
empregado, exceto quando esse resultar de 
adiantamento ou de dispositivo legal).

Parecer sob nº 1.021, de 2005, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mar-
celo Crivella, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2005 (nº 1.747/2003, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
de Combate à Pobreza.

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
César Borges.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 162, DE 2004-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 162, de 2004-Comple-
mentar, de autoria do Senador Augusto Bote-
lho, que dispõe sobre a atuação das Forças 

Armadas e da Polícia Federal nas unidades 
de conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres. 

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 16, de 2005 (apresen-
tado pela Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa como conclusão de 
seu Parecer nº 26, de 2005, Relator: Senador 
Ney Suassuna), que autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Universidade Federal do Vale do 
Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, 
Estado de Minas Gerais. 

Parecer favorável, sob nº 475, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Hélio Costa.

19 
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 579, de 2005, da Senadora Ideli Salvatti, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2003, de 
sua autoria.

20 
REQUERIMENTO Nº 598, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 598, de 2005, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 452, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

21 
REQUERIMENTO Nº 709, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 709, de 2005, da Senadora Ana Júlia 
Carepa, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 17, de 2004, 
e 176, de 2000, que já se encontra apensado 
aos de nºs 263 e 295, de 2003, por regularem 
a mesma matéria.
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22 
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 711, de 2005, do Senador Sibá Machado, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 64, de 2000, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infra-Estrutura.

23 
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 756, de 2005, dos Senadores Arthur 
Virgílio e Flexa Ribeiro, requerem voto de soli-
dariedade ao povo inglês, diante do atentado 
terrorista, que vitimou centenas de pessoas.

Parecer favorável, sob nº 1.347, de 2005, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

24 
REQUERIMENTO Nº 757, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 757, de 2005, do Senador José Jorge, so-
licitando, voto de solidariedade ao povo inglês, 
vítima na manhã do dia 7 de julho de 2005 de 
ataques terroristas, em Londres.

Parecer favorável, sob nº 1.348, de 2005, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

25 
REQUERIMENTO Nº 758, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 758, de 2005, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando voto de censura e ve-
emente repúdio contra os bárbaros atentados 
cometidos contra a população civil de Londres, 
capital do Reino Unido da Grã-Bretanha.

Parecer favorável, sob nº 1.349, de 2005, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

26 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2000 
(nº 405/95, na Casa de origem), que estabele-

ce precedência aos usuários que especifica, 
no atendimento em órgãos da administração 
direta da União e de suas entidades da admi-
nistração indireta.

Parecer sob nº 1.079, de 2005, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator ad hoc: Senador Reginaldo 
Duarte, pela prejudicialidade.

27 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 198, de 
2003, do Senador Hélio Costa, que autoriza 
a criação da TV Brasil Internacional.

Parecer sob nº 798, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Augusto Botelho, pela prejudicialidade.

28 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Requerimento nº 186, de 2005, do Se-
nador Arthur Virgílio, solicitando ao Ministro 
de Estado da Fazenda informações sobre os 
valores dispendidos pelo Banco Popular do 
Brasil com diárias, passagens aéreas e cartões 
corporativos, nos anos de 2003 a 2005.

Parecer sob nº 466, de 2005, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador César Borges, pela prejudicialidade.

29 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Requerimento nº 187, de 2005, do Sena-
dor Arthur Virgílio, que requer sejam solicitadas, 
ao Ministro de Estado da Fazenda, informações 
sobre as atividades do Banco Popular do Brasil, 
a fim de instruir a Medida Provisória nº 226, de 
2004, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo Orientado.

Parecer sob nº 467, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, pela prejudi-
cialidade.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos 
– PSDB. TO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 16horas e 12mi-
nutos.)
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ÀS 14 HORAS ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 135ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 16 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Eduardo Siqueira Campos, 
Papaléo Paes e Sergio Cabral

 
75
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 75 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes. 

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 876, DE 2005

Com fundamento no disposto no art. 258, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a tramitação conjunta das seguin-
tes proposições: Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
2003, com o Projeto de Lei do Senado de nº 171, 
de 1999, que já tramita em conjunto com o PLS nº 
428/1999 e o PLS nº 605/1999, por tratarem de te-
mas correlatos.

 
Justificação

Os projetos de lei do Senado de números 171, 428 
e 605, todos de 1999, de autoria dos Senadores Osmar 
Dias, José Fogaça e Eduardo Suplicy, respectivamen-
te, reportam ao mesmo tema, que trata de uma nova 
e adequada regulamentação sobre o cooperativismo 
e suas entidades. Logo, apresento este requerimento 
por considerar que o PLC nº 6/2003, que altera nor-
mas administrativas e de gestão para as sociedades 
cooperativas, para o qual Li designado relator no âm-
bito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, é 
suscetível de apensação e apreciação conjunta com 
as supracitadas proposições.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005 – Se-
nador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publica-
do e posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 8, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, mensagens que serão lidas 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papa-
léo Paes. 

São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 208, DE 2005 
(Nº 527/2005, 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, aprova-
do pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, 
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências a escolha que desejo fazer do Se-
nhor Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Libanesa.

Os méritos do Embaixador Eduardo Augusto 
Ibiapina de Seixas que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função constam 
da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores.

Brasília, 9 de agosto de 2005 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 255/DP/DSE/SGEX/AFEPA/G – MRE – APAES

Brasília, 4 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto nos artigos 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 I 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 Augusto Ibiapina de Selxas, Ministro de Pri-
meira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Libanesa.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação 
sobre o país e curriculum vitae do Embaixador Edu-
ardo Augusto Ibiapina de Seixas que, juntamente com 
a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Ex-
celência, serão apresentados ao Senado Federal para 
exame por parte de seus ilustres membros.
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Aviso nº 825 – C. Civil

Em 9 de agosto de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
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 Se-
nhor Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Libanesa.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

MENSAGEM Nº 209, DE 2005  
(Nº 528/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição e com o disposto no § 1º do art. 56 
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 

aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro 
de 1986, bem como no art. 39, § 1º, do Anexo I ao 
Decreto nº 5.032, de 5 de abril de 2004, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências a escolha que 
desejo fazer do Senhor Fausto Martha Godoy, Mi-
nistro de Segunda Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do 
Paquistão, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Afeganistão.

Os méritos do Embaixador Fausto Martha Godoy 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 9 de agosto de 2005 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 256/DP/G – MRE – APES

Brasília, 4 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-
tituição Federal e com o disposto no art. 56, § 1º, do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, apro-
vado pelo 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 FAUSTO MARTHA GODOY, 
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Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil Junto à República Islâmica do 
Paquistão, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Afeganistão.

Encaminho, igualmente anexos, informação so-
bre o país e curriculum vitae do Embaixador Fausto 
Martha Godoy 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.
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Aviso nº 826 – C. Civil.

Em 9 de agosto de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
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 sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
Fausto Martha Godoy, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério 
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Is-

lâmica do Paquistão, exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Afeganistão.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 210, DE 2005 
(Nº 529/2005, 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, aprova-
do pelo Decreto nº 93.325, de lº de outubro de 1986, 
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bem como no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, 
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor 
Dante Coelho de Lima, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministé-
rio das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Sérvia e Montenegro.

Os méritos do Senhor Dante Coelho de Lima que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função constam da anexa informação do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

Brasília, 9 de agosto de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 259 DP/G-MRE/APES

Brasília, 4 de agosto de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto nos artigos 18, I 

e 56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte-
rior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de ou-
tubro de 1986, bem como no art. 59 do Anexo I 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 indica-
ção do Senhor Dante Coelho de Lima, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Especial do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
a Sérvia e Montenegro.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação 
sobre o país e curriculum vitae do Senhor Dante 
Coelho de Lima que, juntamente com a Mensagem 
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, se-
rão apresentados ao Senado Federal para exame por 
parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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Aviso nº 827 – C. Civil.

Em 9 de agosto de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
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 sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
Dante Coelho de Lima, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministé-

rio das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Sérvia e Montenegro.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lida a seguinte:
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MENSAGEM Nº 211, DE 2005 
(Nº 535/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, in-

ciso III, alínea f, da Constituição, combinado com o 
art. 11 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, sub-

meto à consideração de Vossas Excelências o nome 
do Senhor Arthur Badin para exercer o cargo de Pro-
curador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE.

Brasília, 11 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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Aviso nº 841 – C. Civil

Em 11 de agosto de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
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 considera-

ção dessa Casa o nome do Senhor Arthur Badin para 
exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica – CADE.

Atenciosamente, – Dilma Vana Rousseff, Mi-
nistra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República.

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes. 

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 285, DE 2005

Acrescenta artigo à Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990, determinando prazo para 
o registro do desaparecimento de criança 
e adolescente e estabelece prazo máximo 
para o início das investigações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte artigo à Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente”:
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“Art. 265-A. Os órgãos competentes regis-
trarão o comunicado de criança ou adolescente 
desaparecido, após uma hora da ocorrência 
do fato e darão início à investigação do desa-
parecimento de menores, no prazo máximo 
de seis horas após notificação.

Parágrafo único. As primeiras providên-
cias incluirão comunicação à Polícia Rodovi-
ária, aos portos e  aeroportos, assim como 
às companhias de transportes, sendo forne-
cidos elementos necessários à identificação 
do desaparecido.”

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

 
Justificação

Em 2 de junho de 1997, foi submetido a esta 
Casa Projeto de Lei, cujo objetivo era acrescentar 
artigo à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, determi-
nando a investigação sobre o desaparecimento de 
crianças e adolescentes fosse iniciada imediatamente 
após a sua notificação.

Aprovado no Senado, o projeto foi e remetido á 
Câmara dos Deputados, onde recebeu parecer con-
trário à sua aprovação.

Por considerar mais do que oportuno e adequado 
um projeto com este objetivo, face ao elevado índice 
de menores desaparecidos no território nacional, re-
apresento-o, agora, com o mesmo intento, por tratar-
se de tema de interesse nacional.

Não há, na legislação em vigor, dispositivo de-
terminando prazo para o registro do desaparecimento 
nem para o início da busca de menores desapareci-
dos. Quando verificada a ocorrência do desapareci-
mento de menor, geralmente, é observado o prazo 
de 24 horas para Que ela seja registrada pela auto-
ridade policial.

O desaparecimento de crianças e adolescentes, 
no País, tem sido observado com freqüência muita 
grande. É comum o aparecimento de fotos nos meios 
de comunicação e mesmos nas contas de luz e de 
água, solicitando informações sobre menores desa-
parecidos. É freqüente, ainda, a divulgação de fotos 
de pessoas desaparecidas, em embalagens dos mais 
variados tipos de produtos, como por exemplo, bis-
coitos, produtos de limpeza, higiene pessoal, recibos 
de pedágios, etc.

Com o mesmo propósito, foram criadas diver-
sas ONGs. Entre as mais conhecidas está a ABCD/

Mães da Sé, que, em mais de 7 anos de existên-
cia, cadastrou mais de 5.000 casos de pessoas 
desaparecidas, em todo o Brasil. Desse montante, 
cerca de 15%, ou 762 casos, foram solucionados. 
A grande maioria dos casos inscritos na entidade 
corresponde ao desaparecimento de crianças e 
adolescentes.

Entre as principais causas desses desapa-
recimentos, as 3 mais freqüentes são: fugas, que 
geralmente ocorrem entre crianças que vivem em 
situação de risco (abandono material, violência do-
méstica, desentendimentos familiares); crianças que 
acabam se perdendo andando nas mas de grandes 
cidades, e fugas de pessoas portadoras de defici-
ência mental.

O problema do desaparecimento é de todos. 
Ninguém está livre de passar por uma situação como 
essa. Afinal, são 204 mil pessoas que desaparecem 
todos os anos, no País. Um número que não pode 
deixar de ser observado!

Deste modo, é de extrema importância que se 
mobilizem as autoridades competentes, no controle 
e busca dos desaparecidos, tão logo se verifique 
o desaparecimento, a fim de minimizar os casos 
que se tomam insolúveis, em razão da demora em 
agir.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2005. 
– Senador Pedro Simon.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

 
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên-
cias.

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

Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas 
da União, da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Federal, promoverão edição popular do texto integral 
deste estatuto, que será posto à disposição das es-
colas e das entidades de atendimento e de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.
... ..............................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 286, DE 2005

Confere ao Ministério Público a função 
institucional de resguardar o futebol como 
patrimônio cultural brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É função institucional do Ministério Pú-

blico promover as ações administrativas e judiciais 
necessárias para resguardar, bem como prevenir e 
reparar danos causados ao futebol como patrimônio 
cultural brasileiro.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

 
Justificação

O objetivo do presente Projeto de Lei é fazer 
com que o Ministério Público acompanhe as ativida-
des desenvolvidas pelos clubes de futebol, devido à 
enorme importância que a atividade futebolística tem 
no cotidiano de grande parte dos brasileiros.

É sabido que a Constituição Federal atribui ao 
Ministério Público, entre outras, a função institucio-
nal de proteger o patrimônio público e social (p. ex., 
art. 129, III).

A respeito da pertinência de se atribuir ao Mi-
nistério Público a função de uma espécie de curador 
do futebol, cabe transcrever lição do saudoso Mestre 
do Direito Celso Bastos, exatamente sobre a integra-
ção do desporto no conceito de patrimônio cultural 
e sua característica de direito difuso a ser protegido 
pelo Estado:

Não temos dúvida em afirmar que a 
questão desportiva, em nosso País, é, pois, 
seguramente, cultural. Contudo, mais do que 
isso, é de índole difusa. Por efetivamente 
atingir uma gama de pessoas juridicamente 
indeterminada, não pode a sociedade, ela 
mesma, mover-se para a proteção de tais 
interesses. No passado não havia mesmo 
qualquer espécie de tutela desses interesses. 
Atualmente, surge tanto o Ministério Público 
como entidades civis, aos quais reconhece-
se a legitimidade para pro porem em juízo 
a proteção de tais interesses. Neste senti-
do, pois, seria mais adequado tratá-los de 
direitos difusos. (Cadernos de Direito Cons-
titucional e Ciência Política, nº 25, out/dez. 
de 1998, Ed. Revista dos Tribunais, p. 269, 
grifo nosso).

E também:

A regulação do futebol é jurídica, inclusi-
ve ocupando o desporto seção própria dentro 
de nossa constituição de 1988. Ora, este é 
um dado que não poder ser olvidado.

Daí surge um bem jurídico perfeita-
mente tutelado pelo Ordenamento Jurídico 
pátrio, e cuja sujeição ativa para tal incum-
be exatamente ao Ministério Público (além 
das associações), uma vez que são grandes 
porções da população brasileira que resul-
tam atingidas no seu interesse de assistir 
às disputas futebolísticas. Estas, pois, de-
vem praticar-se dentro da mais estrita le-
galidade e igualdade entre os participantes 
(idem, p. 270).

E ainda:

A difusividade do interesse, aqui, resulta 
mais do que clara. A lei impôs direitos e deve-
res a serem cumpridos e, á medida que não o 
são, ofendem a sociedade, que sofre a lesão, 
consistente em participar de campeonatos, 
em assistir partidas de futebol dentro do mais 
legítimo espírito competitivo e participativo. 
Consiste na filiação a sociedades futebolísti-
cas, torcidas, tudo isto na suposição de que 
as leis que regem essa disputa sejam sérias 
e de que haja órgãos ou instâncias superio-
res que sejam competentes para fazer valer 
tais regras. A ofensa ao espírito da lealdade 
esportiva finda por dar lugar a uma desilusão 
daqueles que abraçaram os valores esportivos 
(idem, p. 271, grifo nosso).

Acresce que, como sabemos, os chamados clu-
bes de futebol movimentam grandes somas de dinheiro. 
Devemos, ainda, a propósito, recordar que comissão 
parlamentar de inquérito instaurada por esta Casa 
constatou toda sorte de irregularidades cometidas por 
dirigentes de entidades futebolísticas.

Desse modo, avulta que a melhor doutrina do 
direito e a realidade do nosso País embasam a pre-
sente proposta, no sentido de fazer com que o Mi-
nistério Público fiscalize as atividades relacionadas 
à administração do futebol em nosso País.

Em face do interesse público de que se reveste a 
presente proposição, solicitamos o apoio dos nobres 
pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Rodolpho Tourinho.
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LEGISLAÇÃO CITADA

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

... ..............................................................................
Art. 129. São funções institucionais do Ministé-

rio Público:
... ..............................................................................

III – promover o inquérito civil e a ação civil pú-
blica, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos;
... ..............................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 287, DE 2005

Insere § 3º, no art. 27 da Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, para obrigar a 
pessoa jurídica a beneficiar, também, pro-
jeto cultural de outra instituição ao realizar 
doação ou patrocínio a projeto cultural de 
instituições culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 8.313, de 23 de de-

zembro de 1991, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 3º:

“Art. 27. .............................................
....

.......................................................... ..
§ 3º A pessoa jurídica, quando efetuar 

doação ou patrocínio a projetos culturais de 
instituições criadas por ela, na forma do § 
2º, fica obrigada a também beneficiar outros 
projetos culturais, de instituições alheias, no 
valor mínimo de vinte por cento do montante 
concedido a suas instituições. (NR)”

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

Justificação

A Lei nº 8.313, de 1991 (Lei Rouanet), estabe-
lece, no art. 27, que a doação ou o patrocínio não 
poderá ser efetuada a pessoa ou instituição vinculada 
ao agente. Entretanto, no § 2º do mesmo artigo, a Lei 
diz que não se consideram vinculadas as instituições 
culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou pa-

trocinador, desde que devidamente constituídas e em 
funcionamento, na forma da legislação em vigor.

É inegável que a criação de instituições culturais 
sem fins lucrativos constitui iniciativa benéfica para o 
fortalecimento da cultura nacional. Contudo, a possibi-
lidade de obter benefícios fiscais, mediante a doação 
ou o patrocínio a projetos culturais promovidos por 
instituições criadas pelo doador ou patrocinador, não 
estimula as empresas a favorecer projetos culturais 
de outras instituições; e, por outro lado, promove a 
concentração da aplicação de recursos.

Diante disso, torna-se necessário o estabele-
cimento de mecanismo que promova a distribuição 
dos incentivos culturais, efetuados pelas empresas, 
a diferentes projetos. Vale lembrar, inclusive, que o 
princípio da não-concentração por segmento e por 
beneficiário constitui um dos itens que a Lei Rouanet 
exige que seja considerado, pelo Ministério da Cultu-
ra, para a aprovação dos projetos culturais.

Nesse sentido, ao estabelecer que as pesso-
as jurídicas sejam obrigadas a favorecer diferentes 
projetos culturais, quando efetuarem incentivos aos 
projetos promovidos por suas instituições, a presen-
te iniciativa busca assegurar melhor distribuição dos 
recursos destinados à cultura.

Sendo assim, espero o apoio dos nobres colegas 
parlamentares a este projeto de lei que apresento em 
prol da cultura nacional.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nadora Patrícia Saboya Gomes

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991.

Restabelece princípios da Lei nº 
7.505(1), de 2 de julho de 1986, institui 
o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
– PRONAC e dá outras Providências.

........................................................... ......................
Art. 27. A doação ou o patrocínio não poderá 

ser efetuada a pessoa ou instituição vinculada ao 
agente.

§ 1º Consideram-se vinculados ao doador ou 
patrocinador:

a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patro-
cinador seja titular, administrador, gerente, acionista 
ou sócio, na data da operação, ou nos doze meses 
anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, 
inclusive os afins, e os dependentes do doador ou pa-
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trocinador ou dos titulares, administradores, acionistas 
ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou 
patrocinador, nos termos da alínea anterior;

c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou 
patrocinador seja sócio.

§ 2º Não se consideram vinculadas as institui-
ções culturais sem fins lucrativos, criadas pelos doador 
ou patrocinador, desde que devidamente constituídas 
e em funcionamento, na forma da legislação em vigor. 
(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
.................................................................................

(À Comissão de Educação, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 288, DE 2005 – Complementar

Altera a Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, para proibir que de-
tentor de mandato eletivo exerça atividade 
de apresentador ou comentarista de pro-
grama veiculado por emissora de rádio e 
televisão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Lei nº 64, de 18 

de maio de 1990, passa a viger acrescido da alínea 
j, com a seguinte redação:

Art. 1º ... ..............................................
I – ... ....................................................
 ............................................................
j) os que, eleitos, exercerem atividade de 

apresentador ou comentarista em programas 
de rádio e televisão, após a declaração do re-
sultado da eleição e durante todo o período do 
mandato, para as eleições que se realizarem 
durante o período remanescente e nos três 
anos subseqüentes ao término do mandato 
para o qual tenha sido eleito. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação observado o disposto no art. 16 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 4, de 1993.

Justificação

A Constituição Federal estabelece em seu art. 
14, § 9º, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional de Revisão nº 4, de 1994, que lei complemen-
tar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probi-
dade administrativa, a moralidade para exercício de 

mandato considerada vida pregressa do candidato, 
e a normalidade e legitimidade das eleições contra a 
influência do poder econômico ou o abuso do exer-
cício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta.

Coube ao legislador ordinário regular o dispo-
sitivo mediante a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Fede-
ral, casos de inelegibilidade, prazos de cassação e 
determina outras providências.

A referida lei complementar estabelece, portanto, 
os casos que o legislador entendeu merecer restrições 
ao amplo exercício do direito político garantido pelo 
nosso sistema constitucional, expressamente funda-
mentado na soberania popular, de modo a evitar que 
a competição política ocorra em condições de desi-
gualdade entre os candidatos em razão de diferenças 
de condições econômicas, laços de parentesco com 
detentores de mandato eletivo ou vínculos funcionais 
com o poder público.

O Constituinte de 1987/88 também transferiu ao 
legislador ordinário a tarefa de preservar a moralida-
de para o exercício do mandato mediante a fixação 
de normas legais que impeçam a confusão entre a 
atividade pública e privada dos que detém mandato 
eletivo.

Assim, proíbem-se procedimentos incompatíveis 
com o decoro parlamentar – vedação expressamente 
prevista no art. 55, inciso II, da Constituição Federal 
–, ou atos praticados pelos chefes do Poder Execu-
tivo que contrariem o principio da moralidade o qual 
norteia a administração pública, conforme dispõe o 
caput do art. 37 da Lei Maior.

A atividade de apresentador ou comentarista 
de programa de rádio, simultaneamente ao mandato 
eletivo, resulta não só em prejuízo ao pleno desem-
penho do mandato eletivo, seja no âmbito do Poder 
Legislativo ou Executivo, em razão de tomar difícil a 
total dedicação à função pública, mas também toma 
desleal a disputa eleitoral, pois o profissional do rá-
dio e da televisão pode dispor de ampla exposição de 
imagem nos meios de comunicação de massa que é 
de grande valia nas campanhas eleitorais.

O nosso projeto objetiva, portanto, ir ao encon-
tro do disposto no mencionado § 9º do art. 14 da Lei 
Maior, de modo a assegurar a normalidade e legi-
timidade das eleições contra a influência do poder 
econômico.

Pretendemos evitar que apresentadores e co-
mentaristas de rádio e televisão, desde o momento 
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em que forem declarados eleitos pela Justiça Eleitoral 
e durante todo o período do mandato eletivo, possam 
permanecer com o “palanque eletrônico” em opera-
ção, em razão de disporem de meios de comunicação 
para exporem suas idéias e conquistarem os votos 
dos eleitores, antes que os demais candidatos pos-
sam fazer o mesmo durante a campanha eleitoral, cuja 
propaganda somente é permitida a partir do dia 5 de 
julho do ano da eleição, de acordo com o disposto no 
art. 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral).

Acreditamos que a nossa proposição contará 
com o apoio dos Pares para que seja aprovada, pois 
entendemos que está fundamentada não eqüidade de 
tratamento que impregna a Lei de Inelegibilidade.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Luiz Soares.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TITULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va-
lor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
.................................................................................

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

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data 
de sua vigência.
.................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 1993

Dá nova redação ao art. 16 da Cons-
tituição Federal.

As Mesas da câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Artigo único. O art. 16 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando á eleição que ocorra até um ano da data 
de sua vigência.”

Brasília, 14 de setembro de 1993
.................................................................................

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
..................................................................................
. ................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO V 
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se-
nador:
.................................................................................

II – cujo procedimento for declarado incompatí-
vel com o decoro parlamentar:
... ..............................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as elei-
ções.

O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da República
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
.................................................................................

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é per-
mitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eleti-
vo é permitida a realização, na quinzena anterior á 
escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária 
com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de 
rádio, televisão e outdoor.

§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, 
não será veiculada a propaganda partidária gratuita 
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propa-
ganda política paga no rádio e na televisão.

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujei-
tará o responsável pela divulgação da propaganda 
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o 
beneficiário, á multa no valor de vinte mil a cinqüen-
ta mil UFIR ou equivalente ao custo da propaganda, 
se este for maior.
... ..............................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 64,  
DE 18 DE MAIO DE 1990

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

Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das As-

sembléias Legislativas, da câmara Legislativa e das 
Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos 
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e 
II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos 
equivalentes sobre perda de mandato das Constitui-
ções Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do 
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem 
durante o período remanescente do mandato para o 
qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao 
término da legislatura; (Redação dada pela LCP 81, 
de 13-4-94)

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que 
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis-
positivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do 
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para 
as eleições que se realizarem durante o período rema-
nescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término 
do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa repre-
sentação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, 
transitada em julgado, em processo de apuração de 
abuso do poder econômico ou político, para a elei-
ção na qual concorrem ou tenham sido diplomados, 
bem como para as que se realizarem 3 (três) anos 
seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente, 
com sentença transitada em julgado, pela prática de 
crime contra a economia popular, a fé pública, a ad-
ministração pública, o patrimônio público, o mercado 
financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes 
eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cum-
primento da pena;

f) os que forem declarados indignos do oficiala-
to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (qua-
tro) anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exer-
cício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do 
órgão competente, salvo se a questão houver sido 
ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder 
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 
(cinco) anos seguintes, contados a partir da data da 
decisão;

h) os detentores de cargo na administração 
pública direta, indireta ou fundacional, que bene-
ficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político apurado em processo, com 
sentença transitada em julgado, para as eleições 
que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao 
término do seu mandato ou do período de sua per-
manência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, fi-
nanciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam 
sendo objeto de processo de liquidação judicial ou 
extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses 
anteriores à respectiva decretação, cargo ou fun-
ção de direção, administração ou representação, 
enquanto não forem exonerados de qualquer res-
ponsabilidade;

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 403, DE 2005

Dispõe sobre as relações jurídicas 
decorrentes da rejeição da Medida Provi-
sória nº 242, de 24 de março de 2005.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São nulos os atos administrativos refe-

rentes às concessões dos benefícios previdenciários 
praticados sob a vigência da Medida Provisória nº 
242, de 24 de março de 2005.

Art. 2º É direito liquido e certo para o segurado da 
previdência social que tenha sido submetido ao regime 
da MP 242, de 24 de março de 2005, o reexame de seus 
pleitos junto à Previdência Social, á luz da legislação 
vigente antes da vigência da MP em questão.

Art. 3º Revoga-se a Medida Provisória nº 242, 
de 24 de março de 2005.

 
Justificação

O Poder Executivo, numa ação no mínimo aço-
dada, promoveu uma alteração substancial na formu-
lação e no cálculo de benefícios previdenciário, tal 
como o auxílio-doença, por exemplo, com a edição da 
Medida Provisória nº 242, de 24 de março de 2005. 
Tal modificação, felizmente, foi revista pelo governo, 
graças a uma intempestiva e real necessidade de 
reexame da matéria.

Mesmo tendo o Governo tendo voltado atrás em 
relação a este pequeno, mas relevante “saquinho de 
maldades”, restaram os atos praticados durante o pe-
ríodo de vigência dessa Medida Provisória, ou seja, de 
24 de março a 20 de julho do corrente ano. O cidadão 
que procurasse os postos de atendimento do INSS para 
pleitear seus direitos, nesse período, teria sua reivindi-
cação atendida com base em regra que não prosperou 
e, conseqüentemente, não teve continuidade.

De forma que, a partir de 20 de julho, esse ci-
dadão que requereu seus benefícios não estará em 
idênticas condições às do cidadão que busca o sis-
tema com a regra em vigor, hoje.

Tal discrepância levou os segmentos sociais orga-
nizados a buscar, no Judiciário, tratamento isonômico 
por parte da Previdência Social. Sobre este embroglio 
jurídico existem pelo menos 3 argüições sobre a cons-
titucionalidade dos atos normativos em tela, são elas 
as ADI: 3.467, 3.473 e 3.505.

Logo, nada mais oportuno que este Projeto de 
Decreto Legislativo que, de maneira a meu ver sen-
sata, propõe a melhor alternativa, qual seja, a anula-
ção de todos os atos administrativos sobre a vigên-
cia desta malfadada MP e a garantia ao cidadão da 
revisão dos seus pleitos.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005 – Se-
nador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 242, DE 24 DE MARCO DE 2005

Vide: ADI nº 3467, ADI nº 3473 e ADI nº 3505
Rejeitada pelo Ato Declaratório nº 1 do Senado 
Federal de 20.7.2005

Altera dispositivos da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências.

II – para os benefícios de que tratam as alíneas a 
e d do inciso I do art. 18, na média aritmética simples 
dos maiores salários-de-contribuição correspondente 
a oitenta por cento de todo o período contributivo;

III – para os benefícios de que tratam as alíneas 
e e h do inciso I do art. 18, e na hipótese prevista no 
inciso II do art. 26, na média aritmética simples dos 
trinta e seis últimos salários-de-contribuição ou, não 
alcançando esse limite, na média aritmética simples 
dos salários-de-contribuição existentes.
............. ....................................................................

§ 10. A renda mensal do auxílio-doença e apo-
sentadoria por invalidez, calculada de acordo com o 
inciso III, não poderá exceder a remuneração do tra-
balhador, considerada em seu valor mensal, ou seu 
último salário-de-contribuição no caso de remunera-
ção variável.” (NR)

“Art. 59............ .................................................
Parágrafo único. Não será devido auxílio-do-

ença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 
Previdência Social já portador da doença ou da lesão 
invocada como causa para o beneficio, salvo quando 
a incapacidade, após cumprida a carência, sobrevier 
por motivo de progressão ou agravamento dessa do-
ença ou lesão.” (NR)

“Art. 103-A. O direito de a Previdência Social 
anular os atos administrativos de que decorram efei-
tos favoráveis para os seus beneficiários decai em 
dez anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo nos casos de fraude ou comprovada má-fé do 
beneficiário.
........... ......................................................................

§ 2º  Qualquer medida de autoridade administra-
tiva que importe impugnação à validade do ato con-
sidera-se exercício do direito de anular e interrompe, 
de imediato, o decurso do prazo decadencial.

§ 3º A partir da impugnação da validade do ato 
administrativo, a Previdência Social terá o prazo de 
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três anos para decidir sobre sua manutenção ou re-
visão.

§ 4º Presume-se a má-fé do beneficiário nos ca-
sos de percepção cumulativa de benefícios vedada 
por lei, devendo ser cancelado o beneficio mantido 
indevidamente.” (NR)

Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor da 
data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 
24 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Brasília, 24 de março de 2005; 184º da Indepen-
dência e 1l7º da República. LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Romero Jucá.

ATO DECLARATÓR1O DO PRESIDENTE  
DO SENADO FEDERAL Nº 1, DE 2005

O Presidente do Senado Federal, faz saber que, 
em sessão realizada no dia 20 de julho de 2005, o 
Plenário da Casa rejeitou os pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência da Medida Provisória 
nº 242, de 24 de março de 2005, que “Altera dispo-
sitivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências”, e determinou o seu 
arquivamento.
.................................................................................

(À Comissão de Constituição e Cida-
dania.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2005

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno, por deliberação desta Comissão, solicito a 
Vossa Excelência encaminhar, ao Senhor Ministro de 
Estado da Educação, requerimento de informações cir-
cunstanciadas sobre o cumprimento às determinações 
e recomendações constantes da Decisão nº 871/2002 
do TCU, abaixo transcritas:

“8.2 – determinar ao Ministro da Edu-
cação que:

8.2.1 – adote, urgentemente, uma vez 
que o prazo estabelecido no § 4º do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias já está esgotado, as providências neces-
sárias de modo a permitir que a União:

8.2.1.1 – estabeleça, em colaboração 
com Estados, Distrito Federal e Municípios 
(art. 74 da Lei nº 9.394/96 – LDB), o Padrão 
Mínimo de Qualidade de Ensino;

8.2.1.2 – passe a calcular anualmente o 
custo correspondente a esse Padrão Mínimo, 
em cumprimento ao disposto no parágrafo 
único do art. 74 da LDB;

8.2.2 – estabeleça os procedimentos 
necessários a denunciar aos órgãos compe-
tentes o fornecimento de informações falsas 
ao Censo Escolar, com vistas à imputação 
das sanções civis e penais cabíveis, con-
forme estabelece o art. 9º do Decreto nº 
2.264/97.

8.3 – recomendar ao Ministério da Edu-
cação que adote providências no sentido de 
ser novamente discutida com o Congresso 
Nacional a questão do cálculo do valor mínimo 
nacional por aluno, por meio de projeto de lei 
ou de medida provisória, de forma a compa-
tibilizar o valor da complementação nacional 
com as condições financeira da União”.

Justificação

Por meio da mencionada Decisão nº 871/2002, o 
TCU fez determinações e recomendações ao Ministro 
de Estado da Educação no sentido de que adote as 
providências necessárias para aperfeiçoar e regula-
rizar o funcionamento do Fundef.

Ademais, aquela Corte de Contas firmou en-
tendimento sobre questões da mais alta relevância 
para referido Fundo, tais como: (a) cálculo do Valor 
Mínimo Anual por Aluno como uma média nacional 
correspondente à razão entre o somatório das re-
ceitas de todos os Fundos e o total de matrículas 
do ano anterior, acrescido das estimativas de novas 
matrículas; (b) adoção imediata de valor mínimo 
que corresponda ao custo do Padrão Mínimo de 
Qualidade de Ensino, haja vista que expirou o pra-
zo constitucional de cinco anos previsto no § 4º do 
art. 60 do ADCT.

Não se pode desconhecer que a adoção de 
tais entendimentos teria reflexo financeiro significa-
tivo sobre as contas públicas. Assim, consideramos 
extremamente importante que o Senhor Ministro se 
manifeste sobre o assunto, para que possamos de-
bater com profundidade a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento lido vai à decisão da Mesa, 
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento 
Interno.

A Presidência determina ainda a juntada da cópia 
do referido documento no processado do Aviso nº 57, 
de 2002, e o envio à Comissão de Meio Ambiente e 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nos 
termos do despacho inicial.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 878, DE 2005

Com fundamento no disposto inciso I do art. 
256 do Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro a Vossa Excelência a retirada, em definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2005, de 
minha autoria, que “Dispõe sobre a aplicação de 
penas restritivas de direito e revoga dispositivos do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal“.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, nos termos do art. 256, § 2º, inciso II, 
alínea b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Exmº Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papa-
léo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 879, DE 2005

Nos termos do art. 215, inciso II, alínea e, e do 
art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a retirada do Requerimento nº 860, 
de 2005, que “solicita, nos termos do art. 71, inciso IV 
da Constituição Federal, seja realizada, pelo Tribunal 
de Contas da União, auditoria no Sebrae, no período 
de 2003 até a presente data”.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência defere a retirada do Requerimento nº 
860, de 2005, que vai definitivamente ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Exmº Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papa-
léo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 880, DE 2005

Requeiro, nos termos regimentais, que o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 231, de 2005 que, “Confere 
isenção do pagamento de foro e taxas de ocupação, 
relativos aos terrenos de marinha e acrescidos, aos 
templos de qualquer culto e às instituições de educa-
ção e de assistência social sem fins lucrativos”, seja 
encaminhado à Comissão de Educação para que esta 
se pronuncie sobre o mesmo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005 – Se-
nador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acabou de ser lido será incluí-
do em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do 
art. 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento In-
terno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 881, DE 2005

Nos termos regimentais, requeiro, ouvido o Plená-
rio a inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento 
do ex-Ministro do Tribunal de Contas da União Bento 
José Bugarin, ocorrido dia 11 de agosto em curso, na 
cidade de São Paulo, dando dessa decisão ciência a 
seus familiares, ao Tribunal de Contas da União e à 
Universidade de Brasília.

Justificação

O alagoano Bento José Bulgarin, Bacharel em 
Direito e em Filosofia, com especialização em Admi-
nistração Pública e Doutor em Finanças Públicas, in-
gressou, por meio de concurso público como Auditor, 
no Tribunal de Contas da União e, em 1995, foi no-
meado Ministro daquela Corte. Era Professor Titular 
aposentado da Faculdade de Direito da Universidade 
de Brasília, pessoa de trato afável e humanista por 
excelência, merecedor, portanto, da homenagem do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento depende de votação, em cujo en-
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. (Pausa.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra. Entendo eu que cheguei depois 
do Senador Roberto Saturnino.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Ainda estamos votando o requerimento, Senador 
Paulo Paim. Peço a V. Exª um minuto.

Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 882, DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas, 
pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça, as seguin-
tes informações:

1. Há registro, no âmbito do Ministério 
da Justiça, de atuação das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia – FARC no ter-
ritório brasileiro? Em caso afirmativo, sob que 
forma se dá(ão) essa(s) atividade(s)?

2. Há registro de que as FARC percebe-
riam o território brasileiro como estratégico para 
sua luta na guerra civil colombiana?

3. O que tem sido feito para impedir ou 
coibir a atuação das FARC no território brasi-
leiro, em especial na Amazônia?

4. Foram produzidos documentos na es-
fera do Ministério da Justiça, inclusive da Polí-
cia Federal, referentes às relações das FARC 
com o crime organizado no Brasil?

5. O que tem sido feito para impedir ou 
coibir as relações da guerrilha colombiana com 
o crime organizado no Brasil?

Justificação

Em reportagem publicada recentemente no jornal 
Correio Braziliense, afirma-se que “o Brasil é terri-
tório estratégico para que o grupo guerrilheiro Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia – FARC atin-
ja o objetivo de criar seu Estado – a Nova Colômbia 
e, finalmente, depois de 40 anos de luta, chegar ao 
poder.” Ainda segundo a matéria, “relatórios da Polí-
cia Federal relacionam mais de 40 ocorrências, nos 
últimos dez anos, que demonstram que a guerrilha 
montou no País uma importante rede de suprimentos 
que lhe possibilitam manter a sangrenta queda-de-
braço com o governo colombiano.” O texto comple-
ta informando que, em território brasileiro, as FARC 

teriam uma infra-estrutura para o fornecimento de 
material de consumo, “que vai desde aparelhos de 
raio-X portáteis, apropriados para a guerra, passando 
por remédios, armas, munições, e todos os tipos de 
gêneros alimentícios”. O mais grave, registra o jornal, 
“é que a moeda forte neste comércio na fronteira Nor-
te do País é a cocaína, já produzida em abundância 
pelas FARC”. A reportagem se basearia em relatório 
sigiloso produzido pela Polícia Federal.

Sem dúvida, a integridade territorial brasileira, 
a soberania nacional e a segurança pública devem 
ser objeto de constante atenção do Poder Legislativo. 
Nesse sentido, o conflito que se desenvolve na Colôm-
bia, próximo à fronteira Norte do Brasil, e seus efeitos 
sobre o País, em especial no que concerne à defesa 
de nossa Amazônia e às relações da narcoguerrilha 
com o crime organizado, merecem a preocupação do 
Parlamento.

Assim, importante que o Senado Federal esteja 
ciente do que está sendo feito pelas autoridades brasi-
leiras em termos de defesa e segurança pública diante 
de eventual ameaça promovida pelas FARC.

Pelas razões expostas, requeiro as referidas in-
formações.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 883, DE 2005

Solicita informações à Srª Ministra-
Chefe da Casa Civil sobre a aquisição de 
livros nacionais e obras estrangeiras para 
atualização do acervo da biblioteca da Pre-
sidência da República.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas as seguintes informações à Srª Ministra-Chefe 
da Casa Civil sobre a aquisição de livros nacionais e 
obras estrangeiras para atualização do acervo da bi-
blioteca da Presidência da República:

1) Anexar cópia do processo licitatório, 
que indique qual a modalidade de licitação que 
foi aplicada na última compra, realizada pela 
Presidência da República, de livros nacionais 
e obras estrangeiras.

2) Caso tenha havido dispensa ou ine-
xigibilidade de licitação, qual foi a justificativa 
para tal decisão?
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3) Qual o montante gasto com a aquisição 
de livros nacionais e obras estrangeiras?

4) Quais foram os títulos adquiridos?
5) Discriminar, por título adquirido, o pre-

ço unitário.
6) Qual foi o critério adotado na escolha 

dos livros nacionais e obras estrangeiras que 
foram adquiridos?

Justificação

A revista Veja, em sua edição de nº 1.918, de 17 
de agosto do corrente, publicou, em sua seção Radar, 
nota intitulada “Livros para a Presidência”, que trata 
da aquisição de livros nacionais e obras estrangeiras 
para atualização do acervo da biblioteca da Presidên-
cia da República.

A referida nota informa que foram gastos R$160 
mil reais na compra de 1.333 livros nacionais e 533 
obras estrangeiras.

Ocorre que, a nota não explicita quais foram os 
títulos adquiridos, qual a modalidade de licitação, qual 
o critério adotado para a seleção das obras adquiridas 
e qual o custo unitário de tais publicações.

Assim, as informações que ora requeiro servirão 
para esclarecer as dúvidas acima elencadas, em cum-
primento às atribuições constitucionais de fiscalização 
e controle dos atos do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

OS–GSE nº 392/05

Brasília, 10 de agosto de 2005.

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar 

ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo 
com o art. 133 do Regimento Interno desta Casa, a 
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo 
arquivamento, em virtude de rejeição, do Projeto de 
Lei nº 1.076/03, do Senado Federal (PLS nº 66/02, na 
origem), que “Altera o Decreto–lei nº 204, de 27 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a exploração de 
loterias e dá outras providências, e outros diplomas 

legais, para assegurar aos apostadores de loterias, 
bingos e sorteios, informação prévia sobre as proba-
bilidades de sucesso”.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário

PS-GSE nº 393/05

Brasília, 10 de agosto de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar 

ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo 
com o art. 133 do Regimento Interno desta Casa, a 
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo 
arquivamento, em virtude de rejeição, do Projeto de 
Lei nº 2.278/03, do Senado Federal (PLS nº 324/03, 
na origem), que “Institui o Dia Nacional dos Jornais 
Oficiais”.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos serão juntados 
ao Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2002 e 324, de 
2003, respectivamente, e vão à publicação.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2005-CN

MENSAGEM Nº 94, DE 2005-CN 
(Nº 530/2005, na origem)

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social da União, em favor dos Mi-
nistérios da Ciência e Tecnologia, da Edu-
cação e do Esporte, crédito suplementar 
no valor global de R$255.974.234,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União (Lei nº 11.100, de 25 de 
janeiro de 2005), em favor dos Ministérios da Ciên-
cia e Tecnologia, da Educação e do Esporte, crédito 
suplementar no valor global de R$255.974.234,00 
(duzentos e cinqüenta e cinco milhões, novecentos e 
setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais), 
para atender às programações constantes do Anexo 
1 desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
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I – excesso de arrecadação de Recursos Pró-
prios Não-Financeiros, no valor de R$61.951.339,00 
(sessenta e um milhões, novecentos e cinqüenta e um 
mil, trezentos e trinta e nove reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentá-
rias, no valor de R$194.022.895,00 (cento e noventa 

e quatro milhões, vinte e dois mil, oitocentos e no-
venta e cinco reais), conforme indicado no Anexo II 
desta Lei.

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

Brasília,

    161ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27628 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27629     163ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27630 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27631     165ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27632 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27633     167ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27634 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27635     169ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27636 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27637     171ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27638 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27639     173ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27640 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

EM Nº 150/2005 – MP

Brasília, 29 de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

blica,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresen-

tar Projeto de Lei que abre crédito suplementar aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União 

(Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), no valor 

global de R$ 255.974.234,00 (duzentos e cinqüen-

ta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro 

mil, duzentos e trinta e quatro reais), em favor dos 

Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação 

e do Esporte.

2. A solicitação visa a adequar o orçamento 

vigente daqueles Ministérios às suas reais neces-

sidades de execução, conforme demonstrado a 

seguir:

3. O pleito em favor do Ministério da Ciência e 
Tecnologia tem por finalidade dar continuidade à es-
truturação, desenvolvimento e implantação do Portal 
de inovação; ao repasse de recursos à Organização 
Social Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, 
com vistas à revitalização de redes internas de co-
municação de dados de universidades e unidades de 
pesquisa federais; e, por fim, à realização do Fórum 
Brasileiro de Mudanças Climáticas.

4. A suplementação proposta para a Adminis-
tração direta do Ministério da Educação destina-se 
à formação inicial e continuada de professores da 
educação básica, ao credenciamento dos cursos de 
graduação e de instituições públicas e privadas de 

ensino superior, ao gerenciamento de políticas de 
educação e às despesas de funcionamento daquele 
Ministério.

5. No tocante à Universidade Federal de São Pau-
lo, a suplementação objetiva possibilitar a realização 
de cursos de extensão, o atendimento de despesas de 
funcionamento da instituição, a assistência hospitalar 
e ambulatorial à população e a instalação de novo sis-
tema de ar-condicionado.

6. Os recursos para a Fundação Universidade 
de Brasília visam à construção do Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico e do Centro de Se-
leção de Eventos, à execução de pequenas obras e 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27641 

reformas e à manutenção do regular funcionamento 
da Instituição.

7. Com relação ao Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os recur-
sos adicionais destinam-se a fazer frente ao aumen-
to das inscrições para o Exame Nacional do Ensino 
Médio; possibilitar que mais alunos sejam avaliados 
pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudan-
tes; permitir um acréscimo na quantidade de cursos 
abrangidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior; e viabilizar estudos e pesquisas 
para implementação de formação continuada de ges-
tores educacionais.

8. No que se refere ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação – FNDE, o crédito visa 
contribuir para a reestruturação da rede física escolar 
pública; complementar o número de escolas atendidas 
pela Ação “Dinheiro Direto na Escola para o Ensino 
Fundamental”; aperfeiçoar a execução das ações fina-
lísticas do FNDE por intermédio do gasto com logística 
e melhoria da infra-estrutura relacionada à tecnologia 
da informação; adquirir equipamentos que viabilizem 
o uso de tecnologias da informação e comunicação 
na educação pública; e atender demanda reprimida 
de alunos que aguardam ser beneficiados por meio 
de assistência à saúde.

9. Nas demais Unidades do Ministério da Edu-
cação, o pleito destina-se, entre outras finalidades, 
à modernização e ampliação da infra-estrutura das 
instituições, à manutenção de seu funcionamento, à 
realização de vestibulares, à assistência hospitalar 
e ambulatorial à população, à prestação de serviços 
à comunidade e, por fim, ao custeio de despesas 
com plano de saúde dos funcionários do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre até o final do exercício, 
possibilitando que sejam abrangidos, incluindo a pre-
sente suplementação, um total de 10.000 (dez mil) 
beneficiários.

10. A suplementação para o Ministério do Esporte 
deve-se à necessidade de viabilizar a construção de 
núcleos de esporte em Municípios do Estado do Acre; 
a modernização, ampliação, reforma e funcionamento 
de espaços esportivos já existentes, tais como quadras 
e ginásios poliesportivos; a renovação de convênios 
que possibilitarão o atendimento de crianças, jovens, 
idosos e portadores de necessidades especiais, usu-
ários de núcleos de esporte recreativo e de lazer; e 
apoiar projetos de esporte de base.

11. O crédito será viabilizado mediante projeto 
de lei, a ser submetido à apreciação do Congresso 
Nacional, com recursos provenientes de excesso de 
arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros 
e de anulação parcial de dotações orçamentárias, 
estando em conformidade com o art. 43, § lº, inci-
sos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da 
Constituição.

12. O excesso de arrecadação das receitas en-
volvidas no presente crédito é demonstrado no quadro 
anexo, em atendimento ao disposto no art. 65, § 9º, da 
Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 2005 – LDO – 2005).

13. Ressalte-se que, segundo os Órgãos envol-
vidos, os cancelamentos propostos não acarretarão 
prejuízo à execução das suas programações, uma 
vez que foram decididos com base em projeções 
de suas possibilidades de dispêndio até o final do 
exercício.

14. Esclareço, a propósito do que determina o 
art. 65, § 11, da Lei nº 10.934, de 2004, que as al-
terações decorrentes da abertura deste crédito não 
afetam a obtenção da meta de resultado primário 
estabelecida para o corrente exercício, tendo em 
vista que:

a) R$ 194.022.895,00 (cento e noventa 
e quatro milhões, vinte e dois mil, oitocentos 
e noventa e cinco reais) referem-se a rema-
nejamento entre despesas primárias do Poder 
Executivo para priorização da programação 
suplementada;

b) R$ 61.951.339,00 (sessenta e um 
milhões, novecentos e cinqüenta e um mil, 
trezentos e trinta e nove reais) referem-se a 
suplementação de despesas primárias à conta 
de incorporação de excesso de arrecadação 
de receitas primárias; e

c) o art. 14 do Decreto nº 5.379, de 25 
de fevereiro de 2005, condiciona a execução 
das despesas objeto dos créditos abertos e 
reabertos aos limites estabelecidos no refe-
rido Decreto.

15. Nessas condições, submeto à deliberação 
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que 
visa a efetivar a abertura do referido crédito suple-
mentar.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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MENSAGEM Nº 530

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, da Educação e do Esporte, cré-
dito suplementar no valor global de R$255.974.234,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente”.

Brasília, 11 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2005.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

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

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27643 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de expo-
sição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DO 3-6-1964).

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO 3-6-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
............................................................................... .....

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2005 e dá 
outras providências.

............................................................................... .....
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais serão apresentados na forma e com o de-
talhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários 
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados 
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também 
em meio magnético, preferencialmente, na segunda 
quinzena de maio e na primeira de outubro.

§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo fi-
nal para o encaminhamento dos referidos projetos é 
15 de outubro de 2005.

§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão 
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com 
as áreas temáticas definidas no Parecer Preliminar 
sobre a proposta orçamentária de 2005, ajustadas a 
reformas administrativas supervenientes, exceto quan-
do se destinarem:

I – às despesas com pessoal e encargos sociais, 
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional 
por intermédio de projetos de lei específicos e exclu-
sivamente para essa finalidade;

II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios 

e sentenças judiciais transitadas em julgado, conside-
radas de pequeno valor.

§ 3º A exigência de projeto de lei específico, a que 
se refere o inciso I do § 2º, não se aplica quando do aten-
dimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais 
transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor, 
de que trata o inciso III do mesmo parágrafo.

§ 4º O disposto no caput não se aplica quando 
a abertura do crédito for necessária para atender a 

novas despesas obrigatórias de caráter constitucional 
ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um 
único tipo de crédito adicional, conforme definido no 
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito 
suplementar a criação de grupo de natureza de despesa 
em categoria de programação ou subtítulo existentes.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos 
conterão a atualização das estimativas de receitas para 
o exercício, apresentadas de acordo com a classifica-
ção de que trata o art. 9º, inciso III, alínea a, desta Lei.

§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, com 
indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao 
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data do pedido, observados os prazos pre-
vistos neste artigo.

§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais des-
tinados a despesas primárias deverão conter demons-
trativo de que não afetam o resultado primário anual 
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar 
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
................................................................................ ....

DECRETO Nº 5.379,  
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005

Dispõe sobre a programação orça-
mentária e financeira e estabelece o cro-
nograma mensal de desembolso do Poder 
Executivo para o exercício de 2005, e dá 
outras providências.

................................................................................ ....
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais 

que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os 
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de 
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” 
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões 
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua 
execução condicionada aos valores disponibilizados 
para empenho e pagamento.
.....................................................................................
............................................................................ ........
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PROJETO DE LEI Nº 36, DE 2005-CN

MENSAGEM Nº 95, DE 2005-CN 
(Nº 531/2005, na origem)

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor da Justiça do Trabalho, crédito 
suplementar no valor de R$33.468.999,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.100, de 25 dó janeiro de 2005), em favor da 

Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de 

R$33.468.999,00 (trinta e três milhões, quatrocentos 

e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove re-

ais), para atender à programação constante do Anexo 

I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 

crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 

parcial de dotação orçamentária; conforme indicado 

no Anexo II desta Lei.

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

publicação.

Brasília,
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EM Nº 154/2005-MP

Brasília, 2 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresen-
tar proposta de abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.100, de 25 de 
janeiro de 2005), no valor de R$33.468.999,00 (trinta 
e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, no-
vecentos e noventa e nove reais), em favor da Justiça 
do Trabalho.

2. O crédito proposto tem por objetivo o refor-
ço de dotações orçamentárias destinadas ao aten-
dimento de despesas com a Contribuição Patronal 
para o Plano de Seguridade Social do Servidor Pú-
blico Federal decorrentes da Lei nº 11.143, de 26 de 
julho de 2005, que dispõe sobre o subsídio referido 
no art. 48, inciso XV, da Constituição, e dos efeitos 
dessa alteração nos subsídios da Magistratura da 
União, conforme os arts. 37, inciso XI, e 93, inciso V, 
da Constituição, e § 2º do art. 1º da Lei nº 10.474, de 
27 de junho de 2002.

3. Os recursos necessários ao atendimento da 
proposição são oriundos de anulação parcial de dotação 
orçamentária destinada ao pagamento da mencionada 
Contribuição Patronal, alocada na Administração direta 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– MP, estando em conformidade com o disposto no art. 
43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, 
da Constituição.

4. Esclareço por oportuno, que as alterações na 
programação orçamentária resultantes da abertura 
desse crédito não afetam a meta de resultado primário 
estabelecida para o corrente exercício, por tratar-se de 
remanejamento entre despesas financeiras obrigató-
rias dos Poderes Executivo e Judiciário.

5. Diante do exposto, submeto à consideração 
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que 
visa a efetivar a abertura do referido crédito suple-
mentar.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

MENSAGEM Nº 531

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos dó art. 61 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento 

Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, 
crédito suplementar no valor de R$33.468.999,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária vigente”.

Brasília, 11 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2005.

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

LEI Nº 11.143, DE 26 DE JULHO DE 2005

Dispõe sobre o subsídio de Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, referi-
do no art. 48, inciso XV, da Constituição 
Federal, e dá nova redação ao caput do 
art. 2º da Lei nº 8.350, de 28 de dezembro 
de 1991.

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

LEI Nº 10.474, DE 27 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre a remuneração da ma-
gistratura da União.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Até que seja editada a Lei prevista no art. 
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento 
básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fi-
xado em R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta 
reais e trinta e um centavos).

§ 1º Para os fins de quaisquer limites remune-
ratórios, não se incluem no cômputo da remuneração 
as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro 
do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo de 
serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribu-
nal Superior Eleitoral.

§ 2º A remuneração dos Membros da Magistratura 
da União observará o escalonamento de 5% (cinco por 
cento) entre os diversos níveis, tendo como referência 
a remuneração, de caráter permanente, percebida por 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

§ 3º A remuneração decorrente desta Lei inclui 
e absorve todos e quaisquer reajustes remunerató-
rios percebidos ou incorporados pelos Magistrados 
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da União, a qualquer título, por decisão administrativa 
ou judicial, até a publicação desta lei.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares 

e especiais depende da existência de recursos dis-
poníveis para ocorrer a despesa e será precedida 
de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO de 
3-6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DO de 3-6-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO de 3-6-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO de 3-6-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicio-
nais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO de 
3-6-1964)

IV – o produto de operações de crédito auto-
rizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO de 
3-6-1964).
....................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2005-CN 
MENSAGEM Nº 96, DE 2005-CN 

(Nº 532/2005, na origem)

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, crédito suplementar 
no valor de R$55.0721347,00, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
crédito suplementar no valor de R$55.072.347,00 (cin-
qüenta e cinco milhões, setenta e dois mil, trezentos 
e quarenta e sete reais), para atender à programação 
constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação de Recursos Ordi-
nários, no valor de R$39.462.393,00 (trinta e nove mi-
lhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e 
noventa e três reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$15.609.954,00 (quinze milhões, seiscen-
tos e nove mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais), 
conforme indicado no Anexo II desta lei.

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

Brasília,
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EM Nº 158/2005/MP

Brasília, 3 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor aber-
tura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da 
União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005) no 
valor de R$55.072.347,00 (cinqüenta e cinco milhões, 
setenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais), 
em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – MP.

2. Na administração direta, a proposta destina-
se ao atendimento de despesas com a integração de 
sistemas informatizados do MP, tais como Sistema In-
tegrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, 
Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR, 
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento 
do Plano Plurianual – SIGPLAN, Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, e 
Sistema de Informações Organizacionais do Gover-
no Federal – SIORG, tendo em vista a reformulação 
do Programa de Modernização do Poder Executivo 
Federal – PMPEF, cuja diretriz principal é a melhoria 
dos citados sistemas estruturadores.

3. Cabe ressaltar que o PMPEF tem o objetivo de 
apoiar o processo de modernização de administração 
pública federal e compreende a reforma institucional 
e modernização da gestão, buscando o aumento da 
eficiência, a redução de custos e melhor controle de 
resultados das instituições federais, mediante revisão 
de metas institucionais e implementação de novas 
estruturas administrativas; desenvolvimento de recur-
sos humanos; gestão em tecnologia da informação; e 
atenção ao cidadão.

4. Além disso, os recursos pleiteados visam com-
plementar dotações destinadas à manutenção do Si-
dor; do Slape, em face do aumento da demanda com 
o processamento da folha normal de pagamento dos 
servidores da União; e do Siasg, considerando a in-
tensificação das compras eletrônicas em função de 
sua maior transparência, agilidade e redução do pre-
ço final de bens e serviços obtido pela administração 
pública federal.

5. Na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, a suplementação objetiva aten-
der despesas administrativas.

6. Cabe esclarecer, por oportuno, que as progra-
mações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízos 
na sua execução, uma vez que foram decididas com 
base em projeções de suas possibilidades de dispên-
dio até o final do exercício.

7. Esclareço, a propósito do que estabelece o art. 
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 – LDO-2005), 
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito 
não afetam a obtenção da meta de resultado primário 
para o corrente exercício, tendo em vista que:

a) R$39.462.393,00 (trinta e nove mi-
lhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, 
trezentos e noventa e três reais) referem-se 
à suplementação de despesas primárias à 
conta de excesso de arrecadação de receitas 
primárias;

b) R$15.609.954,00 (quinze milhões, 
seiscentos e nove mil, novecentos e cinqüen-
ta e quatro reais) referem-se a remanejamento 
entre despesas primárias do Poder Executivo 
para priorização da programação suplemen-
tada; e

c) o art. 14 do Decreto nº 5.379, de 25 
de fevereiro de 2005, condiciona a execução 
das despesas objeto dos créditos abertos e 
reabertos aos limites nele estabelecidos.

8. É demonstrado no quadro anexo, em atendi-
mento ao disposto no art. 65, § 9º, da Lei nº 10.934, 
de 2004 (LDO-2005), o excesso de arrecadação prove-
niente de Recursos Ordinários, utilizado parcialmente 
neste crédito.

9. A abertura deste crédito viabilizar-se-á median-
te projeto de lei, à conta de excesso de arrecadação 
de Recursos Ordinários e de anulação parcial de do-
tações orçamentárias, estando de acordo com o dis-
posto no art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições 
do art. 167, inciso V, da Constituição.

10. Nessas condições, submeto à delibera-
ção de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, 
que visa a efetivar a abertura do referido crédito 
suplementar.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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MENSAGEM Nº 532

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, crédito suplementar no valor de 
R$55.072.347,00, para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”.

Brasília, 11 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2005.

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

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2005 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 64. As fontes de financiamento do orçamento 

de investimento, as fontes de recursos, as modalidades 
de aplicação e os identificadores de uso e de resulta-
do primário, aprovados na lei orçamentária e em seus 
créditos adicionais, poderão ser modificados, justifica-
damente, para atender às necessidades de execução, 
se autorizados por meio de:

I – portaria do Ministro de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, para as fontes de finan-
ciamento do orçamento de investimento;

II – portaria do dirigente máximo de cada órgão a 
que estiver subordinada ou vinculada a unidade orça-
mentária, para as modalidades de aplicação, condicio-
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nada a existência de prévia solicitação do Presiden-
te da Comissão Mista Permanente de que trata o art. 
166, § 1º da Constituição, e à verificação de inviabili-
dade técnica, operacional ou econômica da execução 
do crédito na modalidade prevista na lei orçamentária 
e em seus créditos adicionais; e

III – portaria do Secretário de Orçamento Federal, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
para as fontes de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e para os identificadores de uso e 
de resultado primário.

§ 1º As modificações a que se refere este ar-
tigo também poderão ocorrer quando da abertura 
de créditos suplementares autorizados na lei orça-
mentária, observada a vedação constante do art. 
38 desta lei.

§ 2º Não se aplica a exigência estabelecida no 
inciso II para definição da modalidade de aplicação 99 
e para redução da modalidade 90, que serão realizadas 
diretamente no Siafi pela unidade orçamentária.

§ 3º A exigência de prévia solicitação de que trata 
o inciso II deste artigo aplica-se apenas às modalida-
des de aplicação 30, 40 e 50 relativas a dotações que 
tenham sido incluídas ou acrescidas pelo Congresso 
Nacional, mediante emendas individuais e coletivas, 
de bancada ou de comissão.

§ 4º Considera-se como excesso de arrecadação, 
para fins do art. 43, § 3º, da Lei nº 4.320, de 1964, os 
recursos disponibilizados em razão das modificações 
efetivadas por força dos incisos I e III deste artigo. (In-
cluído pela Lei nº 11.086, de 2004).

Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos 
adicionais serão apresentados na forma e com o 
detalhamento dos Quadros dos Créditos Orçamen-
tários constantes da Lei Orçamentária Anual e en-
caminhados pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional, também em meio magnético, preferencial-
mente, na segunda quinzena de maio e na primeira 
de outubro.

§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo fi-
nal para o encaminhamento dos referidos projetos é 
15 de outubro de 2005.

§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão 
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com 
as áreas temáticas definidas no Parecer Preliminar 
sobre a proposta orçamentária de 2005, ajustadas 
às reformas administrativas supervenientes, exceto 
quando se destinarem:

I – às despesas com pessoal e encargos sociais, 
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional 
por intermédio de projetos de lei específicos e exclu-
sivamente para essa finalidade;

II – ao serviço da divida; ou

III – ao atendimento de despesas de precatórios 
e sentenças judiciais transitadas em julgado, conside-
radas de pequeno valor.

§ 3º A exigência de projeto de lei específico, a 
que se refere o inciso I do § 2º, não se aplica quando 
do atendimento de despesas de precatórios e sen-
tenças judiciais transitadas em julgado, consideradas 
de pequeno valor, de que trata o inciso III do mesmo 
parágrafo.

§ 4º O disposto no caput não se aplica quando 
a abertura do crédito for necessária para atender a 
novas despesas obrigatórias de caráter constitucio-
nal ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um 
único tipo de crédito adicional, conforme definido no 
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
dito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em categoria de programação ou subtítulo 
existentes.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamen-
te abertos com a sanção e publicação da respectiva 
lei.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de moti-
vos conterão a atualização das estimativas de recei-
tas para o exercício, apresentadas de acordo com a 
classificação de que trata o art. 9º, inciso III, alínea 
a, desta lei.

§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, com 
indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao 
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data do pedido, observados os prazos pre-
vistos neste artigo.

§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais 
destinados a despesas primárias deverão conter de-
monstrativo de que não afetam o resultado primário 
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, 
ou indicar as compensações necessárias, em nível 
de subtítulo.
....................................................................................

    203ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27670 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

DECRETO Nº 5.379, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005

Dispõe sobre a programação orça-
mentária e financeira e estabelece o cro-
nograma mensal de desembolso do Poder 
Executivo para o exercício de 2005, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais 

que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os 
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de 
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” 
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões 
de que trata o § 1º do art. 1º deste decreto, terão sua 
execução condicionada aos valores disponibilizados 
para empenho e pagamento.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares 

e especiais depende da existência de recursos dis-
poníveis para ocorrer a despesa e será precedida 
de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-
6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DO 3-6-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO 3-6-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

IV – o produto de operações de crédito auto-
rizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-
6-1964).
....................................................................................

LEI Nº 11.086, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera o inciso IV do § 4º do art. 7º, in-
clui os §§ 2º-A e 5º-A ao art. 19, altera o in-
ciso III do § 1º do art. 29, acrescenta o § 4º 
ao art. 64 e o art. 100-A à Lei nº 10.934, de 

11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da lei orçamen-
tária de 2005 e dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos das normas constantes da Resolução 
nº 1, de 2001 – CN, adotadas pela Presidência (ofícios 
do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), fica 
estabelecido o seguinte calendário para tramitação 
dos projetos:

Até 21-8 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 29-8 Prazo final para apresentação de emendas;
Até 3-9 Publicação e distribuição de avulsos das emen-
das;
Até 13-9 Encaminhamento do parecer final à Mesa do 
Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 391, DE 2005 

(Nº 1.399/2004, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desterro a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Quiterianópolis, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 657, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Desterro a executar, par 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Quiterianópolis, 
Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM 514, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorização às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 370, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Ecológico 
e Cultural de Saudade do Iguaçu – Paraná, na cidade 
de Saudade do Iguaçu – PR; e

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 605 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Desterro, na 
cidade de Quiterianópolis, Estado do Ceará, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar 
que o grupo de trabalho, instituído por meio da Porta-
ria nº 83 de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53650.001568/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 657 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53650.001568/02 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.581/2003, resolve:

Art.1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária de Desterro, com sede na Avenida Laurindo 
Gomes, s/nº – Centro, na cidade de Quiterianópolis, 
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05º50’33”S e longitude em 
40º42’06”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 282 /2003 – DOSR/SSR/MC Refe-
rência:  Processo nº 53650001568/02, protocoliza-

do em 1-10-02.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Desterro, 
localidade de Quiterianópolis,  Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Desterro, inscrita 
no CNPJ sob o número

01.181.488/0001-63, no Estado do Ceará, com 
sede na Avenida Laurindo Gemes s/nº, centro, cida-
de de Quiterianópolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 20 de setembro de 2002, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária nos 
termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do aviso de habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 29 de agosto de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Avenida Laurindo Gomes s/nº, 
centro, na cidade de Quiterianópolis, Estado do Ceará, 
de coordenadas geográficas em 05º50’35”S de latitude 
e 40º42’06”W de longitude, conforme os dados cons-
tantes do aviso publicado no DOU, de 29-8-02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 63/64, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de armamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 

requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da comprovação de necessária alteração 
estatutária, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 66 a 104).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 89, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 103 e 104. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

09. Por fim, a documentação exigida pela legis-
lação específica e contida nos autos, mais especifi-
camente no intervalo de folhas 1 a 105, dos autos, 
corresponde ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos deposto 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos depostas no 
Código Civil Brasileiro adequados às finalida-
des e requisitos da Lei nº  9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente formulados e encaminhados pela 
comunidade;

* planta de armamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

* declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
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Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Comunitária de Desterro;

• quadro diretivo
Presidente: José Valdônio Costa 
Vice-presidente: Manoel Vieira de Carvalho Filho
1º Secretária: Maria Valderlane Costa
2º Secretário: José Eronildo Gomes de Oliveira.
1º Tesoureiro: Raimundo Marques de Macedo
2º Tesoureiro: Antônio Luiz Mota

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Laurindo Gomes s/n, centro, cidade de 
Quiterianópolis, Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas
05º50’33”S de latitude e 40º42’06”W de longitu-

de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de instalação da Estação” – fls. 103 e 104, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
89 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Desterro, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53650001568/02, 
de 1º de outubro de 2002.

Brasília, 2 de outubro de 2003. – Relator da con-
clusão Jurídica, Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Che-
fe de Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Ana 
Maria das Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do departa-

mento de outorga de serviços.
Brasília, 14 de outubro de 2003. – Jayme Marques 

de Caravalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Aúdio e Imagem.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 392, DE 2005 

(Nº 1.404/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio Comunitária – ARC a executar 
serviço da radiodifusão comunitária na ci-
dade de Itapetim, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 351, de 17 de julho de 2003, que autoriza a 
Associação de Rádio Comunitária – ARC a executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapetim, 
Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 500, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 322, de 27 de junho de 2003 – As-
sociação da Comunidade de Janaíba de Radiodifusão, 
na cidade de Verdelândia – MG;

2 – Portaria nº 327, de 27 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão em Raposos, 
na cidade de Raposos – MG;

3 – Portaria nº 351, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação de Rádio Comunitária – ARC, na cidade de 
Itapetim – PE;

4 – Portaria nº 352, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação Cultural Rádio Comunitária – ACRC, na ci-
dade de São José do Belmonte – PE;

5 – Portaria nº 356, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação Comunitária “São Francisco”, na cidade de 
Alcântaras – CE;

6 – Portaria nº 357, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação Beneficiente Bom Samaritano, na cidade de 
Angelândia – MG;

7 – Portaria nº 391, de 28 de julho de 2003 – As-
sociação Ambientalista de Marilândia, na cidade de 
Marilândia – ES; e

8 – Portaria nº 480, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Educacional de Frei Miguelino, na cidade 
de Frei Miguelino – PE.

Brasília, 20 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 323 EM

Brasília, 12 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Rádio Comunitária 
– ARC, na cidade de Itapetim, Estado de Pernambuco, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração de informações benéficas em 
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos po-
pulacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53103.000856/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 351, DE 17 DE JULHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 

Administrativo nº 53103.000856/98 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 737/2003, resolve: 

Art. 1º Autorizar a Associação de Rádio Comu-
nitária – ARC, com sede na Rua Major Cláudio Lei-
te, nº 103 – Centro, na cidade de Itapetim, Estado 
de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07º22’44”S e longitude em 
37º11’20”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 121/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.103.000.856-98, protoco-
lizado em 5-11-1.998.

Objeto: Requerimento de autorização para exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária

Interessado: Associação de Rádio Comunitária – ARC, 
localidade de Itapetim, Estado de Pernambuco.

I – Introdução

1. A Associação de Rádio Comunitária – ARC, 
inscrita nº CNPJ sob o número 02.787.74810001-01 no 
Estado de Pernambuco, com sede na rua Major Cláudio 
Leite, nº 103, Centro, cidade de Itapetim, dirigiu-se ao 
Senhor ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 26 de outubro de 1.998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de radiodifusão co-
munitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do AVISO DE HABILITAÇÃO PUblicado no Diário 
Oficial da União – DOU, de 18 de Março de 1 .999, 
que contempla a localidade onde pretende instalar.
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o seu transmissor assim como o sistema irradiante e 
respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos.

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Major Cláudio Leite, nº 103, 
Centro, na cidade de Itapetim, Estado de Pernambuco, 
de coordenadas geográficas em 07º22’44”S de latitude 
e 37º11’20”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 71, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento. Endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Inicialmente os autos foram arquivados, no 
entanto, a requerente apresentou pedido de reconsi-
deração que foi provido ido de reconsideração que foi 
provido às fls 173, sendo que das análises técnico-
jurídicas realizadas e considerando a documentação 
que foi encaminhada pela requerente, constataram-se 

pendências passíveis do cumprimento das seguintes 
exigências: para a apresentação da documentação 
elencada no subitem 6.7 inciso VIII da Norma 02/98, 
alterações estatutárias, comprovação do devido re-
gistro da ata de fundação e declaração do endereço 
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos e posterior seleção da entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 173 a 226).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 181, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 194 e 195. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 227, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente. Formulados e  encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
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subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação de Rádio Comunitária – ARC

• quadro diretivo

Presidente: Erivan Rubem da Silva
Vice-presidente: Pedro Alves Cabral Mariano
1º Secretário: Heráclito F. Barbosa
2º Secretário: Aldete L. e Silva
1º Tesoureiro: Taciana Rúbia L. de Siqueira
2º Tesoureiro: Maria F. Lisne de Souza
Relações Públicas: Jean Carlos O. de Farias

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Major Cláudio Leite, nº 103, Centro, na ci-
dade de Itapetim, Estado de Pernambuco.

• coordenadas geográficas

07º22’44” de latitude e 37º11’20” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 194 e 195, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 181 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação de Rádio 
Comunitária – ARC, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 

condições circunscritas no Processo Administrativo nº 

53.103.000.856-98, de 5 de novembro de 1998.
Brasília, 19 de maio de 2003. –  Sibela Leandra 

Portela– Relator da Conclusão Jurídica e Chefe de Di-
visão/SSR –  Ana Maria das Dores e Silva,Relatora 
da conclusão Técnica e Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Aúdio e Imagem.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 393, DE 2005 

(nº 1.421/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza, a Associa-
ção Cultural e Comunitária Luiz Moraes a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Vicência, Estado de 
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.124, de 26 de junho de 2002, alterada pela 
Portaria nº 401, de 29 de julho de 2003, que autoriza 
a Associação Cultural e Comunitária Luiz Moraes a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Vicência, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 523, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 1.124, de 26 de junho de 2002, 
alterada pela de nº 401, de 29 de julho de 2003 – As-
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sociação Cultural e Comunitária Luiz Moraes, na cida-
de de Vicência – PE;

2 – Portaria nº 232, de 12 de junho de 2003, al-
terada pela de nº 739, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação dos Moradores do Centro de Borda da 
Mata, na cidade de Borda da Mata – MG;

3 – Portaria nº 368, de 17 de julho de 2003 – AS-
COLI – Associação Comunitária do Município de Lidia-
nópolis, na cidade de Lidianópolis – PR;

4 – Portaria nº 393, de 28 de julho de 2003 – As-
sociação Movimento Comunitário Rádio Regional Na-
vegantes FM, na cidade de Aripuanã – MT;

5 – Portaria nº 496, de 22 de setembro de 2003 
– Associação de Convivência Artística e Cultural de 
Janiápolis, na cidade de Janiápolis – PR;

6 – Portaria nº 566, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural de Água Quen-
te de Radiodifusão, na cidade de Águas Formosas 
– MG; e

7 – Portaria nº 756, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação de Difusão Artística e Cultural de Ouvi-
dor – GO, na cidade de Ouvidor – GO.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC nº 1023 EM

Brasília, 1º de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária Luiz 
Morais, na cidade de Vicência, Estado de Pernambu-
co, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mais, também, servem de elo 

à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53103.000101/99, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.124, DE 26 DE JUNHO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts. 
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53103.000101/99, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e 
Cultural Luiz Morais, com sede na Rua Doutor Mano-
el Borba nº 68, 1º andar, sala 4, Centro, na cidade de 
Vicência, Estado de Pernambuco, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07°40’30”S e longitude em 
35°18’30W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURÍDICA

Memo nº 559/2003/CONJUR-MC

Em 18 de julho de 2003

Ao Senhor Coordenador-Geral de Apoio Operacional
Assunto: Ref. Memo. Nº 900/SE-MC

Considerando a devolução e a conseqüente aná-
lise do ato expedido no processo de interesse da enti-
dade abaixo relacionada, informamos que:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA  
LUIZ MORAES

– Processo nº 53103.000101/00: resti-
tuído para retificação do nome da entidade 
constante da Portaria nº 1.124, de 26 DE ju-
nho de 2002, publicada no Diário Oficial da 
União de 3 de julho de 2002. Após reexame, 
o presente processo foi encaminhado ao De-
partamento de Outorga de Serviços, da Secre-
taria de Serviços de Comunicação Eletrônica 
para que aquele Departamento promovesse 
diligências junto à Requerente no sentido de 
retificar a sua denominação.

A entidade por meio da Ata, datada de 
14-1-03, a fls. 170, alterou a sua denominação 
de Associação Comunitária e Cultural Luiz Mo-
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rais para Associação Cultural e Comunitária 
Luiz Moraes.

Assim, estamos reencaminhando o presente 
processo, juntamente com a sua respectiva cópia, 
Portaria alterando a denominação inserida no art. 1º, 
da Portaria nº 1.124, de 2002 e do Ofício nº 209/02 
– SAJ, de 21-8-02.

Atenciosamente, – Maria Da Glória Tuxi F. dos 
Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos jurídicos 
de Comunicações

(À Comissão de Educação (decisão ter-
minativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 394, DE 2005 

(nº 1.498/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda. 
– ME para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Pirangi, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 457, de 28 de agosto de 2003, que outorga permissão 
à Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda. – ME para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Pirangi, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 758, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de expo-
sições de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor-
me os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 447, de 28 de agosto de 2003 – Rádio 
Ação Candeias FM Ltda., na cidade de Candeias – BA;

2 – Portaria nº 450, de 28 de agosto de 2003 
– FM São Bento de Amontada Ltda., na cidade de 
Pindoretama – CE;

3 – Portaria nº 451, de 28 de agosto de 2003 
– SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda., 
na cidade de Landri Sales – PI;

4 – Portaria nº 456, de 28 de agosto de 2003 
– Rádio Vip FM de Promissão Ltda., na cidade de Pi-
rapozinho – SP; e

5 – Portaria nº 457, de 28 de agosto de 2003 
– Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda–ME, na 
cidade de Pirangi – SP.

Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio 
lula da Silva.

MC nº 00375 EM

Brasília, 11 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 108/2000–
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Pirangi, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada 
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada 
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois 
de analisar a documentação de habilitação e as propostas 
técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda-ME (Processo 
nº 53830.000685/2000) obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornan-
do-se assim a vencedora da concorrência, conforme ato 
da mesma comissão, que homologuei, havendo por bem 
outorgar a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 457, DE 28 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53830.000685/2000, Concorrência nº 
108/2000–SSRÍMC, e do PARECER CONJUR/MC Nº 
982, de 7 de agosto de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Legal-Cat Catandu-
va Comunicações Ltda–ME para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Pirangi, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 395, DE 2005  

(nº 1.517/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Bodoquena – ACB – de-
nominada FM Comunitária da Bodoquena 
a executar serviço da radiodifusão comu-
nitária na cidade de Bodoquena, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 590, de 7 de novembro de 2003, que autoriza 
a Associação Contunitária de Bodoquena – ACB – De-
nominada FM Comunitária da Bodoquena a executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bodoquena, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 567, DE 2004

TVR Nº 327/04

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 590, de 7 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Bodoquena – ACB – De-
nominada FM Comunitária da Bodoquena, na cidade 
de Bodoquena -MS; e

2 – Portaria nº 660, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Arapuá, na cidade de 
Três Lagoas – MS.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA.

MC Nº 513 EM

Brasília, 26 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Bodoquena 
– ACB – denominada FM Comunitária da Bodoquena, 
na cidade de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do 
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 

conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1993.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53700.000137/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 590, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53700.000137/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1427/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Bodoquena – ACB – denominada FM Comu-
nitária da Bodoquena, com sede na Rua José Manoel 
Ferreira, nº 120, fundos, Vila Planalto, na cidade de 
Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º33’3”S e longitude em 
56º41’14”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

Relatório nº 324 /2003-DOS/SSCEIMC

Referência: Processo nº 53700000137/99, protocoli-
zado em 2-2-1999.

Objeto: Requerimento exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Bodoquena 
– ACB – Denominada Fm Comunitária da Bodoque-
na, localidade de Bodoquena Estado do Mato Grosso 
do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Bodoquena – 
ACB – Denominada Fm Comunitária da Bodoquena, 
inscrita no CNPJ sob o número 02.824.528/0001-00, 
no Estado do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 
José Manoel Ferreira, 120, fundos, Vila Planalto, ci-
dade de Bodoquena, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 10 de Novembro de 1998, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária nos 
termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser trata-

da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do aviso de habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 9 de Setembro de 1999, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 Km entre as interes-

sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 1cm, com 
centro localizado na Rua Projetada, s/nº, Vila Planalto, 
na cidade de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do 
Sul, de coordenadas geográficas em 20º33’03’S de 
latitude e 56º41’14’W de longitude. Ocorre que, pos-
teriormente, o endereço proposto foi retificado, pas-
sando a estar na Rua José Manoel Ferreira, s/nº, Vila 
Planalto aos dados constantes do Aviso publicado no 
DOU, de 9-9-1999.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 305, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira. endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos III, IV, V, VII, VIII da Norma nº 2/98, comprova-
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ção de necessária alteração estatutária, arquivamento, 
pedido de reconsideração, provimento e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 166 a 325).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 305, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 312 e 313. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 325, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-

rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária de Bodoquena – ACB 
– Denominada FM Comunitária de Bodoquena.

• quadro diretivo

Presidente: João Severino de Azevedo
Vice-Presidente: Valdevino Lisboa Sampaio
Secretário-Geral: Nailson Mathias de Souza
Secretário Com: Valdecir Costa Campos
Secretário Cult. Esp.: Luis Antônio de Oliveira
Tesoureiro-Geral: Luciano Luis Pereira
1º Tesoureiro: Inalva Jesus Baldoíno

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua José Manoel Ferreira, s/nº, Vila Planalto, ci-
dade de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul;

• coordenadas geográficas

20º33’03’’ de latitude e 56º41’14’’ de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 312 e 313, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” -fls 305 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
de Bodoquena – ACB – Denominada FM Comunitá-
ria da Bodoquena, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53700000137/99, de 2 de fevereiro de 1999.

Brasília, 29 de outubro de 2003. – Sibela Lean-
dra Portela, Relatora da Conclusão Jurídica – Neide 
Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, de  2003. – Jayme de Carvalho Neto, 

Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio 
e Imagem.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 396, DE 2005 

(nº 1.540/2004, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Phoenix 
FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento 
Artístico Cultural a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade da Novo 
Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 358, de 17 de julho de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Phoenix 
FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento Artístico 
Cultural a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 741, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de expo-
sições de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 358, de 
17 de julho de 2003, que autoriza a Associação Co-
munitária de Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro 
para o Desenvolvimento Artístico Cultural a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Novo 
Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 8 de novembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC nº 311 EM

Brasília, 12 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodi-
fusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvi-
mento Artístico Cultural, na cidade de Novo Cruzeiro, 
Estado de Minas Gerais explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-

neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das rádios comunitárias manifestou-se favoravelmente 
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53710.000491/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 358, DE 17 DE JULHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts. 
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53710.000491/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 725/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de 
Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para o De-
senvolvimento Artístico Cultural, com sede na Rua 
Jacinto Carvalho, nº 9/A – Centro, na cidade de Novo 
Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17°27’56”S e longitude em 
41°52’52”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

RELATÓRIO Nº 120/2003 – DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.710.000.491-99, protoco-
lizado em 20-4-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão 
Phoenix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento 
Artístico Cultural, localidade de Novo Cruzeiro, Estado 
de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifusão 
Phoenix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimen-
to Artístico Cultural, inscrita no CNPJ sob o número 
02.030.389/0001-43, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Rua Jacinto Carvalho, nº 9/A, Centro, cidade 
de Novo Cruzeiro, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 13 de abril de 1999, subscrito por repre-
sentante legal, no qual demonstrou interesse na ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária nos 
termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 

como requerente, buscou o seu pleito nos termos do avi-
so de habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU, de 9 de abril de 2002, que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo o estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5km entre as interessa-
das nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras 2 (duas) entidades foram objeto de exame 
por parte do Departamento de Outorga de Serviços, 
vez que apresentaram suas solicitações para a mes-
ma área de interesse, tendo sido seus processos de-
vidamente analisados e arquivados. Os motivos dos 
arquivamentos, bem como a indicação da relação 
constando os respectivos nomes e processos, se en-
contram abaixo explicitadas:

a) Associação da Guarda Mirim do Novo Cruzeiro 
– AGUAMINC – Processo nº 53.7l0.001.463-00, arqui-
vado pelos seguintes fotos e fundamentos: “A entidade 
não foi caracterizada como de natureza comunitária, 
em infringência ao art. 1º da Lei nº 9.612/98. Trata-se 
de instituição voltada para um segmento específico 
da comunidade.” Conforme comunicado à entidade 
por meio do ofício nº 6.036/01, datado de 14-8-2001. 
(cópia anexa).

b) Plano de Assistência Comunitária Novo Cru-
zeiro – PLANACO – Processo nº 53.710.000.713-99, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: “... 
constataram-se pendências passíveis do cumprimen-
to de exigências formuladas no Ofício nº 6.066/01, 
datado de 14-8-01. Ocorre que o referido documento 
foi devolvido pelos correios pelo seguinte motivo: ser 
o nº inexistente, por outro foi utilizado como referência 
o único endereço informado pela entidade requerente, 
desta forma não existe possibilidade de comunicação 
entre o departamento responsável pela análise dos 
processos e a interessada na prestação do serviço 
de radiodifusão comunitária.” Conforme comunicado 
à entidade por meio do Ofício nº 7.762/01, datado de 
5-11-2001 (cópia anexa).

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 06-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Jacinto Carvalho, 9A, Centro, 
na cidade de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, 
de coordenadas geográficas em 17º28’30”S de latitude 
e 41º52’3l”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 33, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
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compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de arruamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de aná-
lise e conclusão por este departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III, 
IV, e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária bem como comprovação do devido 
registro da Ata de Fundação, cópia do CNPJ retificado 
da requerente e declaração do endereço da sede, cujo 
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na 
legislação específica resultou no saneamento dos autos 
e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico (fls. 36-113).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fl. 113, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se ob-
serva nas fls. 114 e 115. Ressaltamos que nestes docu-
mentos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de fls. 1 a 89, dos autos, corresponde ao 
que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o projeto técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados.

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Comunitária de Radiodifusão Pho-
enix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento Ar-
tístico Cultural;

• quadro diretivo

Presidente: Marlene Maravilha dos Santos
Vice-Presidente: Walter da Conceição L. Campos
1º Secretário: Cleria Fabiana P. da Silva
2º Secretário: Luiz Carlos Nogueira Viana
1º Tesoureiro: Roberto R. N. da Silva
2º Tesoureiro: Alípio M. dos Santos

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Jacinto de Carvalho, nº9-A, Centro, cidade 
de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.

• coordenadas geográficas

17º27’56” de latitude e 41º52’52” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 114 e 115, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fl. 113 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para o Desen-
volvimento Artístico Cultural, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.710.000.491-99, de 20 de abril de 1999.
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Brasília, 19 de maio de 2003. – Sibela Leandra 
Portela, chefe de divisão/SSR, Relator da conclusão 
Jurídica. – Relatora da conclusão técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. 
Brasília, 23 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 397, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural para Difusão das Tradições e 
Hábitos Luizenses a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São 
Luís do Paraitinga, Estado de S&ot Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 219, de 12 de junho de 2003, que autori-
za a Associação Cultural para Difusão das Tradições 
e Hábitos Luizenses a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Luís do Paraitinga, Es-
tado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 501, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 218, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural para Difusão das Tradições e Hábitos 
Luizenses, na cidade de São Luís do Paraitinga – SP;

2 – Portaria nº 222, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Araucária de Comunicação, na cidade de São 
José do Ouro – RS;

3 – Portaria nº 353, de 17 de julho de 2003 – APAJ 
– Associação de Proteção ao Adolescente de Itacaré, 
na cidade de Itacaré – BA;

4 – Portaria nº 468, de 4 de setembro de 2003 
– Associação do Movimento de Desenvolvimento Social 
e Radiocomunicação da Cidade de São Pedro do Butiá 
– Amor Butiá, na cidade de São Pedro do Butiá – RS;

5 – Portaria nº 524, de 8 de outubro de 2003 – 
Associação da Rádio Comunitária – ARC, na Cidade 
de Imaculada – PB;

6 – Portaria nº 667, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural de Vermelho Novo 
(ACCVN), na cidade de Vermelho Novo – MG;

7 – Portaria nº 669, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação da Rádio Comunitária Gurupatuba FM 
de Monte Alegre, na cidade de Monte Alegre – PA;

8 – Portaria nº 710, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Essa 
FM, na cidade de Pedro de Toledo – SP;

9 – Portaria nº 712, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Inde-
pendência – ACORDI, na cidade de Independência 
– CE; e

10 – Portaria nº 752, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural dos Comunicado-
res de Gandu e Região, na cidade de Gandu – BA.

Brasília, em 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 00253 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural para Difusão das 
Tradições e Hábitos Luizenses, na cidade de São Luís 
do Paraitinga, Estado de São Paulo, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53830.000748/99, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 218, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.000748/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 537/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural para Difu-
são das Tradições e Hábitos Luizenses, com sede na 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 4 – Centro, na Cidade de 
São Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo, a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º13’28”S e longitude em 
45°18’27”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

RELATÓRIO Nº 68/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53830000748/99, protocoli-
zado em 19-4-99.

Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de 
autorização para a do Serviço de Comunitária.

Interessado: Associação Cultural para Difusão das 
Tradições e Hábitos Luizenses, localidade de São Luís 
do Paraitinga, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Cultural para Difusão das Tra-
dições e Hábitos Luizenses, inscrita no CNPJ sob o 
número 02.969.656/0001-42, no Estado de São Paulo, 
com sede na Praça Dr. Oswaldo Cruz nº 4, Centro, Ci-
dade de São Luís do Paraitinga, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 24 de fevereiro de 1999, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 1º, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Avi-
so de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU, de 9 de setembro de 1999, que contempla a lo-
calidade onde pretende instalar o seu transmissor assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5  entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-03-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Manoel Paulino César s/nº, 
na cidade de São Luís do Paraitinga, Estado de São 
Paulo, de coordenadas geográficas em 23°13’28”S de 
latitude e 45°18’27’W de longitude, consoante os dados 
constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-99.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folha 70, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços. Da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a encaminhada pela requerente, cons-
tataram-se pendências passíveis do cumprimento das 
seguintes exigências: para a apresentação da docu-
mentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, da 
Norma 2/98, comprovação de necessária alteração 
estatutária, cópia do CNPJ da requerente, declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação especifica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 72 a 131).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97/98, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma 02/98, em es-
pecial as exigências inscritas em seu item 6.11, con-
forme observa-se nas folhas 111 e 112. Ressaltamos 
que nestes documentos constam as seguintes infor-
mações: identificação da entidade; os endereços da 
sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 132, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 

Código Civil Brasileiros adequados às finalida-
des e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de acor-
do com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX e 
X da Norma Complementar nº 2/98, bem como o 
projeto técnico conforme disposto no subitem 6.11 
e incisos da Norma Complementar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Cultural para Difusão das Tradições 
e Hábitos Luizenses;

• quadro diretivo

Presidente: Luís Fernando Bilard de Carvalho;
Vice-presidente: Luiz Roberto Figueira Neto;
1º Secretário: Luiz Alfredo Ivo Fontes;
2º Secretário: Luiz Mariano Rodrigues;
1º Tesoureiro: Elias Bilard de Carvalho;
2º Tesoureiro: César de Gouvêa César.

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Manoel Paulino César s/nº, Alto do Cruzeiro, ci-
dade de São Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

23º13’28” de latitude e 45º18’27” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 111 e 112, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97/98 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
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para Difusão das Tradições e Hábitos Luizenses, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53830000748/99, de 
19 de abril de 1999.

Brasília, 15 de maio de 2003. – Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica 
– Regina Aparecida Monteiro, Relator da conclusão 
Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carva-

lho Netto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Áudio e Imagem.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 398, DE 2005 

(Nº 1.599/2005 na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade de Piancó Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Piancó, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 718, de 4 de dezembro de 2000, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 11 de março de 1995, a 
permissão outorgada à Rádio Cidade de Piancó Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Piancó, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 26, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da  Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações de permissão para 
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 718, de 4 de dezembro de 2000 
– Rádio Cidade de Piancó Ltda., a partir de 11 de mar-
ço de 1995, na cidade de Piancó – PB; e

2 – Portaria nº 728, de 7 de dezembro de 2000 
– Empresa Metropolitana de Radiodifusão Ltda., origi-
nariamente Rádio Jornal do Brasil S/A, a partir de 6 de 
fevereiro de 1995, na cidade de Salvador – BA.

Brasília, 16 de janeiro de 2001. – Marco Ma-
ciel.

EM Nº 664/MC

Brasília, 27 de dezembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº 718, de 4 de dezembro de 2000, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Ci-
dade de Piancó Ltda., pela Portaria nº 106, de 8 de 
março de 1985, publicada no Diário Oficial da União 
em 11 subseqüente, para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Piancó, Estado da Paraíba.

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223 
da Constituição, o ato de renovação somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53730.000502/94, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga,   Ministro 
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 718, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53730.000502/94, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 11 de março de 1995, a permissão outorgada 
à Rádio Cidade de Piancó Ltda., pela Portaria nº 106, 
de 8 de março de 1985, publicada no Diário Oficial da 
União em 11 subseqüente, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, na cidade de Piancó, Estado da Paraíba.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 399, DE 2005 

(Nº 1.603/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Inde-
pendência – ACORDI a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Independência, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 712, de 15 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Inde-
pendência – ACORDI a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária na cidade de Independência, Estado do 
Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 501, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 218, de 12 de junho de 2003 
– Associação Cultural para Difusão das Tradições e 
Hábitos Luizenses, na cidade de São Luís do Parai-
tinga – SP;

2 – Portaria nº 222, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Araucária de Comunicação, na cidade de São 
José do Ouro – RS;

3 – Portaria nº 353, de 17 de julho de 2003 – APAI 
– Associação de Proteção ao Adolescente de Itacaré, 
na cidade de Itacaré – BA;

4 – Portaria nº 468, de 4 de setembro de 2003 
– Associação do Movimento de Desenvolvimento Social 
e Radiocomunicação da Cidade de São Pedro do Butiá 
– Amor Butiá, na cidade de São Pedro do Butiá – RS;

5 – Portaria nº 524, de 8 de outubro de 2003 
– Associação da Rádio Comunitária – ARC, na cidade 
de Imaculada – PB;

6 – Portaria nº 667, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural de Vermelho Novo 
– ACCVN, na cidade de Vermelho Novo – MG;

7 – Portaria nº 669, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação da Rádio Comunitária Gurupatuba FM 
de Monte Alegre, na cidade de Monte Alegre – PA;

8 – Portaria nº 710, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Essa 
FM, na cidade de Pedro de Toledo – SP;

9 – Portaria nº 712, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária dc Radiodifusão de Inde-
pendência – ACORDI, na cidade de Independência 
– CE; e

10 – Portaria nº 752, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural dos Comunicado-
res de Gandu e Região, na cidade de Gandu – BA.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 576 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Independência – ACORDI, na cidade de 
Independência, Estado do Ceará, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 

cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53650.002151/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legal s 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 712, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53650.002151/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.579/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Radiodifusão de Independência – ACORDI, 
com sede na Praça da Matriz, s/nº, na cidade de In-
dependência, Estado do Ceará, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográficas com latitude em 05º23’41”S e longitude em 
40º18’39”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 362/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 5365.0002151/98, protoco-
lizado em 22-9-98.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Independência – ACORDI, localidade de Indepen-
dência, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Independência – ACORDI inscrita no CNPJ sob 
o número 01.722.385/0001-63, no Estado do Ceará, 
com sede na Praça da Matriz s/nº, centro, cidade de 
Independência, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
21 de setembro de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-98 e Norma nº 2/98, de 6-8-98.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Praça da Matriz s/nº, centro, na cidade 
de Independência, Estado do Ceará, de coordenadas 
geográficas em 05º23’41”S de latitude e 40º18’39”W 
de longitude, conforme os dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 18-3-99.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 257, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arrua-
mento, endereço da sede e do sistema irradiante, ou-
tros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II, III, IV, V, VIII, da Norma nº 2/98, comprova-
ção de necessária alteração estatutária e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 210 a 347).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 301, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
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de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 290 e 291. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 435, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III  – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-

difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária de Radiodifusão de In-

dependência – ACORDI;

• quadro diretivo

Presidente: – José Robervaldo Lacerda Bonfim
Vice-presidente: – Expedito Oriel Ferreira de Souza
1º Secretário: – Edson Sousa da Silva
2ª Secretária: – Maria Lúcia Cardoso
1ª Tesoureira: – Creuza Américo de Melo
2ª Tesoureira: – Antonia de Maria Peres Torres

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Praça da Matriz s/nº, centro, cidade de Indepen-
dência, Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas

05º23’41”S de latitude e 40ºl8’39”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 290 e 291, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fl. 
301 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Independência – ACORDI, no senti-
do de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53650002151/98, de 22 de 
setembro de 2001.

Brasília, 18 de novembro de 2003. – Cristiane 
Cavalheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Ju-
rídica – Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da 
conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de novembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 400, DE 2005 

(Nº 1.611/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Centro 
Comunitário de Radiodifusão de Santa Qui-
téria a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Quitéria, 
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 748, de 19 de dezembro de 2003, que auto-
riza o Centro Comunitário de Radiodifusão de Santa 
Quitéria a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 831, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Podaria nº 748, de 
19 de dezembro de 2003, que outorga autorização ao 
Centro Comunitário de Radiodifusão de Santa Quitéria 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará.

Brasília, 10 de dezembro de 2004 – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 545 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Centro Comunitário de Radiodifusão de 
Santa Quitéria, na cidade de Santa Quitéria, Estado do 
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-

neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53650.002403/98, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 748, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53650.002403/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1692/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização ao Centro Comuni-
tário de Radiodifusão de Santa Quitéria, com sede na 
Praça Francisco Milton Araújo, s/nº – Distrito de Lisieux, 
na cidade de Santa Quitéria,   Estado do Ceará, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 40º00’26”S e longitude em 
40º11’18”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
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iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

– Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 389/2003-DOSR/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53650.002403/98, protoco-
lizado em 22-10-98.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Centro Comunitário de Radiodifusão de 
Santa Quitéria, localidade de Santa Quitéria, localida-
de de Santa Quitéria, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. O Centro Comunitário de Radiodifusão de 
Santa Quitéria, inscrito no CNPJ sob o número 
02.080.783/0001-96, no Estado do Ceará, com sede 
na Praça Francisco Milton Araújo, s/nº – Distrito de Li-
sieux, na cidade de Santa Quitéria, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 21 de outubro de 1998, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU de 9 de abril de 2001, que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 

com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Praça Francisco Milton Araújo, s/nº – dis-
trito de Lisieux na cidade de Santa Quitéria, Estado do 
Ceará, de coordenadas geográficas em 04º00’13,1”S 
de latitude e 40º11’24,1’W de longitude. Ocorre que, 
posteriormente, as coordenadas e endereço propos-
tos foram retificados passando a estar na Rua Belém 
s/nº – distrito de Lisieux em 04º00’26”S de latitude e 
40º11’18”W de longitude consoante aos dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU, de 9-4-2001.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 58 e 59, denominado de “Rotei-
ro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos, II, VI e XI da Norma 2/98, comprovação de 
necessária alteração estatutária, comprovante de váli-
da existência das entidades que manifestaram apoio à 
iniciativa, cópia do CNPJ retificado da requerente, cujo 
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na 
legislação específica resultou no saneamento dos autos 
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico (fls. 62 a 98).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 65, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 99 e 100 Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

09. Por fim, a documentação exigida pela legis-
lação específica e contida nos autos, mais especifi-
camente no intervalo de folhas 01 a 98, dos autos, 
corresponde ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Centro Comunitário de Radiodifusão de Santa 

Quitéria

• quadro diretivo
Presidente: José Antônio Alves
Vice-presidente: Antônia Araújo de Sousa
Secretária: Adriana Ferreira Adrião
Tesoureira: Vilani Alves Moura
Diretor de Comunicação: Manuel Rodrigues da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Belém, s/nº – Distrito de Lisieux cidade de 
Santa Quitéria, Estado do Ceará.

• coordenadas geográficas
04º00’26” de latitude e 40º11’18” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 99 e 100, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas’ – fls. 65 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pelo Centro Comunitário de Radio-
difusão de Santa Quitéria, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.650.002403/98, de 22 de outubro de 1998.

Brasília, 24 de novembro de 2003. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno, Chefe de Serviço/SSR, Relator da 
conclusão Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Che-
fe de Serviço/SSR, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de novembro de 2003.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 401, DE 2005 

(Nº 1.616/2005 na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Casson de Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade de 
Bicas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 316, de 24 de agosto de 2004, que outor-
ga permissão ao Sistema Casson de Radiodifusão 
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Bicas, Estado de 
Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 86, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições 
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.916, de 16 de dezembro de 2002 
– Radiodifusão Ramadam Ltda., na cidade de Santo 
Antônio das Missões – RS;

2 – Portaria nº 255, de 2 de junho de 2004 – Rádio 
Serrana FM Ltda., na cidade de Santo Amaro – BA;

3 – Portaria nº 265, de 3 de junho de 2004 – Gru-
po Monte Alegre de Radiodifusão Ltda., no Município 
de Várzea da Roça – BA;

4 – Portaria nº 318, de 24 de agosto de 2004 
– Sistema Casson de Radiodifusão Ltda., no Municí-
pio de Bicas – MG;

5 – Portaria nº 342, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Mirandiba FM Ltda., no município de Miran-
diba – PE; e

6 – Portaria nº 343, de 13 de setembro de 2004 – 
Rádio Castanho Ltda., no Município de Careiro – AM.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 241 EM

Brasília, 27 de agosto de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 69/97-SFO/

MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Bicas, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
o Sistema Casson de Radiodifusão Ltda. (Processo 
nº 537 10.000678/97) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da concorrência, 
conforme ato da mesma comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 318, DE 24 DE AGOSTO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53710.000678/1997, Concorrência nº 
69/1997-SFO/MC, e do PARECER/MC/CONJUR/BRN/
Nº 983-2.29/2004, de 7 de julho de 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Sistema Casson de 
Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Bicas, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação de 
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, 
de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portada entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 402, DE 2005 

(Nº 1.670/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação José Possidônio Peixoto para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Caucaia, 
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 294, de 28 de julho de 2004, que outorga 
permissão à Fundação José Possidônio Peixoto para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Caucaia, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 90, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 294, de 28 
de julho de 2004, que outorga permissão à Fundação 
José Possidônio Peixoto para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no município de Caucaia, 
Estado do Ceará.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 230 EM

Brasília 9 de agosto de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53000.037193/2003, de interesse da Fundação José 
Possidônio Peixoto, objeto de permissão para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no Município 
de Caucaia, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 294, DE 28 DE JULHO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53000.037193/2003, e do PARECER/
MC/CONJUR/BRN/N.º 1001-1.07/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação José 
Possidônio Peixoto para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, o serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Caucaia, 
Estado do Ceará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação de 
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, 
de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Eunício Oliveira.

PARECER Nº 339/2004 – DOS

Referência: Processo nº 53000.037193/2003.

Interessada: Fundação José Possidônio Peixoto.

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.

Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de 
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

Conclusão: Pelo deferimento.
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I – Dos Fatos

A Fundação José Possidônio Peixoto, com sede 
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, requer lhe 
seja outorgada permissão para executar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na localidade de Caucaia, 
Estado do Ceará, mediante utilização do canal 297E, 
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do 
referido serviço.

Trata-se de fundação de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e 
financeira que estipulou, dentre seus objetivos, promo-
ver ações assistenciais, educativas e culturais, através 
da radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Para atender aos requisitos estabelecidos pela 
legislação que tutela os serviços de radiodifusão, a en-
tidade apresentou toda a documentação pertinente.

A escritura pública com o estatuto social da en-
tidade encontra-se devidamente matriculada no Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos 
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na 
legislação específica de radiodifusão.

O cargo de Presidente está ocupado pela Sra. 
Gina Maria Possidônio Passos, cabendo a ele a re-
presentação ativa e passiva da entidade, nos atos de 
sua administração.

Compõem a Diretoria Executiva da entidade, ain-
da, o Sr. Enivaldo Ferreira Possidônio (Vice-Presidente), 
a Sra. Adriana Maria Camurça Alves (1ª Secretária), 
o Sr. Cláudio Mendes de Santiago (1º Tesoureiro) e a 
Sra. Maria Valdenira Nascimento Possidônio (2º Te-
soureiro).

II. Do Mérito

A outorga de permissão, concessão e autoriza-
ção para executar serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens está prevista na Constituição Federal 
(art. 21, inciso XII, alínea a).

É também a Carta Magna, em seu art. 223, que 
atribui ao Poder Executivo competência para outorgar 
concessão, permissão e autorização para o referido 
serviço. A eficácia do correspondente ato está condi-
cionada à deliberação do Congresso Nacional.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe deu o De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, publicado 
no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de 
edital para a outorga de serviço de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. .................................................
(...)

§ 1º  É dispensável a licitação para outor-
ga para execução de Serviços de Radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

A documentação instrutória concernente à enti-
dade e aos seus diretores está em ordem. A entidade 
encaminhou a declaração prevista na Portaria Inter-
ministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada 
no DOU de 19 de abril de 1999.

O deferimento da outorga pretendida não impli-
cará em descumprimento dos limites fixados pelo De-
creto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme 
declarações firmadas por eles e juntadas aos autos.

De acordo com os registros deste Ministério, tam-
bém formularam pedidos para outorga de permissão 
para executar o serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
naquela localidade, a Fundação Cultural Romeu Me-
nezes (Processo nº 53000.003358/2003), a Fundação 
Educativa de Radiodifusão José Alencar Macedo (Pro-
cesso nº 53000.020212/04) e a Fundação Educativa 
Eduardo Sá (Processo nº 53000.004126/04).

III. Conclusão

Diante do exposto, estando o processo da Fun-
dação José Possidônio Peixoto devidamente instruído 
em conformidade com os dispositivos legais que regem 
a matéria, o pedido formulado poderá ser deferido a 
critério da autoridade competente, motivo pelo qual 
sugerimos o seu encaminhamento à douta Consultoria 
Jurídica, para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, 
onde o ato de outorga será apreciado, nos termos da 
Constituição Federal (art. 223).

É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 8 de julho de 2004. –  Cláudio Ribeiro 

Correia Neto, Chefe de Serviço – região Norte/Nor-
deste.

De acordo. Encaminhe-se ao Sr. Coordenador-
Geral de Outorga de Outorga de Serviços de Áudio.

Brasília, 8 de julho de 2004. – Marcelo Fiúza 
Lima, Coordenador.

Coordenação de Radiodifusão – regiões Norte 
e Nordeste.

De acordo, ao Diretor do Departamento de Ou-
torga de Serviços.

Brasília, 8 de julho de 2004. – Vânea Rabelo, 
Coordenadora-Geral de Outorga de Serviços de Áu-
dio, Substituta.

À consideração do Sr. Secretário de Serviço de 
Comunicação Eletrônica.
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Brasília, 8 de julho de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos 
à Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 8 de julho de 2004. – Elifas Chaves 
Gurgel Do Amaral, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 391 a 402, 
de 2005, que acabam de ser lidos, tramitarão com pra-
zo determinado de 45 dias, de acordo com o art. 223, 
§ 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, os projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Edu-
cação, onde poderão receber emendas pelo prazo de 
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado 
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.361, DE 2005

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 109, de 2003-Complementar (nº 
52/99-Complementar, na Casa de origem), 
que acrescenta inciso ao art. 3º da Lei Com-
plementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que 
“cria o Fundo Penitenciário Nacional – FU-
PEN e dá outras providências”, para incluir 
a manutenção das casas de abrigo.

Relatora: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Vem à Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH), para exame, o Projeta de 
Lei da Câmara nº 109, de 2003 de 1999, na Câmara), 
de autoria da Deputada Luiza Erundina, que acres-
centa inciso ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 
7 de janeiro de 1994, referente ao Fundo Penitenciá-
rio Nacional (FUPEN), para incluir a manutenção de 
casas de abrigo.

Composto de dois artigos, o projeto em exame 
inclui, no art. 3º, daquela lei, a destinação de recursos 

do Fundo Penitenciário Nacional para a manutenção 
de casas de abrigo, destinadas a acolher vítimas de 
violência doméstica.

Em sua justificação, a autora enfatiza que o maior 
problema do crime de violência doméstica é “a falta 
de condições que as vítimas enfrentam para sair das 
ganas do agressor, face à dependência econômica 
existente”. Assim, as casas de abrigo “são essenciais 
para as vítimas da violência doméstica, pois nelas, 
além de estarem a salvo do agressor, receberão apoio 
material e psicológico”.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania da Câmara, a matéria foi considerada constitu-
cional, jurídica e adequada sob o aspecto da técnica 
legislativa.

Nesta Casa, a matéria não recebeu emendas.

II – Análise

A violência doméstica é uma questão política, cul-
tural, policial e jurídica, mas sobretudo, urna questão 
de saúde pública. Muitos cidadãos – principalmente 
mulheres, crianças e adolescentes – adoecem e sofrem 
a partir de situações de violência em casa.

A casa de abrigo, por sua vez, torna-se instru-
mento eficaz de toda uma política de combate a esse 
tipo de violência. É um equipamento que funciona a 
partir de urna rede de atendimento capaz de identificar, 
tratar e encaminhar os casos de violência doméstica. 
A existência desse tipo de abrigo responde, pois, à ne-
cessidade de se garantir a integridade física e mental 
dos agredidos, e algumas vezes a própria vida; um 
lugar provisório onde cidadãs e cidadãos podem ser 
protegidos de forma segura e sigilosa.

Assim, no mérito, a proposição da nobre Depu-
tada Luiza Erundina é extremamente positiva, pois em 
que pese o reconhecimento da importância dessas 
casas, seu número ainda é insuficiente no País, por 
insuficiência de recursos.

Sob o aspecto da constitucionalidade, o PLC nº 
109, de 2003-Complementar atende aos dispositivos 
da Constituição Federal quanto à competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios – cuidar da saúde e assistência pública (art. 
23, inciso II, CF), e quanto à iniciativa de leis comple-
mentares (art. 61).

Quanto ás questões de juridicidade e técnica le-
gislativa, não há reparos a fazer.

III – Voto

Em face do exposto, não havendo qualquer óbice 
de natureza constitucional, jurídica, regimental e de 
técnica legislativa na proposição, somos pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2003-
Complementar.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................

II – cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de de-
ficiência;
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998);

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001);

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
Jurídico, provimento de cargos, promoções, estabi-
lidade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998).

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

PARECER Nº 1.362, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 
2004 (nº 4.891/99, na origem), que altera a 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre a organização de Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências e a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. (Dispõe sobre o segurado de 
sociedade conjugal ou união estável).

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto 
de Lei da Câmara nº 25, de 2004, que tem por finali-
dade ampliar a cobertura previdenciária para abranger 
os integrantes da sociedade conjugal ou união está-
vel, que prestam serviços, sem remuneração, em suas 
próprias residências, e que não estejam enquadrados 
em nenhuma das categorias de segurado obrigatório 
do Regime Geral de Previdência Social.

A proposição estabelece também que a respon-
sabilidade pelo recolhimento da contribuição cabe ao 
cônjuge ou companheiro que perceba rendimentos.

Ao justificar sua iniciativa, a autora da proposi-
ção afirma:

Se a conscientização e a luta da mulher 
por seu espaço no mercado de trabalho já 
alcança níveis razoáveis, principalmente nos 
grandes centros urbanos e, em especial, nas 
gerações mais novas, também é inegável que 
grande parcela das mulheres brasileiras, seja 
por questões culturais, seja por imposições 
conjunturais, ainda exerce, exclusivamente, 
seu papel tradicional de dona de casa.

Para esse grupo de mulheres – que, tor-
no a afirmar, ainda representa parcela ponde-
rável do universo feminino dos centros rurais 
e das gerações mais antigas – a nova postu-
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ra dos Tribunais representa a condenação a 
um futuro de penúria ou de dependência de 
filhos ou outros parentes para sua própria so-
brevivência.

Com vistas a reduzir o impacto desta 
situação, trago à apreciação desta Casa a 
presente proposição, que institui uma nova 
categoria de segurado obrigatório da Previ-
dência – o “segurado de sociedade conjugal 
ou união estável”.

Nesta Comissão, não foram apresentadas emen-
das à presente matéria.

II – Análise

Embora a legislação vigente permita a qualquer 
pessoa que não seja segurada obrigatória contribuir 
para o Regime Geral de Previdência Social e dele re-
ceber benefícios, na condição de segurado facultativo, 
constata-se, na realidade, que, não havendo qualquer 
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição, as 
donas de casa, em especial, com dedicação exclusi-
va aos afazeres do lar, acabam ficando sem qualquer 
cobertura previdenciária.

Por outro lado, essas mulheres que se dedicam 
exclusivamente às atividades domésticas, em caso 
de dissolução de seu casamento ou união estável, na 
maioria das vezes, terão dificuldade, na velhice, em 
prover seu sustento e de sua família.

É imprescindível, portanto, que sejam criados me-
canismos para um significativo aumento da cobertura 
do sistema da Previdência Social. Segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD-IBGE), de 
2003, há cerca de vinte milhões de mulheres que se 
dedicam exclusivamente aos trabalhos domésticos e 
que não são contribuintes da Previdência pública.

A situação é preocupante, pois essas mulheres, 
não estando filiadas ao sistema, estão expostas aos 
riscos sociais do trabalho e não poderão enfrentar 
com qualidade de vida o declínio de sua capacidade 
laboral e, muito menos, seu envelhecimento. Mais ain-
da, por não serem filiadas à Previdência, acarretarão 
altos custos sociais no futuro, já que ficarão à mercê 
dos programas assistenciais do Estado ou da ajuda 
dos familiares que terão suas rendas diminuídas e, 
conseqüentemente, terão uma piora de suas condi-
ções de vida.

A inclusão da dona de casa que se dedica ex-
clusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito da 

Previdência Social, representa um grande passo na 
sustentação da renda e no combate à pobreza entre 
os idosos. Com efeito, a expansão da cobertura repre-
senta o principal desafio de curto prazo, tanto para o 
desenvolvimento do sistema previdenciário brasileiro, 
quanto para a continuidade da política de sustentação 
de renda dos idosos. Do contrário, um contingente enor-
me de brasileiras irá pressionar por aumento de gastos 
públicos em programas assistenciais e ainda reduzirá 
a renda média dos membros de suas famílias.

Nunca é demais enfatizar que, num contexto de 
aumento de longevidade e de diminuição de fecundi-
dade, a falta de cobertura previdenciária representa 
uma verdadeira bomba de efeito retardado. Por outro 
lado, o esforço social do Estado apresenta custos ele-
vados, ao mesmo tempo em que provoca a deteriora-
ção das contas previdenciárias. Segundo a Secretaria 
de Previdência Social do Ministério da Previdência 
Social (MPAS), a despesa com benefícios previdenci-
ários mais do que duplicou sua participação no PIB, 
aumentando de 2,6%, em 1988, para 5,9% em 1999. 
O resultado desequilibrou as contas previdenciárias 
no período, que era de um superávit de 1,7% do PIB 
e passou para um déficit de 0,9% do PIB.

A despeito do mérito da proposição em dar co-
bertura previdenciária, principalmente às mulheres que 
se dedicam exclusivamente às atividades domésticas, 
entendemos que a medida deva ser aperfeiçoada. Do 
contrário, trará um pesado ônus às pessoas de baixa 
renda.

Nos termos do projeto, o cônjuge ou companhei-
ro que perceber renda deverá fazer o recolhimento da 
contribuição previdenciária à razão de vinte por cento 
do salário-de-contribuição, ou seja, no mínimo R$60,00, 
o que representa um gasto adicional considerável para 
a família. Para um expressivo número de trabalhado-
res, que percebe como remuneração até um, ou mais 
de um até dois salários mínimos, essa contribuição é 
alta demais e, de certo modo, injusta. Se aprovada, a 
proposição irá submeter uma família de baixa renda 
ao recolhimento da contribuição previdenciária com 
uma alíquota a que nenhum outro trabalhador está 
obrigado.

Tampouco é demais enfatizar também que traba-
lhadores de baixa renda estão entre aqueles que têm 
menor estabilidade no emprego e, se autônomos, estão 
mais sujeitos a sazonalidades que, não raras vezes, 
reduzem não só a oferta de trabalho, como também sua 
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remuneração. Com certeza, os trabalhadores de baixa 
renda terão dificuldade de efetuar tal contribuição.

Assim, com o objetivo de adequar a nova contri-
buição previdenciária aos trabalhadores de baixa renda, 
estamos propondo, por meio de substitutivo, uma alí-
quota de 7,65% sobre o menor salário-de-contribuição 
para aqueles que percebem remuneração mensal igual 
ou inferior a R$623,44. Vale ressaltar que a alíquota 
proposta corresponde à contribuição dos trabalhadores 
que percebem remuneração mensal até R$800,45. Já 
em relação ao valor da remuneração mensal do traba-
lhador de baixa renda (R$623,44), tomou-se por base 
o fixado pela Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 
2005, para a concessão de cota de salário-família que, 
nos termos do art. 7º, XII, da Constituição Federal, só 
é devido a essa categoria de trabalhadores.

Por fim, em conformidade com o art. 201, § 12, 
também da Constituição Federal, determina-se que a 
esses contribuintes de baixa renda seja assegurado o 
acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, 
exceto aposentadoria por tempo de contribuição.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2004, na forma 
do seguinte Substitutivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 25 (SUBSTITUTIVO), DE 2004

Dispõe sobre o segurado de socieda-
de conjugal ou de união estável, que exerce 
atividade contínua, sem fins lucrativos, no 
âmbito de sua própria residência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 12, 21, 28 e 30 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
VIII – como segurado de sociedade con-

jugal ou de união estável: toda aquele que, 
em razão de casamento ou de união estável, 
exerce atividade contínua, no âmbito de sua 
própria residência, sem fins lucrativos, desde 
que não incluído em nenhuma outra categoria 
de segurado obrigatório.

 ..................................................... (NR)”
“Art. 21. A alíquota de contribuição dos 

segurados contribuinte individual, facultativo 
e do segurado de sociedade conjugal ou de 

união estável é de vinte por cento sobre o res-
pectivo salário-de-contribuição.

§ 1º A alíquota de contribuição do se-
gurado de sociedade conjugal ou de união 
estável, cujo cônjuge ou companheiro per-
ceba remuneração mensal igual ou inferior a 
seiscentos e vinte e três reais e quarenta e 
quatro centavos, é de sete inteiros e sessenta 
e cinco centésimos por cento sobre o menor 
salário-de-contribuição, não se lhe aplicando 
o disposto no inciso V do art. 28.

§ 2º Ao segurado de que trata o § 1º é 
garantido o acesso a benefícios de valor igual 
a um salário-mínimo, exceto aposentadoria por 
tempo de contribuição.

§ 3º Os valores do salário-de-contribuição 
serão reajustados na mesma época e com os 
mesmos índices que os do reajustamento dos 
benefícios de prestação continuada da Previ-
dência Social. (NR)”

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
V – para o segurado de sociedade con-

jugal ou união estável: o salário-de-contribui-
ção, observado o limite máximo a que se re-
fere o § 5º,

 ....................................................  (NR)”
“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
II – os segurados contribuinte individual, 

facultativo e o de sociedade conjugal ou de 
união estável estão obrigados a recolha sua 
contribuição por iniciativa própria, até o dia 
quinze do mês seguinte ao da competência e, 
no caso do segurado de sociedade conjugal ou 
de união estável, a obrigação do recolhimento 
é do cônjuge ou do companheiro que perceber 
renda, relativamente ao outro;

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

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so VIII:

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
VIII – como segurado de sociedade con-

jugal ou de união estável: todo aquele que, em 
razão de casamento ou de união estável, exer-
ça atividade continua no âmbito de sua própria 
residência, sem fins lucrativos. (NR)”

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

Sala da Comissão, 23 de junho de 2005.
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ADENDO AO PARECER Nº  , DE 2005   
(Da Comissão de Assuntos)

Com o objetivo de tornar explícitas as alterações 
efetuadas nas Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, modifica-se a redação dos comandos 
dos dispositivos do Substitutivo ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 25, de 2004, aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais, que passa a ter o seguinte texto:

EMENDA Nº 1 –  CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2004

Dispõe sobre o segurado de socieda-
de conjugal ou de união estável, que exerce 
atividade contínua, sem fins lucrativos, no 
âmbito de sua própria residência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 12 e 28 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
VIII – como segurado de sociedade con-

jugal ou de união estável: todo aquele que, 
em razão de casamento ou de união estável, 
exerce atividade contínua, no âmbito de sua 
própria residência, sem fins lucrativos, desde 
que não incluído em nenhuma outra categoria 
de segurado obrigatório.

 ....................................................  (NR)”
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
V – para o segurado de sociedade con-

jugal ou união estável: o salário-de-contribui-
ção, observado o limite máximo a que se re-
fere o § 5º

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

Art. 2º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, alterado pelas Leis nºs 9.711, de 20 de no-
vembro de 1998 e 9.876, de 26 de novembro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. A alíquota de contribuição dos 
segurados contribuinte individual, facultativo 
e do segurado de sociedade conjugal ou de 
união estável, é do vinte por cento sobre o 
respectivo salário-de-contribuição.

§ 1º A alíquota de contribuição do se-
gurado de sociedade conjugal ou de união 
estável, cujo cônjuge ou companheiro per-
ceba remuneração mensal igual ou inferior a 
seiscentos e vinte e três reais e quarenta e 

quatro centavos, é de sete inteiros e sessenta 
e cinco centésimos por cento sobre o menor 
salário-de-contribuição, não se lhe aplicando 
o disposto no inciso V do art. 28.

§ 2º Ao segurado de que trata o § 1º é 
garantido o acesso a benefícios de valor igual 
a um salário-mínimo, exceto aposentadoria por 
tempo de contribuição.

§ 3º Os valores do salário-de-contribuição 
serão reajustados na mesma época e com os 
mesmos índices que os do reajustamento dos 
benefícios de prestação continuada da Previ-
dência Social. (NR)”

Art. 3º O inciso II do art. 30 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, alterado pela Lei nº 9.876, de 26 
de novembro de 1999, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 30.  ................................................
II – os segurados contribuinte individual, 

facultativo e o de sociedade conjugal ou de 
união estável, estão obrigados a recolher sua 
contribuição por iniciativa própria, até o dia 
quinze do mês seguinte ao da competência e, 
no caso do segurado de sociedade conjugal ou 
de união estável, a obrigação do recolhimento 
é do cônjuge ou do companheiro que perceber 
renda, relativamente ao outro;

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

Art. 4º O art 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, alterado pelas Leis nºs 8.647, de 13 de abril 
de 1993 e 9.876, de 26 de novembro de 1999, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
VIII – como segurado de sociedade con-

jugal ou de união estável: todo aquele que, em 
razão de casamento ou de união estável, exer-
ça atividade contínua no âmbito de sua própria 
residência, sem fins lucrativos. (NR)”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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 LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA  PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
....................................................................................

XII – salário-família pago em razão do dependente 
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
....................................................................................

Art. 201. A previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998)
....................................................................................

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclu-
são previdenciária para trabalhadores de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a 
um salário-mínimo, exceto aposentadoria por tempo 
de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 41, de. 19-12-2003)
....................................................................................

LEI Nº 8.647. DE 13 DE ABRIL DE 1993

Dispõe sobre a vinculação do servi-
dor público civil, ocupante de cargo em 
comissão sem vínculo efetivo com a Ad-
ministração Pública Federal, ao Regime 
Geral de Previdência Social e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 9.711. DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a recuperação de have-
res do Tesouro Nacional e do Instituto Na-
cional do Seguro Social – INSS, a utilização 
de Títulos da Dívida Pública, de responsa-
bilidade do Tesouro Nacional, na quitação 
de débitos com o INSS, altera dispositivos 
das Leis nºs 7.986, de 28 de dezembro de 
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, 
de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho 
de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
e 9.639, de 25 de maio de 1998, e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 9.876. DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a contribuição previden-
ciária do contribuinte individual, o cálculo 
do benefício, altera dispositivos das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências.

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

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

Ofício SF nº 1.460/2005

Brasília, 6 de julho de 2005

Exmº Sr.
Senador Antonio Carlos Valadares
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa. o Projeto de Lei da Câmara nº 

25, de 2004, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que “dispõe sobre a organização de Seguridade So-
cial, institui Plano de Custeio, e dá outras providências” e 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da previdência Social e dá outras 
providências“, com vistas a adequar a redação do texto 
do Substitutivo aprovado por essa Comissão às normas 
dispostas pela Lei Complementar nº 95, de 1998, especial-
mente em virtude de, na Lei nº 8.212, de 1991, o art. 21 já 
ter sido alterado pelas Leis nº 9.711, de 1998, e nº 9.876, 
de 1999, e o inciso II do art. 30, pela Lei nº 9.876, de 1999; 
e, na Lei nº 8.213, de 1991, o art. 11 ter sido alterado pelas 
Leis nº 8.647, de 1993, e nº 9.876, de 1999.

Cordialmente, – Senador, Renan Calheiros, Pre-
sidente.

OF. nº 64/2005 – PRES/CAS

Brasília, 4 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
DD. Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF nº 1.460/2005, enca-

minho a Vossa Excelência o Projeto de Lei da Câmara 
nº 25, de 2004, com a devida adequação da redação 
do texto do Substitutivo, aprovado por esta Comissão, 
às normas dispostas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, nos termos do Adendo ao Parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais sobre o referido projeto.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Va-
ladares, Presidente

PARECER Nº 1.363, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2005 
(nº 2.501/2000, na Casa de origem),que dá 
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nova redação ao inciso II do caput do art. 
20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, (inclui os pais como 
integrantes das instituições privadas de 
ensino comunitárias).

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 21, de 2005, 
de iniciativa da Deputada Celcita Pinheiros, altera o 
art. 20, inciso II, da Lei nº 20 de dezembro de 1996, 
conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB), com a finalidade de incluir os pais como 
possíveis instituidores das escolas comunitárias, na 
forma de cooperativas.

O projeto recebeu, na Câmara dos Deputados, 
pareceres favoráveis da Comissão de Educação e 
Cultura e da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Nesta Comissão, não foram oferecidas emendas 
à proposição.

II – Análise

O art. 20 da LDB, com fundamento na referên-
cia do art. 213 da Constituição Federal às escolas 
privadas sem fins lucrativos, que podem, observadas 
determinadas condições, receber recursos públicos, 
classificou as instituições privadas de ensino em qua-
tro categorias:

1º) particulares em sentido estrito, assim entendi-
das as que são instituídas e mantidas por uma ou mais 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não 
apresentem as características dos incisos abaixo;

2º) comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 
professores e alunos que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade;

3º) confessionais, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 
confessional e ideologia específicas e ao disposto no 
inciso anterior;

4º) filantrópicas na forma da lei.
Cumpre notar que as definições simples ofereci-

das pela LDB permitem que uma escola possa enqua-
drar-se em mais de uma categoria. Assim, por exemplo, 
muitas escolas confessionais são, também, entidades 
filantrópicas – ou beneficentes, como as denomina, 
atualmente, a legislação da seguridade social.

O objetivo do legislador, ao conceituar as es-
colas privadas comunitárias foi o de permitir que os 

cidadãos, como pessoas físicas ou mediante a forma 
de pessoa jurídica, tomassem a iniciativa de criar ins-
tituições de ensino, com a única exigência específica 
de incluir representantes da comunidade em sua en-
tidade mantenedora.

A título de exemplificação, mas também com a 
finalidade de incentivar iniciativas nesse campo, a lei 
explicitou o caso de cooperativas de professores e 
alunos, duas categorias de indivíduos intimamente 
ligados ao processo educativo.

Nessa lógica, todavia, a lei omitiu os pais de 
alunos, grupo de grande importância nesse processo 
e que desempenha relevante papel na formação de 
cooperativas de ensino.

O projeto de lei em exame vem sanar essa falha, 
mediante a simples inclusão dos pais entre os parti-
cipantes de cooperativas educacionais passíveis de 
caracterização como escolas comunitárias.

Por fim, cumpre assinalar que a iniciativa é cons-
titucional, jurídica e observa a boa técnica legislativa. 
Desse modo, merece ser acolhida por esta Comissão.

Apenas deve ser feito um reparo redacional para 
corrigir lapso do próprio texto atual da LDB, repetido 
no projeto, concernente à intercalação sobre as coo-
perativas. É preciso pôr vírgula após o vocábulo aluno, 
pois a inclusão de representantes da comunidade na 
entidade mantenedora se refere a todas as escolas 
comunitárias, e não apenas àquelas que assumem a 
forma de cooperativa de pais, professores e alunos.

III – Voto

Ante o exposto, votamos a favor da aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2005, acolhida 
a seguinte emenda de redação

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 21, de 2005, a se-
guinte redação:

Art. 1º O inciso 11 do caput do art. 20 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
 ..............................................................
II – comunitárias, assim entendidas as 

que são instituídas por grupos de pessoas fí-
sicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 
inclusive cooperativas de pais, professores e 
alunos, que incluam em sua entidade mante-
nedora representantes da comunidade.

 ....................................................  “(NR)

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados 

às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que:

I – comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem 
seus excedentes financeiros em educação;

II – assegurem a destinação de seu patrimônio 
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessio-
nal, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 
suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo pode-
rão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino 
fundamental e médio, na forma da lei, para os que de-
monstrarem insuficiência de recursos, quando houver 
falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 
localidade da residência do educando, ficando o Poder 
Público obrigado a investir prioritariamente na expan-
são de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e 
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público.

PARECER Nº 1.364, DE 2005

Da Comissão de Educação, em de-
cisão terminativa, Sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 122, de 2005,da autoria do 
Senador Tião Viana, que Institui o Dia Na-
cional da Voz.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2005, 
de autoria do nobre Senador Tião Viana, institui o Dia 
Nacional da Voz, a ser celebrado anualmente no dia 
16 de abril, em todo o País, conforme determina o 
seu art. 1º.

A vigência da lei que se originará do projeto en-
contra-se definida para a data de sua publicação, como 
explicita o art. 2º do PLS em tela.

A proposição foi distribuída somente a esta Co-
missão de Educação, para decisão em caráter ter-
minativo, não tendo sido apresentadas emendas no 
prazo regimental.

II – Análise

A proposição em comento tem como objetivo 
precípuo abrir espaço no calendário brasileiro de efe-
mérides para ressaltar a importância da função vocal 
e alertar a população para a necessidade de se ter 
cuidado com a saúde da voz.

É útil que a sociedade seja alertada para o fato 
de que rouquidão persistente, dores constantes de 
garganta, sensação de incômodo ao engolir, e perda 
de voz podem ser sinais de alerta indicadores da exis-
tência de distúrbios vocais. As pessoas precisam dar 
mais atenção às alterações da voz, pois a procura de 
avaliação médica nas fases iniciais do problema pode 
evitar distúrbios vocais mais graves, tais como larin-
gites, cistos, nódulos, pólipos ou até mesmo câncer.

A iniciativa de instituir essa data também contribui 
positivamente para chamar a atenção para aspectos 
referentes aos distúrbios vocais que acometem signifi-
cativo número de profissionais que utilizam a voz como 
importante meio de desempenho do seu trabalho.

Estudos realizados no meio acadêmico demons-
tram que algumas categorias profissionais, como a dos 
professores, por exemplo, apresentam alto risco de 
desenvolvimento de distúrbios vocais de ordem ocu-
pacional, por uso inadequado ou abusivo da voz.

Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de 
Laringologia e Voz apontam que enfermidades vocais 
têm grande impacto social, psicológico, biológico e eco-
nômico, e que cerca de cem milhões de reais são gastos 
por ano com licenças, afastamentos e readaptações 
por disfonia. Ademais, o Brasil está entre os países que 
têm elevada incidência de câncer de laringe.

Cumpre ressaltar que, desde 1999, a supramen-
cionada entidade tomou a iniciativa de promover, no 
Brasil, a Semana da Voz. O sucesso dessa campanha 
motivou outros países a adotar a idéia brasileira. Em 
2003, a campanha ganhou reconhecimento internacio-
nal e o dia 16 de abril entrou para o calendário como 
o Dia Mundial da Voz, com a adesão de países como 
Portugal, Espanha, Bélgica, Suíça, Itália, Argentina, 
Chile, Venezuela, Panamá e Estados Unidos.

A escolha da data é plenamente justificada, pois 
no dia 16 de abri] são realizados, em diversos estados 
da Federação, eventos e campanhas de orientação 
e prevenção promovidos por entidades das áreas de 
laringologia e fonoaudiologia.

Assim sendo, considerando a importância da voz 
e a necessidade de se conscientizar a população so-
bre os cuidados a serem tomados para a manutenção 
de uma voz saudável, recomendamos a aprovação da 
proposta em análise.

Tendo em vista a competência terminativa desta 
Comissão, cabe explicitar que não existem impedimentos 
jurídicos ou constitucionais à aprovação da matéria.

III – Voto

Do exposto, nosso voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 122, de 2005, que institui o Dia 
Nacional da Voz, nos termos em que se apresenta.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2005. .

    255ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27722 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27723     257ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27724 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

PARECER Nº 1.365, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2005, 
de autoria do Senador Aelton Freitas, que 
denomina “Aeroporto de Uberaba – Mário 
de Almeida Franco” o aeroporto da cidade 
de Uberaba, no Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2005, de 
autoria do Senador Aelton Freitas, propõe “denominar 
“Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco’ o 
aeroporto da cidade de Uberaba, no Estado de Minas 
Gerais”.

Em sua justificação, o autor aponta aspectos da 
biografia do homenageado que, tendo sido grande pecu-
arista da região, registra em seu currículo o descortino 
de ter defendido, pioneiramente no Brasil, a vacinação 
do gado contra a febre aftosa, posteriormente incorpo-
rada aos programas do governo federal.

O autor destaca ainda que Mário de Almeida 
Franco, piloto eminente, deu importante contribuição 
para o setor da aviação, ao oferecer seu campo de 
pouso particular para que outros pilotos “pudessem 
cumprir as horas de vôo necessárias para a obtenção 
do “brevê”’. Além disso, doou a área onde se localiza 
o aeroporto da cidade, que integrava fazenda de sua 
propriedade.

O projeto foi distribuído com exclusividade à Co-
missão de Educação, para decisão terminativa, não lhe 
tendo sido oferecidas emendas.

II – Análise

A excepcional biografia de Mário de Almeida Fran-
co o credencia fartamente para a homenagem propos-
ta pelo nobre Senador Aelton Freitas. Destaca-se seu 
caráter arrojado e inovador que lhe garantiu papel de 
relevância tanto no desenvolvimento da região, como 
pecuarista empreendedor e consciencioso, quanto no 
campo da aviação civil, como um dos primeiros pro-
prietários de aviões da região.

Admira-se ainda a personalidade magnânima do 
homenageado, revelada no incentivo à formação de 
pilotos em seu campo de pouso particular e na doa-
ção do próprio terreno onde se construiu o aeroporto 
da cidade. Nesse sentido, faz-se especialmente justa 
e oportuna que a homenagem se dê na forma da atri-

buição de seu nome ao aeroporto de Uberaba, cidade 
que ajudou a desenvolver.

A proposição insere-se na competência consti-
tucional da União, por tratar-se de aeroporto sob ju-
risdição federal, não havendo qualquer restrição à ini-
ciativa parlamentar nessa matéria. Além disso, atende 
ao disposto na Lei nº 1.909, de 21 de junho de 1953 
– que estabelece, em seu art. 1º que “os aeroportos 
brasileiros terão em geral a denominação das próprias 
cidades, vilas ou povoados em que se encontrem...”, 
embora admita que “poderá um aeroporto ou um aeró-
dromo ter a designação de um nome de brasileiro que 
tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação, 
ou de um fato histórico nacional.”

A proposição observa também os preceitos ex-
pressos na Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que 
dispõe especificamente “sobre a denominação de vias 
e estações terminais do Plano Nacional de Viação”, 
que prevê que “mediante lei especial (...), uma estação 
terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderá ter, su-
pletivamente, a designação de um fato histórico ou de 
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante 
serviço à Nação ou à Humanidade.”

O projeto, portanto, além de meritório, reúne as 
condições de legais e

constitucionalidade e juridicidade, bem como os 
requisitos regimentais exigidos.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente 
à Aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 153, de 
2005, com as seguintes emendas de redação:

EMENDA 1-CE

Dê-se à Ementa do Projeto de Lei, a seguinte 
redação:

Denomina “Aeroporto de Uberaba – MG 
– Mário de Almeida Franco” o aeroporto da cida-
de de Uberaba, no Estado de Minas Gerais.

EMENDA 2-CE

Dê-se ao artigo 1º do Projeto de Lei, a seguinte 
redação:

Art. 1º O Aeroporto de Uberaba, no Es-
tado de Minas Gerais, passa a denominar-se 
“Aeroporto de Uberaba – MG – Mário de Al-
meida Franco”.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2005.
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TEXTO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2005

Denomina “Aeroporto de Uberaba – 
MG, Mário de Almeida Franco” o aeroporto 
da cidade de Uberaba, no Estado de Minas 
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O Aeroporto de Uberaba, no Estado de 

Minas Gerais, passa a denominar-se “Aeroporto de 
Uberaba – MG – Mário de Almeida Franco”.

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

Sala da Comissão, 9  de agosto de 2005. – Gerson 
Camata, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

Of. nº CE/102/2005

Brasília, 11 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 02 de agosto p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 122, de 
2005, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Tião Viana que, “Institui o Dia Nacional da Voz”.

Atenciosamente, Senador Augusto Botelho, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Co-
missão de Educação.

Of. nº CE/106/2005

Brasília, 11 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 09 de agosto p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 153, de 
2005, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 

Aelton Freitas que, “Denomina “Aeroporto de Uberaba 
– Mário de Almeida Franco” o aeroporto da cidade de 
Uberaba, no Estado de Minas Gerais”. 

Atenciosamente, Senador Gerson Camata, Pre-
sidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
122 e 153, de 2005, cujos pareceres foram lidos ante-
riormente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.361, 1.362 
e 1.363, de 2005, respectivamente, das Comissões de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa, de Assuntos 
Sociais e de Educação, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2003-Com-
plementar (nº 52/99-Complementar, na Casa 
de origem), que acrescenta inciso ao art. 3º da 
Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 
1994, que “cria o Fundo Penitenciário Nacional 
– Funpen e dá outras providências”, para incluir 
a manutenção das casas de abrigo;

– Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2004 (nº 4.891/99, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre a or-
ganização de Seguridade Social, institui Plano 
de Custeio, e dá outras providências” e a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências” (dispõe sobre segurado 
de sociedade conjugal ou união estável); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2005 (nº 
2.501/2000, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao inciso II do caput do art. 20 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional 
(inclui os pais como integrantes das instituições 
privadas de ensino comunitárias).

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco dias 
úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 38, de 2004 (nº 808/2003, na Casa de origem), que 
obriga a identificação do responsável pela intermedia-
ção imobiliária no registro de escrituras públicas de 
compra e venda de imóveis e altera a Lei nº 7.433, de 
18 de dezembro de 1985.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 70, 
de 2005, de autoria do Senador Marco Maciel, que dá 
nova redação ao art. 388 da Resolução nº 93, de 1970 
(Regimento Interno do Senado Federal).

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 

– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício nº 480/2005-GSRTOU

Brasília, 15 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Na forma regimental, solicito a Vossa Excelên-

cia as providências para autorizar a correção da jus-
tificação do PLS nº 277, de 2005, de minha autoria, 
em razão de conter erro de redação que conflita com 
o texto proposto para o art. 2º da Lei nº 9.452/1997, 
constante do projeto.

Pelo exposto, informo que o texto correto está 
abaixo transcrito, assinaladas as devidas correções 
que deverão constar da justificação:

“A Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, 
ao criar regras para a notificação da liberação 
de recursos federais para os Municípios, fixou 
dois prazos. O primeiro prazo se aplica a ór-
gãos federais, que devem notificar as câmaras 
Municipais da liberação de recursos federais 
em dois dias úteis. A experiência demonstrou 
que esse prazo é razoável e vem sendo cum-
prido. O segundo prazo se aplica aos Municí-
pios, que deverão retransmitir a informação 
da liberação dos recursos a grande número 
de instituições em dois dias úteis. Esse prazo 
revelou-se inexeqüível, e este projeto propõe 
alterá-lo para cinco dias úteis.

Entendemos que o prazo de dois dias 
úteis ocasione um custo burocrático exagerado 
para a administração de municípios pequenos. 
A lei exige que os Municípios notifiquem grande 
número de instituições: todos os partidos polí-
ticos, sindicatos de trabalhadores e entidades 
empresariais, com sede no Município. A dila-
tação do prazo para até cinco dias úteis teria 
a vantagem de, em um comunicado, inserir a 

noticia de diversos créditos, o que reduziria 
substancialmente a burocracia municipal.”

Atenciosamente, _ Senador Rodolpho Touri-
nho.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– A Presidência determina a republicação do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2005 no Diário do Se-
nado Federal e a confecção dos referidos avulsos.

É o seguinte o texto do projeto a ser re-
publicado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2005

Altera a Lei nº 9.452, de 20 de março 
de 1997, que determina que as Câmaras 
Municipais sejam obrigatoriamente notifi-
cadas da liberação dos recursos federais 
para os respectivos Municípios e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março 

de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A Prefeitura do Município benefici-
ário da liberação de recursos, de que trata o art. 
1º, notificará os partidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais, 
com sede no Município, da respectiva liberação, 
no prazo de até cinco dias úteis, contado da data 
de recebimento dos recursos. (NR)

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

Justificação

A Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, ao criar re-
gras para a notificação da liberação de recursos federais 
para os Municípios, fixou dois prazos. O primeiro prazo se 
aplica a órgãos federais, que devem notificar as Câmaras 
Municipais da liberação de recursos federais em dois dias 
úteis. A experiência demonstrou que esse prazo é razo-
ável e vem sendo cumprido. O segundo prazo se aplica 
aos Municípios, que deverão retransmitir a informação da 
liberação dos recursos ao grande número de instituições 
em dois dias úteis. Esse prazo revelou-se inexeqüível, e 
este projeto propõe alterá-lo para cinco dias úteis.

Entendemos que o prazo de dois dias úteis oca-
sione um custo burocrático exagerado para a admi-
nistração de municípios pequenos. A lei exige que os 
Municípios notifiquem grande número de instituições: 
todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhado-
res e entidades empresariais, com sede no Município. 
A dilatação do prazo para até cinco dias úteis teria a 
vantagem de, em um comunicado, inserir a notícia de 
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diversos créditos, o que reduziria substancialmente a 
burocracia municipal.

Sala das Sessões, Senador Rodolpho Touri-
nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997

Determina que as Câmaras Munici-
pais sejam obrigatoriamente notificadas 
da liberação de recursos federais para os 
respectivos Municípios e dá outras provi-
dências.

Art. 1º Os órgãos e entidades da administração 
federal direta e as autarquias, fundações públicas, em-
presas públicas e sociedades de economia mista fede-
rais notificarão as respectivas Câmaras Municipais da 
liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, 
a qualquer título, para os Municípios, no prazo de dois 
dias úteis, contado da data da liberação.

Art. 2º A Prefeitura do Município beneficiário da 
liberação de recursos, de que trata o art. 1º desta lei, 
notificará os partidos políticos, os sindicatos de traba-
lhadores e as entidades empresariais, com sede no 
Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento dos recursos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício Número GBPM-120/2005

Brasília, 16 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, 

tenho a honra de indicar o nome do Excelentíssimo 
Senhor Senador Rodolpho Tourinho para compor, na 
condição de titular, a GPMI da Compra de Votos, em 
substituição ao Excelentíssimo Senhor Senador Efraim 
Morais, pelo Bloco Parlamentar da Minoria.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero 
meus protestos da mais distinta consideração

Cordialmente, _ Senador José Jorge,  Líder do 
Bloco Parlamentar da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício nº 192/Plen 

Brasília, 16 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

a fim de indicar como suplente, o Deputado Eduardo 
Valverde – PT/RO, para integrar a comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito destinada a apurar as denúncias 
de recebimento de quaisquer vantagens patrimoniais 
e/ou pecuniárias indevidas por membros do Congres-
so Nacional, com a finalidade de aprovar as matérias 
de interesse do Poder Executivo e, as acusações do 
mesmo teor nas deliberações da Proposta de Emenda 
nº  1/1995, que dispõe sobre a reeleição para man-
datos executivos.

Atenciosamente, _ Deputado Fernando Ferro 
Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– A Presidência designa o Sr. Deputado Eduardo Val-
verde, como suplente, para compor a Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito nos termos do ofício que 
acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

OF/GAB/I/Nº 1.073

Brasília, 16 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Gastão Vieira passa a participar, na qualidade de Titu-
lar, da Comissão Mista de Inquérito destinada a apurar 
as denúncias de recebimento de quaisquer vantagens 
patrimoniais e/ou pecuniárias indevida por membro do 
Congresso Nacional, com a finalidade de aprovar as 
matérias de interesse do Poder Executivo e, as acusa-
ções do mesmo teor nas deliberações da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 01/1995, que dispõe sobre 
a reeleição para mandatos executivos, em substituição 
ao Deputado Mauro Lopes, que passa a participar na 
qualidade de 1º Suplente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e elevada consideração, 

Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, 
Senador Papaléo Paes.

É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 39, DE 2005

Dá nova redação aos §§ 2º e 4º do art. 
55 da Constituição Federal, que dispõe so-
bre a perda de mandato por Deputado ou 
Senador.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os §§ 2º e 4º do ar. 55 da Constituição Fe-
deral passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 55.  ..................................................
§ 1º  .......................................................
2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a per-

da do mandato será decidida pela Câmara dos 
Deputados ou pelo Senado Federal, por voto 
secreto e maioria absoluta, mediante represen-
tação do colegiado responsável pela preserva-
ção da ética e decoro parlamentar da respectiva 
Casa, assegurada ampla defesa. (NR)

§ 3º  .......................................................
§ 4º A renúncia de parlamentar sob in-

vestigação do Congresso Nacional para apu-
ração das faltas a que se referem os incisos 
I e II deste artigo, ou que tenha contra si pro-
cedimento já instaurado ou protocolado junto 
à respectiva Mesa, só produzirá efeitos se a 
decisão final não concluir pela perda de man-
dato. (NR)

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

Justificação

A proposição que submetemos à apreciação 
dos nossos pares congressistas tem o objetivo de dar 
nova redação aos §§ 2º e 4º do art. 55 da Constitui-
ção Federal.

A alteração proposta para o § 2º tem como meta 
a valorização e legitimação das representações fei-
tas, junto aos colegiados responsáveis pelo exame 
e preservação da ética e decoro parlamentar, contra 
Deputado ou Senador que tenha procedido de maneira 
incompatível com o exercício do cargo e das quais re-
sulte deliberação definitiva e conclusiva para abertura 
de procedimento de cassação de mandato.

De acordo com o que dispõe, hoje, a Constitui-
ção, a cassação do mandato parlamentar depende 
de decisão da maioria absoluta da respectiva casa 
em voto secreto, mediante provocação da respectiva 
Mesa ou de partido político representado no Congres-
so Nacional.

Ora, de que adianta a decisão de um colegiado 
criado especificamente para apurar e analisar o com-
portamento e a lisura do deputado ou senador, se esta 
depende do aval das Mesas Diretoras ou de partido 
político, órgãos que não dispõem de prerrogativa para 
a análise dos aspectos éticos e morais do comporta-
mento de seus pares?

Outra modificação que proponho – e é correlata à 
primeira, vem a ser a contida na extinta PEC nº 31/97, 
que teve como primeira signatária a ilustre Senadora 
Marina Silva, da qual tive a honra de ser designado 
Relator, mas que, infelizmente, não chegou a ser exa-
minada pela Comissão, sendo remetida ao arquivo ao 
final da Legislatura. Sobre essa PEC, emiti parecer 
favorável. E, por continuar a julgá-la em total sintonia 
com os propósitos que desejamos alcançar, reproduzo 
aqui os seus convincentes e valiosos argumentos da 
Senadora, hoje Ministra, Marina Silva:

“Tal modificação pretende conferir um alcance 
maior à condição suspensiva estabelecida pelo precep-
tivo supracitado. Isso porque o entendimento de que o § 
4º do art. 55 da Lei Maior só alcança os parlamentares 
já submetidos a processo, não atingido os submetidos 
a investigação, levou dois dos deputados acusados de 
venderem os respectivos votos a renunciarem aos seus 
mandatos. Ou seja, acreditando que seriam cassados 
por seus pares, ficando, pois, inelegíveis na forma da Lei 
Complementar nº 64/90, acima transcrita, renunciaram 
ainda na fase investigatória para que suas renúncias 
não fossem atingidas pela condição suspensiva do § 
4º do art. 55 da Constituição Federal, por ocasião da 
fase especificamente processual.

Para impedir que renúncias como as aqui citadas 
produzem efeitos antes do julgamento de parlamenta-
res investigados, é que propomos novo texto para o § 
4º do art. 55 da Constituição, mais abrangente e que 
necessariamente alcançaria a renúncia de parlamen-
tares investigado pelo Congresso Nacional para apu-
ração das faltas a que se referem os incisos I e II do 
art. 55 da Constituição Federal, ou que tenha contra 
si procedimento já instaurado ou protocolado junto à 
respectiva Mesa, só produzindo efeitos a renúncia se 
a decisão final não concluir pela perda de mandato, ou 
seja, a suspensão dos efeitos da renúncia tanto a fase 
investigatória como a processual propriamente dita.

Assim, o parlamentar já processado para os fins 
da perda de mandato, como também os ainda em pro-
cesso de investigação ficariam sujeitos à condição do 
mandato popular.

Ante o exposto e tendo em vista a relevância 
da matéria, solicitamos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação da presente proposta de emenda 
à Constituição.”

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Pedro Simon.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se-

nador:
I – que infringir qualquer das proibições estabe-

lecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível 

com o decoro parlamentar:
III – que deixar de comparecer, em cada sessão 

legislativa, à terça-parte das sessões ordinárias da 
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por 
esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos 
casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, 
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso 
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos; I, II e VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria abso-
luta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de 
partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V a per-
da será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de 
ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros ou de partido político representado no Con-
gresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a pro-
cesso que vise ou possa levar à perda do mandato, nos 
termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 
deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – PMDB – AL) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador 
Flexa Ribeiro e em seguida ao Senador Paulo Paim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável, nos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/ PT – AC) 
– Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, quero que se respeite a ordem de 
chegada. Se eu estiver contemplado, eu peço a minha 
inscrição. Mas respeito a ordem de chegada. Peço a 
palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela 
ordem; em seguida, tem a palavra o Senador Roberto 
Saturnino.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso queri-
do amigo Senador Paulo Paim é uma das expressões do 
Senado e tem o direito de se inscrever na hora em que 
quiser para falar. Mas eu fui o segundo a chegar aqui 
em plenário. Se o assunto do Senador Paulo Paim for 
mais importante, eu abrirei mão. Caso contrário, quero 
me inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu reafirmo: se assim for necessário, eu fico 
como primeiro suplente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa apenas esclarece aos nobres Senadores que, 
pelo Regimento, tem inscrição assegurada o Senador 
que primeiro pedir a palavra pela ordem. Havendo um 
entendimento prévio de V. Exªs, melhor para a Mesa 
no devido registro de inscrições.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Roberto 
Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
realmente, eu fui o terceiro a chegar, mas faço minhas 
as palavras do Senador Leonel Pavan: se o Senador 
Paulo Paim quiser, tiver algo mais importante...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Ficam inscritos, então, o Senador Flexa Ribeiro, o 
Senador Leonel Pavan, o Senador Roberto Saturnino 
e, como primeiro suplente, o Senador Paulo Paim.

O SR. NEZINHO ALENCAR (Bloco/PSB – TO) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Nezinho Alencar, pela 
ordem.
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O SR. NEZINHO ALENCAR (Bloco/PSB  TO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu também não sei a minha 
ordem de chegada, mas, se for...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª fica inscrito como segundo suplente, Senador 
Nezinho Alencar; aliás, V. Exª terá a palavra pela Li-
derança; então, terá a palavra após o primeiro orador 
regularmente inscrito, que é o Senador Jorge Bornhau-
sen, a quem concedo a palavra.

S. Exª dispõe de 12 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana 
passada, desta tribuna, dirigi perguntas ao Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao Vice-Pre-
sidente, José Alencar. Afirmei que o Presidente tinha 
obrigação de responder sobre a questão do emprés-
timo que havia feito junto ao seu Partido, PT.

Partido político não é instituição financeira. Tem as 
suas ações definidas e delimitadas em lei. O dinheiro 
do fundo partidário não pode ser instrumento de em-
préstimo para qualquer filiado, e há necessidade de 
saber como e por quem esse empréstimo foi pago.

Da mesma maneira, solicitei ao Presidente da 
República que respondesse à Nação sobre os paga-
mentos feitos pelo Sr. Marcos Valério, em 2003, ao 
Sr. Duda Mendonça, que certamente correspondiam 
a dívidas da campanha de 2002, do Presidente e do 
Vice-Presidente da República.

Pedi também ao Vice-Presidente da República 
que respondesse à questão, já que o Líder do seu 
Partido havia, quando de sua renúncia, afirmado que 
o dinheiro recebido pelo PL tinha sido para a campa-
nha de 2002, onde o candidato a Vice-Presidente José 
Alencar fora o nome mais importante.

Pedi, finalmente, que o Presidente da República 
desse uma resposta à questão da venda de uma em-
presa por seu filho, já que o jornal O Globo diz que 
uma das concessionárias de serviço público havia sido 
vetada na transação pelo Presidente da República, 
e era preciso saber se ele tinha sugerido a segunda 
transação com outra concessionária de serviço públi-
co. Na semana que passou, esses assuntos vieram 
trazer maior gravidade. Senão vejamos: na questão 
do empréstimo, aparece o Presidente do Sebrae, Sr. 
Paulo Okamotto, para dizer que pagou o empréstimo 
do Presidente da República. Depois, surge o Ministro 
Jaques Wagner, fala em nome do Presidente e afirma 
que nem houve empréstimo, nem houve pagamento 
por parte do Presidente da República. E a contabili-
dade do PT, que está no Tribunal Superior Eleitoral, 
mostra o empréstimo, em nome do Sr. Luiz Inácio Lula 

da Silva, e os pagamentos feitos também pelo deve-
dor em dinheiro. 

Ora, a CPI constatou que esses pagamentos 
foram feitos em dinheiro, em agências do Banco do 
Brasil em São Paulo, em nome do Presidente, que não 
estava em São Paulo. Veio o Presidente da República, 
solicita uma cadeia de rádio e televisão. Esperávamos 
respostas a essas colocações, que são graves, e que 
podem se transformar e se consubstanciar em crime 
de responsabilidade. 

O Presidente resolveu, na sua palavra à Nação 
e aos brasileiros, auto-elogiar o seu governo com re-
alizações, muitas que não fez nem conquistou; consi-
derou-se traído, sem dizer quem o traiu, quando, na 
verdade, ele traiu os eleitores – o que não é o meu 
caso – que votaram no primeiro e já no segundo turno 
como candidato à Presidência da República; e, no fim, 
de maneira envergonhada, acabrunhada, disse que o 
PT devia desculpas à Nação. E se o governo – se, no 
condicional – tivesse errado, deveria pedir desculpas. 
Não ele, Presidente.

Os fatos que enumerei desta tribuna ficaram sem 
respostas. Cabe à oposição e, no caso, ao PFL, pedir 
o aprofundamento das investigações. Ainda estamos 
longe dos resultados. Nem as investigações sobre os 
Correios chegaram ao seu término. Falta abrir a caixa 
do IRB, de Furnas, da Petrobras, dos Fundos de Pen-
são e da Secom. Isso, no mínimo, já que é evidente 
que, como um câncer, a corrupção está com metástase 
em todo o organismo do governo.

Nossa obrigação é, terminado o processo de in-
vestigação, enviar ao Ministério Público a relação dos 
culpados do Poder Executivo: os agentes públicos, os 
corruptores, principalmente, e aqueles que não fazem 
parte do governo, mas que serviram de instrumento 
para a corrupção. O Congresso Nacional, sem dúvida 
alguma, tem a obrigação de cassar o mandato dos par-
lamentares que tiverem vendido as suas consciências 
por meio de pagamentos para votar a favor do gover-
no. Nossa obrigação é essa, a fim de que, amanhã, o 
Congresso tenha legitimidade para, se vier o caso de 
impeachment do Presidente e do Vice-Presidente da 
República, não ser contestado.

O PFL não tem motivos para fugir ao tema do 
impeachment. O impedimento do Presidente da Re-
pública e o do Vice-Presidente está determinado na 
Constituição Federal. São normas, recursos amargos 
que já foram usados. Repito: não faremos acordos, 
acordinhos, acordãos, conchavos ou arreglos. Quere-
mos a punição, doa a quem doer, custe o que custar 
a quem faltou com o decoro parlamentar ou a quem 
cometeu crime de responsabilidade.
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Deixar de analisar esta situação perante a so-
ciedade é estar dissociado da realidade. A Folha de 
S.Paulo publicou ontem: “Fatos mostram que há con-
dições para o impeachment, diz Busatto”, nada mais 
nada menos do que o Presidente da OAB. E mais: no 
O Estado de S. Paulo de hoje, o Presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Rodrigo Collaço, 
disse ontem que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
deve ser investigado no caso de existirem suspeitas 
de sua participação nas supostas irregularidades que 
provocaram a atual crise política. Afirma o Presidente 
da Associação dos Magistrados: “Se aparecerem ele-
mentos apontando para a participação, precisa haver 
investigação”.

É preciso acentuar que vivemos sob o regime 
presidencialista. Se tivéssemos o parlamentarismo, 
essa questão já estaria resolvida. Já teríamos tido a 
dissolução do Parlamento, a queda do gabinete e a 
convocação de novas eleições. O Poder Judiciário já 
estaria diretamente agindo no sentido de punir os cul-
pados. Mas vivemos no regime presidencialista, que é 
muito mais inflexível em questões como esta. 

Por isso, temos que qualificar que o Presidente 
da República necessita de zelo no gerenciamento da 
coisa pública, porque é o principal responsável por toda 
a ação de governo no regime presidencialista.

Lembro aqui Rui Barbosa, que ensinou:

Toda vez que o Presidente, o Vice-Presi-
dente da República violou ciente e deliberada-
mente os termos expressos na Constituição, ou 
qualquer outra lei que lhe cometa funções não 
discricionárias, exerceu-a caprichosa, perversa, 
leviana ou obcecadamente, impassível ante as 
conseqüências desastrosas desse proceder, 
cabe o julgamento político, pouco importando 
saber se o acto foi declarado felonia, ou crime, 
por lei do Congresso.

Essas palavras de Rui têm que ser lembradas 
hoje. 

A Lei nº 1.079, de 1950, ao prever como crime de 
responsabilidade atentar contra a probidade administra-
tiva, visa punir a conduta ilegal ou moral do Presiden-
te da República, do Vice-Presidente e de todo agente 
público voltada para a corrupção e para o desrespeito 
à dignidade, honra ou ao decoro do cargo.

Vejamos o procedimento na Constituição. A im-
prensa, a sociedade nos questiona: o que farão os 
partidos políticos se constatarem a existência do crime 
de responsabilidade?

Respondo: não podem ser autores de nenhum 
processo de impedimento do Presidente ou do Vice-
Presidente da República. Essa iniciativa cabe ao cida-

dão brasileiro nato ou naturalizado, no gozo dos seus 
direitos. Não cabe a organização não-governamen-
tal alguma nem a entidade corporativa. Não cabe, no 
meu entender, a um parlamentar, porque vai ter que 
se pronunciar e, se assim o desejar, não pode iniciar 
um processo de impedimento, porque o deputado terá 
que votar admissibilidade e o Senador terá que parti-
cipar do julgamento.

É preciso que se esclareça que há, no processo, 
a vontade monocrática do Presidente da Câmara dos 
Deputados. Assim estabelece a lei. Se o Presidente 
da Câmara entender que a petição de impedimento 
do Presidente e do Vice-Presidente da República, no 
caso, for inepta, não tiver base jurídica, ele poderá 
mandar arquivar. E o Supremo já decidiu que essa é 
a regra, podendo apenas 10% dos integrantes da Câ-
mara dos Deputados fazerem requerimento para que 
a decisão seja aprovada ou desaprovada em plenário. 
Admitida, teremos que ter os dois terços da Câmara 
dos Deputados pedindo processamento para haver o 
julgamento pelo Senado Federal.

E aí é preciso que se examine uma questão que 
também vem sendo colocada de forma equivocada, o 
problema da sucessão.

No caso de extremo impedimento do Presidente 
e do Vice-Presidente da República, sucedem-no, pela 
ordem hierárquica, o Presidente da Câmara dos Depu-
tados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. Se houver este rito de 
sucessão, é preciso que se esclareça que é sucessão 
e não substituição. Portanto, se o Presidente da Câ-
mara dos Deputados vier a suceder o Presidente por 
30 dias, que é o que diz a Constituição, no caso de 
um mandato que já alcançou mais de dois anos, ele 
deixará a condição de ser Deputado e Presidente da 
Câmara para ser Presidente da República por 30 dias. 
Pode até ser candidato, mas não voltará ao Congresso, 
porque sucedeu o Presidente da República. Esse é o 
entendimento da maioria dos juristas brasileiros.

Portanto, não podemos fugir a explicar à Nação 
o nosso comportamento. Nós queremos investigação, 
apuração. Não cabe aos partidos políticos nem deve 
caber a congressistas o pedido do procedimento de 
impedimento do Presidente da República. Mas cabe a 
qualquer cidadão brasileiro fazê-lo perante a Câmara 
dos Deputados.

A lei regulamentadora da eleição indireta tam-
bém não foi votada pelo congresso, embora prevista 
na Constituição de 1988. Há uma lacuna a ser preen-
chida, independentemente de haver ou não o proce-
dimento previsto constitucionalmente. Digo isso em 
nome do meu Partido.
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Volto aqui para afirmar que não houve respostas 
por parte do Presidente da República aos questiona-
mentos que, na qualidade de Presidente do PFL e 
Senador por Santa Catarina, fiz há uma semana des-
ta tribuna. Continua sem resposta a questão do em-
préstimo. Continua sem resposta a questão do caixa 
2, agora mais grave ainda com o passeio daqueles re-
cursos por paraísos fiscais. O Presidente da República 
tem que dizer a verdade. Não pode ser escondido sob 
o manto de um procedimento orientado por excelen-
te criminalista. A sua obrigação é falar aquilo que fez 
para a Nação poder julgá-lo, se for o caso, absolvê-lo 
ou condená-lo.

O PFL não faz acordos, acordinhos, acordões, 
conchavos ou arreglos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Nezinho Alencar, 
pela Liderança do PSB, nos termos do art. 14, inciso 
II, alínea “a”, do Regimento Interno.

S. Exª dispõe de até sete minutos.
O SR. NEZINHO ALENCAR (Bloco/PSB – TO. 

Pela Liderança do PSB. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos momentos 
de grande preocupação no cenário político nacional, 
onde se estabeleceu uma luta pela moralidade no trato 
da coisa pública. Luta na qual me coloco ao lado daque-
les que querem construir um Brasil socialmente justo e 
forte economicamente, em todo o seu território.

É por esta razão que desejo registrar a que deverá 
ser considerada no futuro a mais importante parceria 
entre os poderes estadual e federal, tendo a educa-
ção superior, no campo da medicina, como foco de 
importante projeto.

Trata-se da criação do Centro Integrado da Ciên-
cia e da Saúde da Universidade Federal do Tocantins, 
a ser implantado junto ao recém-inaugurado Hospital 
Geral de Palmas, o qual permitirá a criação do primeiro 
curso de medicina do nosso Estado.

Além disso, a instalação do Centro Integrado 
garantirá o desenvolvimento de outros 12 cursos de 
graduação na mesma área, como os de enfermagem, 
nutrição e odontologia, e também cursos de pós-gra-
duação, tais quais os de oftalmologia, cardiologia e 
ortopedia.

Mas a concretização de um projeto como este 
depende do poder de mobilização de recursos tanto 
Governo estadual quanto da sua classe política to-
cantinense, a qual conclamo, neste instante, a apoiar 
determinadamente a iniciativa, haja vista a grande 
oportunidade de suprir as carências na área da saúde 
que até então se enfrentam no Tocantins.

Do lado do Governo Federal é inequívoca a in-
tenção de concretizar ações que venham a beneficiar 

nossos conterrâneos. Afirmo isto, Sr. Presidente, porque 
testemunhei o compromisso assumido pessoalmente 
pelo nosso Presidente Lula ao avalizar o empreendi-
mento junto aos seus Ministros da Saúde e da Educa-
ção, durante a solenidade de inauguração do Hospital 
Geral de Palmas, na semana passada.

Os Srs. Ministros se comprometeram a criar um 
grupo de trabalho para apoiar e agilizar o processo 
de implantação do Centro Integrado da Ciência e da 
Saúde, dando o primeiro e definitivo passo para que 
a Universidade Federal do Tocantins possa, já no pró-
ximo ano, abrir inscrições para o primeiro vestibular 
para Medicina no Tocantins.

As expectativas são imensas, pois muda a per-
versa lógica criada com a permanente carência dos 
recursos humanos em saúde pública hoje presente no 
dia-a-dia de todos os tocantinenses. Daqui por diante, 
a população do Estado passará a contar, num futuro 
muito breve, com significativa melhoria no atendimento, 
pois terá ao seu dispor um hospital-escola integrado ao 
sistema nacional de educação superior. O que equivale 
a dizer que o tocantinense em geral será tratado com 
as mais modernas técnicas de medicina.

Mas a novidade é ainda mais alvissareira do 
que se pode imaginar se considerarmos a intenção 
do Presidente Lula de fazer do Tocantins uma espécie 
de centro de integração latino-americana em estudos 
de saúde.

Tal centro se constituiria a partir da elaboração 
de currículos dos cursos superiores da área de saú-
de, a serem ministrados pela Universidade Federal do 
Tocantins, que estejam identificados com os de outros 
países latinos, principalmente com os currículos minis-
trados em Cuba, sede da mais avançada faculdade de 
medicina comunitária dentre os continentes, como de-
clarou o Presidente a diversos interlocutores durante 
sua última visita ao Tocantins.

A idéia, mais precisamente, seria dar “uma visão 
de integralidade à saúde” e, assim, permitir inclusive 
que os estudantes brasileiros que cursam Medicina em 
Cuba e em outros países latino-americanos possam 
ter seus diplomas convalidados no Brasil, a partir da 
residência médica no Centro de Ciência e de Saúde 
a ser criado.

A realização desse projeto marcará de forma in-
delével os destinos da educação superior em nosso 
Estado, que, da condição de carência quase absoluta 
de pessoal da saúde, saltará para o patamar de forne-
cedor de mão-de-obra de alto nível especializada nos 
diversos ramos da Medicina, ainda nesta década.

Fatos como esse mantêm em mim a certeza de 
que o Tocantins avança e se colocará, muito em breve, 
na liderança da nossa Região Norte.
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Sr. Presidente, é um sonho do povo tocantinense 
a criação da Faculdade de Medicina no nosso Estado. 
Ficamos eternamente gratos ao Presidente da Repúbli-
ca, que visitou o nosso Estado e informou, de público, 
que, ainda este ano, será instalada essa faculdade. 
Em nome do povo tocantinense, externo minha eterna 
gratidão ao Presidente Lula.

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

– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, 
sem prejuízo da ordem de oradores inscritos, por 12 
minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros 
aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de co-
municação do Senado, o dia 16 de agosto é uma data 
muito importante para o Piauí, pois hoje é aniversário 
da capital do meu Estado, Teresina.

Senador Paulo Paim, a história diz que, se rea-
lizássemos olimpíadas da valia da gente brasileira, o 
piauiense com certeza arrebataria a medalha de ouro. 
Desses quinhentos anos, Senador Tião Viana, durante 
duzentos fomos dependentes de Pernambuco; durante 
cem, do Maranhão. Então, é um Estado novo, e come-
çamos a dar exemplo a este Brasil.

Atentai bem, Senador Tião Viana! A nossa capi-
tal foi a primeira capital planejada do País, em 1852. 
Esse exemplo é que inspirou Belo Horizonte, Brasília, 
Palmas e outras. E a história da cidade, Senador Pa-
paléo Paes, tinha que envolver um baiano. Do mesmo 
jeito que está ali Rui Barbosa, jovem, Saraiva chegou 
ao Piauí muito novo, com 24 anos de idade. A capital 
do Piauí, há umas três décadas, era Oeiras, e o jovem 
administrador da confiança de Pedro II, Saraiva, enten-
deu que ele devia tirar a capital de Oeiras e colocá-la 
entre os dois rios – mesopotâmica –, o rio Parnaíba 
e o rio Poti.

Muitos dizem que é diferente. Perguntam por que 
ele não a colocou logo no litoral? Senador Papaléo 
Paes, naquela época de Capitanias Hereditárias, de 
Governos Gerais, o litoral do Piauí pertencia ao Ceará. 
Então, ele não podia colocar lá. Depois é que houve 
uma troca da cidade de Crateús pelo nosso litoral.

Então, ele colocou lá Teresina. E, na visão dele, 
o Piauí tinha que crescer e suplantar a cidade mara-
nhense de Caxias, entreposto comercial antigo e forte 
do Maranhão quando ainda havia navegação fluvial 
no Parnaíba. Não foi fácil. Na sua primeira intenção, 
o Parlamento local, a Assembléia não permitiu, e ele 
perdeu. Entrou na luta política, fez a maioria na As-
sembléia e conseguiu a transferência.

A história se junta com o folclore e diz que as 
dificuldades foram enormes. Mas ele, com a sua obs-
tinação, colocou logo o nome de Teresina, em home-
nagem à mulher de Pedro II, Teresa Cristina, porque o 
movimento oeirense visava fixar Oeiras como capital.

Senador Paulo Paim, diz o folclore que não que-
riam ir os Deputados – quis Deus chegasse ao ple-
nário o Senador César Borges, nessa homenagem 
que o Piauí faz ao baiano que criou Teresina, Saraiva. 
Mas, segundo o folclore, diziam que os Deputados não 
queriam ir, a maioria de Oeiras, com suas residências, 
e foi aí que o baiano inteligente disse: “Menino, bota 
o cofre no carro-de-boi, passa ali vagarosamente na 
Assembléia que eles vão rumar para a capital atrás 
do tesouro”.

O fato é que assim se criou Teresina, e um dos 
discursos mais belos é o de Saraiva justificando que 
ele teria dispêndios, gastos – olhem a visão. Ele disse: 
“Gasto nenhum deve ser. Devemos fugir, desde que 
isso traga uma riqueza no futuro. A capital do Piauí 
tem que ser Teresina, mesopotâmica”. E assim Tere-
sina nasceu.

Iluminado era Saraiva que, depois de lá – ele já 
vinha de uma missão em Sergipe, já tinha governado 
com 24 anos –, sai do Piauí, com seus 28, assume 
funções administrativas em São Paulo e chega a Mi-
nistro, Primeiro-Ministro na Guerra do Paraguai. Então, 
ela foi criada por um iluminado que foi Primeiro-Ministro 
neste País, o Conselheiro Saraiva.

Teresina, então, comemora seus 153 anos. Não 
existe, Senador César Borges, civilização mais avan-
çada e mais adiantada do que a que se construiu em 
Teresina. Não existe! Com seus 153 anos, na minha 
lógica, a cidade é uma debutante, com 15 anos. Se-
nador César Borges, atentai bem! Gravai: a Medicina 
em Teresina é mais avançada que a de Brasília. É o 
Dr. Francisco – Senador Mão Santa – que diz.

No Piauí se faz transplante cardíaco. Teresina 
tem quatro faculdades de Medicina. Mas não foi por 
acaso. Tudo tem a sua razão, a sua etiologia, como 
nós médicos falamos.

Senador, Carreiro, no período de 1930 a 1945, 
Getúlio – e quis Deus que entrasse agora aqui o 
Senador Heráclito Fortes, que foi um extraordinário 
Prefeito de Teresina – colocou tenentes em todos 
os lugares: Ceará, Bahia e Maranhão. E quis Deus 
que no Piauí fosse diferente; lá não passamos muito 
tempo dando continência a tenente. Então, veio uma 
solução alternativa: um médico, Leônidas Melo, que 
governou no período Vargas, implantou, para a épo-
ca, o mais avançado hospital e o batizou de Getúlio 
Vargas, para conquistar a simpatia do Presidente di-
tador. Esse hospital agigantou-se no meio-norte do 
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Brasil, Teresina, e desenvolveu-se de tal maneira que 
hoje é um dos centros médicos mais avançados deste 
País. A influência da classe médica foi muito grande. 
Vários Governadores médicos, como nós, fizeram 
avançar esse sistema.

Então, aí está Teresina.
Mas há fatos interessantes, Senador Heráclito 

Fortes, de que somos orgulhosos. Atentai como o Bra-
sil deve a Teresina! O povo do mundo foi à rua e gritou 
“Liberdade, igualdade e fraternidade”. Caíram todos os 
reis, surgiu o governo do povo, pelo povo, para o povo; 
no Brasil, somente 100 anos depois de 1789, em 15 
de novembro de 1889.

Atentai bem, Senador Paulo Paim! Num jornal 
cujo nome era Ordem, David Caldas colocou o nome 
Oitenta e Nove – que nome estranho para jornal: Oi-
tenta e Nove –, 17 anos antes da Proclamação da 
República, para inspirar o povo brasileiro a sair da 
Monarquia para a República. David Caldas foi o pro-
feta da República.

Oitenta e Nove circulava na capital piauiense e no 
Brasil, para inspirar os brasileiros a fazer a República. 
Foi lá que nasceu David Caldas, que foi proibido pelos 
portugueses que sucederam D. Pedro I e D. Pedro II, 
Princesa Isabel de ser no cemitério.

E continuou o Governo de origem portuguesa.
Então, veio a proclamação. Antes, já tinha havido 

a Guerra do Jenipapo. Os portugueses passaram esse 
poder de pai para filho. D. João VI disse para D. Pedro I: 
“Filho, fica com o Sul; e eu vou ficar com o Norte”. Era 
o País, e nós, piauienses, expulsamos os portugueses 
em batalha sangrenta, em 13 de março de 1823. Por 
isso, o Brasilzão é grandão, é uno, somos todos nós, 
porque nós os expulsamos.

Mais ainda, Senador Papaléo Paes. Todo mundo 
sabe de Prestes, o militar de vida mais brilhante no 
Exército brasileiro – ele e Baptista Figueiredo foram 
os dois currículos melhores do Exército. Prestes, com 
o seu ideal socialista, fez a Cruzada Prestes. Partiu do 
sul do Paraná com a intenção de dominar Teresina, que 
seria a primeira capital comunista no Brasil.

Prestes fugiu. Ele invadiu o Piauí, mas não domi-
nou Teresina, e prendemos o seu amigo Juarez Távora. 
Nós a salvamos; seria a primeira.

A essa cidade queremos render homenagem. 
Essa cidade teve extraordinários prefeitos – Herácli-
to foi um deles –, Governadores do Estado do meu 
Partido, Alberto Silva, que a modernizou; e nós, que 
construímos, sem dúvida alguma, um dos projetos 
mais importantes, o projeto Sanear.

Atentai bem, Senador Mozarildo: Teresina tem 400 
quilômetros de esgoto, a mortalidade infantil é...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Papaléo Paes, V. Exª ainda está no PMDB. Exerça o 
corporativismo. V. Exª ainda não voou para os tucanos. 
Então, estenda este tempo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Nobre Senador, V. Exª já teve o seu tempo prorroga-
do em quatro minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E o presente 
de Teresina?

Vou pedir dois presentes: um a V. Exª, sobre o 
tempo; o outro ao Presidente da República – não é para 
homenagear Teresina. Tempo não há de faltar, para o 
Amapá, para o Piauí, para o povo do Nordeste.

E faço o convite a V. Exª para continuar no PMDB, 
no grupo autêntico, em que ontem foi filiado o Sena-
dor Almeida Lima. Que isso seja um estímulo para 
V. Exª.

Peço, então, ao Presidente da República.
Senador Heráclito Fortes, lutamos tanto aqui 

– V. Exª, antes de mim –, buscando verbas para o 
hospital universitário, para o desenvolvimento cultu-
ral, para a arquitetura, para a verticalização, depois 
do projeto Sanear, em Teresina, com uma arquitetu-
ra moderna.

Mas, Senador Heráclito Fortes, aquilo que pedi-
mos para o hospital universitário – os sessentinha –, 
segundo disse o Reitor para o Diário do Povo, dificil-
mente será pago. Abriram apenas o ambulatório, que 
está precário.

Peço ao Presidente da República, que mereceu 
a confiança e a votação do povo do Piauí – confiou 
tanto que até um governador do PT foi eleito –, que 
seja agradecido a ele. Sabemos da dificuldade por 
que Sua Excelência está passando, mas pedimos que 
termine o sonho daquele povo que faz do saber a sua 
real esperança de melhorar a qualidade de vida em 
todo o Brasil. Teresina é uma cidade que não tem o seu 
hospital universitário. Mesmo com aquela nossa briga 
toda, apenas o ambulatório funciona precariamente. 
Nunca foi concluído.

Lula, atentai bem! Como já o adverti, acabe com 
esse negócio de peladeiro, porque não dá certo. Lula, 
acabe com esse negócio de núcleo duro! O que pensa 
no cérebro é mole, é o encéfalo, oxigenado. Afaste-se 
do Zé maligno!

Agora, Lula, em nome da história de Teresina, 
primeira capital planejada, parabenize e cumprimente 
o seu bravo povo, liberando todos os recursos. Mostre 
que é autoridade e que manda. Chame o Ministro da 
Educação, chame o Ministro da Saúde e mande cha-
mar o Magnífico Reitor Federal Luiz Santos Júnior, 
para dar entendimento.
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Vossa Excelência deve deixar de conversa e dei-
xar um pouquinho do dinheiro que paga aos banqueiros 
internacionais para realizar o sonho dos piauienses: a 
conclusão do hospital universitário. Vossa Excelência 
estará sendo agradecido ao povo do Piauí, que, até 
hoje, não lhe faltou.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Papaléo Paes, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Concedo a palavra, sem prejuízo da ordem de 
inscrição, ao Senador César Borges, por cessão da 
Senadora Heloísa Helena.

Em seguida, fará uso da palavra o Senador Edu-
ardo Siqueira Campos, por cessão do Senador Marco 
Maciel.

O SR. OSMAR DIAS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT– PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, antes que o Senador César Borges 
use o seu tempo, eu gostaria de me inscrever  assim 
que V. Exª entender como oportuno  para falar pela 
Liderança do PT, aliás, do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Pois não. Hoje, ainda pelo PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sempre pelo 
PDT. É que vou falar sobre o PT, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpre-me, em 
primeiro lugar, agradecer à Senadora Heloísa He-
lena por ceder-me o tempo. S. Exª, assim como eu, 
é membro efetivo da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito dos Correios. A Senadora participa da 
Comissão Representativa da CPMI que se dirigiu à 
cidade de São Paulo, para fazer a oitiva do conhe-
cido doleiro Toninho da Barcelona, hoje presidiário, 
com pena de 25 anos. A referida Comissão está lá 
tentando decifrar enigmas que tanta inquietação 
trazem à Nação brasileira. Quando doleiros dizem 
que têm informações preciosas, nós, Senadores 
e Deputados, temos que ir atrás dessa pista para 
tentar desvendar como se dá a evasão de divisas 
brasileiras para contas no exterior, que abastecem 

partidos políticos e pagam contas de campanha 
desses partidos.

Há poucos dias, o Brasil assistiu, estupefato, às 
declarações do publicitário baiano Duda Mendonça. Ele 
disse que boa parte do seu acordo comercial, de pres-
tação de serviços para preparar a campanha eleitoral 
do PT em 2002, foram pagos com recursos oriundos 
de contas no exterior. Disse também que só recebeu 
porque abriu uma conta nas Bahamas – essas são 
afirmativas do Sr. Duda Mendonça.

Mas veja, Sr. Presidente, que aí está implícita uma 
acusação gravíssima ao Partido dos Trabalhadores. 
Não é acusação a qualquer partido não, mas àquele 
que veio para modificar a ética, àquele que empunha-
va a bandeira da moralidade. Pois bem, é exatamente 
este partido que está no Governo, é o partido do Pre-
sidente da República, eleito com recursos oriundos 
de maracutaias que o próprio Presidente denunciava 
no passado, mas que hoje é incapaz de esclarecer 
quando se trata de irregularidades apontadas contra 
seu Governo.

Essa a triste realidade que estamos vivendo, Sr. 
Presidente. Então, os Parlamentares têm que ir atrás 
de um doleiro, tirá-lo da prisão em Avaré, levá-lo a São 
Paulo para ouvi-lo e obter a verdade. Depoentes que 
estiveram aqui, como Delúbio Soares, Silvio Pereira e 
também José Dirceu, na Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados, não estão 
imbuídos no nobre dever de dizer a verdade. Estão ali 
tergiversando, mentindo e fazendo pouco caso dos 
Srs. Parlamentares. É isso, Sr. Presidente, que me traz 
hoje a esta tribuna.

Vejam bem. Todos ouvimos falar da intervenção 
do Banco Central no Banco Santos; intervenção, é bem 
verdade, tardia, porque os indícios de que o Banco 
Santos era mal administrado, de que havia malversa-
ção de seus recursos e de que estava sendo utilizado 
para tramóias financeiras eram do conhecimento de 
todos e também do Banco Central. Quando o Banco 
Central interveio no Banco Santos, já havia uma situ-
ação extremante difícil.

Após a intervenção, como tínhamos conheci-
mento de que recursos do fundo de pensão, inclusive 
recursos públicos do BNDES, haviam sido aplicados 
naquele banco, fizemos um requerimento, um simples 
requerimento, para que o Banco Central nos informas-
se a respeito exatamente daqueles recursos aplica-
dos no Banco Santos. E sabe V. Exª qual foi a data 
do nosso requerimento? Dezesseis de novembro de 
2004, nobre Presidente, Senador Papaléo Paes. Esse 
requerimento foi aprovado pelo Senado Federal, Sr. 
Presidente? Não. Até hoje ele não foi aprovado por 
esta Casa. Um mero requerimento para que o Banco 
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Central e também o Ministério da Fazenda possam 
informar os nomes de todas as entidades públicas 
federais pertencentes à Administração Direta ou In-
direta que possuam recursos depositados em qual-
quer modalidade de aplicação no Banco Santos, bem 
como os respectivos montantes depositados. Não foi 
votado, Sr. Presidente.

Esse é um direito constitucional que eu e V. Exª 
temos – e que todos os Senadores têm – de procurar 
informação do Poder Executivo. Mas, até hoje, Sr. Pre-
sidente, esta Casa não votou. Há algo estranho. Não 
vou fazer ilações para futuramente me arrepender de 
injustiças feitas por alguém. Mas, com certeza, esse 
requerimento não tramitou, porque houve vontade de 
que não tramitasse. E não tivemos informação.

Sr. Presidente, sabendo que esse requerimento 
estaria tendo dificuldade para a sua tramitação, fiz um 
ofício ao Ministro da Fazenda, pedindo-lhe que tam-
bém me prestasse informações – que eu pedia, tam-
bém, por meio do requerimento. Esse procedimento 
foi realizado em 7 de dezembro de 2004 – portanto, 
quase um mês, pouco mais de vinte dias depois do 
envio do requerimento. Até hoje, o Ministro da Fazen-
da, Sr. Antonio Palocci, não se dignou a dar a menor 
informação a este Senador. Ele sequer dignou-se a 
uma resposta.

Então, veja bem V. Exª a situação do Parlamen-
to brasileiro perante o Poder Executivo, que governa 
como se não houvesse Parlamento. Estamos aqui, Srs. 
Senadores, para aprovar medidas provisórias e proje-
tos de interesse do Governo e nada mais. Ele não se 
interessa pelos nossos projetos, ele não se interessa 
por cumprir a Constituição, que nos dá direito às in-
formações solicitadas, como as de um caso tão grave 
como o do Banco Santos.

E hoje o jornal Folha de S.Paulo traz aqui uma 
informação, Sr. Presidente: “Edemar cita Delúbio e fun-
dos de pensão em agenda”  o que mostra uma ligação 
promíscua do Presidente do Banco Santos com o Sr. 
Delúbio Soares. Em uma agenda que foi apreendida 
pela Polícia Federal na casa do ex-presidente Edemar 
Cid Ferreira, do Banco Santos, está um encontro com 
Delúbio: “Delúbio s/ Fundos”. Quer dizer, era para tra-
tar com Delúbio sobre os fundos de pensão, aqueles 
de que nós queríamos e queremos informações e não 
recebemos.

Na reportagem consta, Sr. Presidente, que esse 
banco foi liquidado apresentando um rombo de R$2,2 
bilhões. O Governo, este ano, não investiu sequer R$1 
bilhão ainda. O Governo Federal não investiu, em todos 
os ministérios, R$1 bilhão. Pois bem, o Banco Santos 

deu um rombo de R$2,2 bilhões, e nós não temos o 
direito a nenhuma informação sobre quem foi preju-
dicado com isso. E sabemos que há aí recursos de 
fundos de pensão.

A própria reportagem diz que os fundos de pen-
são perderam R$550 milhões. Dos R$2,2 bilhões, 
R$550 milhões são de fundos de pensão. Essa é uma 
informação da Secretaria de Previdência Complemen-
tar do Ministério da Previdência a que a imprensa 
tem acesso, mas o Senado não. Não conseguimos 
aprovar o requerimento, e o Ministro da Fazenda não 
se digna a responder ao questionamento de um Se-
nador da República. Essa é a relação “democrática” 
do governo, do Poder Executivo, com o Parlamento 
brasileiro. 

Mas a reportagem também informa que o fundo 
que mais perdeu, Sr. Presidente, foi o Real Grandeza; 
foram para o ralo R$151 milhões desse fundo, que é 
de Furnas. Aqui diz mais ainda, Sr. Presidente, que o 
Banco Rural – o tal Banco Rural, que está por trás de 
Marcos Valério – e o BMG, que foram citados, rece-
beram recursos do fundo dos funcionários de Furnas: 
o Rural foi agraciado com R$548 milhões de 1999 a 
2004; e o BMG recebeu R$232 milhões. 

Sr. Presidente, ficam aqui esses questionamen-
tos, uma vez que sei que o tempo já se esgotou e 
ainda estou falando por conta da boa vontade de V. 
Exª. Que a Casa, por sua Mesa ou pelo Secretário 
da Mesa, Raimundo Carreiro, possa colocar na pau-
ta esse requerimento que, desde 16 de novembro 
de 2004, está para ser votado nesta Casa, para que 
possamos executar aqui a nossa obrigação constitu-
cional, que é acompanhar o desempenho do Governo 
Federal, e que o Banco Santos possa efetivamente, 
por meio dessas informações, ser olhado em pro-
fundidade para ver que os dirigentes dos fundos de 
pensão, assim como do Bndes, que ali aplicaram re-
cursos públicos, fizeram a malversação desses recur-
sos e têm que ser responsabilizados, Sr. Presidente. 
Por isso, na CPMI dos Correios, nós vamos avançar 
pelos fundos de pensão, porque aí há um tráfico de 
influência e de recursos dos funcionários das esta-
tais para manipularem esses recursos e utilizarem de 
forma a beneficiar partidos políticos, como o Partido 
dos Trabalhadores. 

Eu agradeço, Sr. Presidente, a sua compreensão 
e tolerância. Fica aqui consignado este protesto, que o 
Senado possa cumprir o seu papel, independentemente 
do papel importante que cumpre a imprensa brasileira, 
informando sobre todos esses fatos que desabonam 
a vida pública brasileira. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Senador César Borges, a Mesa informa que esta-
mos averiguando seu reclamo sobre o Requerimento 
de nº 1.407, de 2004, de sua autoria; estamos vendo 
o que houve. Ainda nesta sessão, será dada uma res-
posta a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Ficarei 
grato, Sr. Presidente. 

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de solicitar a minha inscrição para falar pela 
Liderança da Minoria após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP.) – V. Exª está inscrito, nobre Senador Rodolpho 
Tourinho, para falar pela Liderança da Minoria após 
a Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 

S. Exª dispõe de dez minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador Papaléo Paes, Srªs 
e Srs. Senadores, meus caros telespectadores da TV 
Senado, particularmente meu querido povo de Tocan-
tins, quero aqui, da mesma forma como veio à tribu-
na hoje o meu querido Senador Nezinho Alencar, do 
PSB do meu Tocantins, repercutir um pouco da visita 
do Presidente Lula à cidade de Palmas, na semana 
passada.

Sr. Presidente, tendo sido aquela a primeira visita 
do Presidente da República ao meu Estado, após dois 
anos e meio de governo, entendo eu que os assuntos 
por ele tratados deveriam ser, sem dúvida nenhuma, 
objeto de decisões concretas, atos assinados, para que 
ficassem como conquista, que marcassem a visita de 
Sua Excelência ao nosso território. 

Disse eu desta tribuna: considero a visita muito 
importante, afinal de contas, o povo tocantinense vo-
tou. Não votei eu nem no primeiro, nem no segundo 
turno, convicto do voto que dei ao cidadão José Serra, 
mas respeitei desta tribuna, desde o primeiro momen-
to, sempre dentro da tese da governabilidade, de que 
não seríamos para este governo o que o PT foi para 
o governo do PSDB.

Verdade é, Sr. Presidente, que três assuntos da 
área de educação foram tratados quando da visita do 
Presidente Lula ao Tocantins. Primeiro, uma manifesta-
ção dos alunos da Escola Técnica Federal de Palmas, 
cuja pedra fundamental tive a honra de lançar – estudei 
o seu projeto na condição de Prefeito de Palmas já há 
alguns anos –; reivindicavam os alunos a transformação 
da Escola Técnica Federal em Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica. Entregaram um ofício, pelas mãos 
do governador, ao Presidente da República, pedindo 
a criação do curso de Medicina na cidade de Palmas, 
exatamente porque o Presidente foi inaugurar um 
hospital, que o cidadão José Wilson Siqueira Campos 
deixou pronto e que pronto ficou por dois anos e meio 
esperando uma data para sua inauguração. E aí não 
culpo o Presidente Lula e, sim, o atual Governador do 
Estado. Mas é lógico, Sr. Presidente, que, com o Hos-
pital Geral de Palmas, o Tocantins ficou em condições 
de, por meio de convênio, ter um hospital universitário 
e fazer, portanto, o atendimento da justa reivindicação 
dos estudantes da nossa capital de termos um curso de 
medicina na Universidade Federal do Tocantins com o 
hospital universitário funcionando em convênio dentro 
do Hospital Geral de Palmas. 

Ainda foi feita outra reivindicação, que é a federa-
lização da nossa chamada Universidade Regional de 
Gurupi, no sul do Estado, que foi criada por iniciativa 
do Município já há mais de vinte anos, mantida pelas 
mensalidades dos alunos e pela prefeitura. Nós temos 
ainda duas questões que não foram tratadas, que é o 
campus de Colinas, na cidade de Colinas, no Tocan-
tins, e o de Guaraí, que não foram objeto de tratativas 
nessa ida do Presidente, mas que eu já solicitei desta 
tribuna.

A verdade é, meus nobres Pares, meu Presi-
dente Papaléo Paes, que o Presidente disse que 
preferia perder um voto a perder a vergonha e não 
faria promessas que não pudesse cumprir. Ele foi 
cauteloso, mas deixou uma esperança dizendo que 
era possível, no ano de 2006, criar o curso de Me-
dicina em Palmas. Já existe curso de Medicina em 
entidades privadas em Araguaína, em Gurupi, em 
Porto Nacional, mas não há em Palmas, principal-
mente no âmbito da universidade federal, pública e 
gratuita. Mas ele disse que, em 2006, seria possível, 
sim, a transformação da Escola Técnica Federal. E, 
quem sabe, também disse na cidade de Gurupi que 
não faria compromisso, mas receberia para análise 
a possibilidade da federalização da Universidade 
Regional de Gurupi.

    275ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



27742 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

Quarenta e oito horas, ou menos, vinte e quatro 
horas depois da saída de Sua Excelência do nosso 
território, o Correio Braziliense destacou matéria na 
página 16, na seção denominada Brasil, já na sexta-
feira passada, 24 horas depois da saída do Presidente 
da República do nosso território. Tive o cuidado de pe-
gar o jornal e até de plastificar e de remeter a todos os 
centros universitários do meu Estado, aos estudantes, 
aos centros acadêmicos e às demais autoridades que 
estiveram naquela solenidade o título da matéria: “Na-
valhada adia os sonhos para 2007”. O que diz a maté-
ria, Sr. Presidente? Que um corte de R$1,6 bilhão no 
orçamento do Ministério da Educação iria prevalecer, 
por uma decisão da equipe econômica. Vou repetir: um 
corte de R$1,6 bilhão no orçamento do Ministério da 
Educação para o exercício de 2006. Portanto, qualquer 
promessa ou compromisso do Fundeb ao ensino supe-
rior feito pelo Presidente não encontrará respaldo no 
Orçamento da União, se prevalecer a ótica da equipe 
econômica do governo. A matéria faz uma verdadeira 
avaliação de que setores serão merecedores desse 
corte. Quase no final, a jornalista destaca:

Mais grave ainda é a queda no que será repas-
sado às instituições federais de ensino superior.

As contas de custeio das universidades federais 
aumentaram, a partir dos índices de inflação, mais de 
15%. Isso não será reposto, tendo em vista os cortes. E 
agora os reitores terão de fazer mágica para fechar as 
contas do ano que vem. O pedido de reajuste foi feito 
na ordem de 20% para verbas de custeio, portanto, em 
torno de R$800 milhões, mas ele não deve passar de 
6%. Será uma decepção, segundo palavras do Presi-
dente da Andifes – Associação Nacional dos Dirigentes 
de Instituições Federais de Ensino Superior.

Sr. Presidente, com esse anúncio, se vai faltar 
verba para, pelo menos, suprir o que comeu a infla-
ção para o custeio das entidades de ensino superior 
das universidades federais, nós, que já ouvimos neste 
Plenário que há universidade federal sem pagar conta 
de água e de luz, dentre outros problemas, podemos 
esperar o quê para o ano que vem? Que esperança 
posso ter no que foi tratado, na visita do Presidente 
Lula, com relação à criação de um curso de medicina, 
que ainda não existe na Universidade Federal de To-
cantins, criada pelo então Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso?

Sr. Presidente, as preocupações não são apenas 
essas. A expectativa dos alunos da Escola Técnica Fe-
deral, diante do que está aqui colocado, R$1,6 bilhão 
de corte, a esperança fica sendo nenhuma.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de fazer 3.000 
cópias e procurei até não copiar aqui; fiz em uma 
reprografia privada, paguei com os meus recursos. 
Escrevi um ofício, para ser anexado a essa matéria, 
para entregar aos estudantes, para mostrar a eles 
que isso, sim, é motivo para um protesto. Está aqui, 
Sr. Presidente, abro aspas para o Presidente da UNE, 
que me parece que hoje, junto com outras entidades 
da sociedade civil, está fazendo uma manifestação 
anticorrupção no País, muito justificada, mas que de 
forma nenhuma...

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Foi a favor da 
corrupção.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Senador José Jorge, trato de assuntos rela-
cionados com a educação e V. Exª é um dos maiores 
especialistas desta Casa. Quero crer que V. Exª fez 
essa intervenção interpretando de maneira irônica. 
Veja, Senador José Jorge, o que diz o Presidente da 
UNE nesta matéria:

O corte é irresponsável, ainda mais depois de 
tudo o que foi anunciado. O governo do Presidente 
Lula corre o risco de agravar a crise ética por ferir os 
compromissos assumidos com os movimentos sociais. 
Vamos protestar. 

Não sei, Sr. Presidente, se esse tema foi objeto 
dessa manifestação, da qual a UNE está participando, 
como disse Gustavo Petta, Presidente da União Na-
cional dos Estudantes.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, conto com a benevolência de 
V. Exª. Parece-me que eu tenho um tempo adicional 
que pretendo cumprir na íntegra. 

Sr. Presidente, considero essa matéria de extre-
ma gravidade, porque se a equipe econômica toma a 
decisão de cortar 1,6 bilhão, que vai atingir o Fundeb 
inclusive, e o Presidente vai ao meu Estado, trata da 
questão do curso de Medicina e da Escola Técnica Fe-
deral, recebe um pleito com relação à federalização de 
uma universidade regional. Penso que o Senhor Presi-
dente poderia dizer, prontamente: senhores estudantes, 
não vou receber essas solicitações, porque a minha 
equipe econômica, reunida, já se decidiu por um corte 
de 1,6 bilhão na área da educação. Então, não há que 
se falar em criação de novos cursos, em absorção de 
novas entidades municipais a serem federalizadas, 
porque, em vez de investimentos, haverá cortes. Isso 
deveria ter sido dito, a não ser que o Senhor Presiden-
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te não tenha tomado conhecimento das decisões da 
equipe econômica, comunicadas ao MEC.

Sr. Presidente, quero dizer aqui: o ex-Ministro Pau-
lo Renato emite a sua opinião contrária, não preciso 
dizer; o Senador e ex-Ministro da Educação Cristovam 
Buarque também considera um absurdo; Frei David 
dos Santos também externa a sua opinião; Oswaldo 
Batista Duarte Filho também expressa sua opinião. 
Essas autoridades educacionais reconhecidas no País 
estão alarmadas, estão estarrecidas com a possibili-
dade desse corte. E o meu Tocantins absolutamente 
decepcionado. Não vejo como, no ano de 2006, ser 
cumprida essa expectativa uma vez que o Presidente 
não fez compromisso da criação do curso de Medici-
na em Palmas e das demais solicitações que foram 
feitas. Portanto, não será prometendo alguma coisa 
para 2007.

O título da matéria é o seguinte: “Navalhada 
adia sonhos para 2007”. Ninguém neste Brasil sabe 
quem vai ser o Presidente da República em 2007. 
Não há que se prometer nada para esse ano, mas, 
definitivamente, o Presidente diz que seria possível 
em 2006, e eu digo da tribuna: mantido esse corte 
de 1,6 bilhão, como está nessa matéria, nós não ha-
verá nenhuma condição de ver cumprida nenhuma 
daquelas reivindicações.

Mais do que isso: haverá universidades federais 
no País sem água, sem luz, para não dizer o resto, 
por falta de repasses que cubram, pelo menos, o que 
a inflação corroeu.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 

AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Sibá Ma-
chado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para 
uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito como segundo suplente, pois já 
existem três inscritos.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Pela ordem, tem a palavra o Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a palavra como 
Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Em seguida ao Senador Osmar Dias, que fará uso 
da palavra agora, por cinco minutos, pela Liderança 
do PDT, para comunicação urgente de interesse par-
tidário, nos termos do art. 14, inciso II, alínea “a”, do 
Regimento Interno.

Em seguida, fará uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Antonio Carlos Magalhães, por per-
muta com o Senador Cristovam Buarque.

Com a palavra o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, as manchetes de hoje desmentem todos 
os pronunciamentos oficiais. Elas apontam que a eco-
nomia está, e muito fortemente, sendo contaminada 
pela incompetência que gerou a crise política, e não 
só incompetência, mas também os desvios da ética, 
da moralidade pública.

Sr. Presidente, o aprofundamento das investiga-
ções vão revelando o envolvimento direto do Governo 
e do Partido, principalmente o Partido dos Trabalhado-
res, o PT, nesses escândalos que foram denunciados 
e que estão a indignar a população brasileira. 

Vou ler algumas manchetes, olhando para os três 
Senadores da Bahia:

Cacau atinge a menor cotação desde julho de 
2004.

Suco de laranja fecha em queda.
Preço do algodão continua caindo.
Preço do café despenca.
Milho cai 3,3% em um dia.
Soja cai hoje 4,3% e testa limite de baixa. Está 

no preço histórico mais baixo do produto.
Comercialização da safra de trigo emperrada 

preocupa setor.
Produtores de arroz, quebrados, não conseguem 

plantar a próxima safra.
Empregos e salários na indústria caem em ju-

nho, diz IBGE.
Essa eu vou repetir.
Empregos e salários na indústria caem em ju-

nho, diz IBGE.
A manchete desse mesmo mês de 2004 era a 

seguinte: 
Exportação e agronegócio criaram empregos no 

setor automotivo. 
Quando a agricultura, o agronegócio, ia bem no 

ano passado, conseguiu criar empregos no campo e 
também na indústria. As manchetes se inverteram e, 
por isso, eu tomo aqui alguns dados que comprovam 
a queda brutal da renda do setor produtivo e dos em-
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pregos, o que mostra claramente que a economia está 
não apenas contaminada, mas já está se debilitando, 
o que trará reflexos profundos no ano que vem, es-
pecialmente.

Aqui está: “PIB da agricultura tem queda de 14,23 
bilhões”. Isso significa 9% do PIB da agricultura, que 
cai de 160 para 146 bilhões. “Vendas de insumos estão 
em queda”. Na média, 30% a menos do que se com-
prou no ano passado. Com a venda de insumos 30% 
menor, duas são as conseqüências: aqueles que fabri-
cam e revendem os insumos agrícolas em nosso País 
estão desempregando mão-de-obra, estão demitindo; 
e aqueles que compram insumos para plantar estão 
diminuindo o nível de tecnologia no campo, o que vai 
repercutir na próxima safra, negativamente, com uma 
safra menor. “Renegociação da dívida rural atrasa e 
venda recua em 45% nas máquinas agrícolas”.

Vejam a gravidade! São manchetes que eu estou 
lendo dos jornais de hoje. Peguei um jornal de cada 
Estado, praticamente: “Venda de máquinas agrícolas 
recua 45%. Máquinas vendidas em julho são 45% 
menores do que julho do ano passado e, no ano, 36% 
menores do que em 2004; tratores e pneu, 48% a me-
nos, e colheitadeiras, 76%”.

Onde é que a economia não está sendo atingida? 
Se temos uma venda menor de tratores em torno de 
45%, de colheitadeiras em torno de 76%, é claro que 
a indústria não está fabricando. Se não está fabrican-
do, está demitindo, como já ocorreu no Estado do Rio 
Grande do Sul, como já está ocorrendo no Estado do 
Paraná, como está ocorrendo em todos os Estados 
onde a indústria de fabricação de equipamentos e 
tratores sente os reflexos da crise. A única coisa que 
cresceu foi a exportação de máquinas e equipamentos 
agrícolas, que cresceu 15%.

Aí, nós vamos concluir o seguinte: se o PIB agrí-
cola teve uma queda de 14 bilhões, se máquinas e equi-
pamentos estão sendo vendidos 45% abaixo do que 
eram vendidos no ano passado, se insumos agrícolas 
estão sendo vendidos 30% do que eram vendidos no 
ano passado, isso é reflexo da absoluta falta de deci-
sões que o Governo Federal está adiando a cada dia, 
porque não tem capacidade de resolver o problema 
em que se meteu quando não foi honesto na campa-
nha eleitoral e não está sendo honesto na gestão dos 
recursos públicos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, vou usar o minuto final para encerrar.

O Governo se “enlinhou” tanto, se enrolou tanto, 
que não consegue dar respostas ao “tratoraço”, por 
exemplo, que veio a Brasília, e aqui está o resultado: 
nenhuma medida do “tratoraço”, do movimento dos 
agricultores, foi atendida até hoje. Nenhuma medida! 
O Governo está enrolando. Com isso, Estados que 
dependem basicamente da economia rural estão hoje 
debilitados e muito mais ficarão no ano que vem, quan-
do os reflexos da safra que está sendo plantada serão 
ainda mais fortes e incidirão fortemente também nos 
outros segmentos da economia.

A economia não está só contaminada, Sr. Pre-
sidente, está debilitada. Os empregos estão caindo, 
porque a renda de quem emprega caiu – e caiu muito! 
– nesta crise toda que se formou neste País.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães, por permuta com o Senador Cris-
tovam Buarque.

S. Exª tem dez minutos, mais dois de tolerância 
para pronunciar-se.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais 
uma vez, ocupo esta tribuna para chamar a atenção do 
Governo, que não toma providência nenhuma quanto 
à moralidade pública.

O discurso do Presidente decepcionou até os 
seus correligionários. Creio que um homem como 
Eduardo Suplicy, por exemplo, deve estar pedindo um 
novo discurso do Presidente, em que diga as causas 
e cite os traidores do seu Partido.

Enquanto isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, nós estamos vivendo momentos não só de 
apreensão, momentos de desolação. O povo está 
desolado, o povo está sofrido, e o Presidente reúne 
Líderes para derrubar o salário mínimo aprovado por 
esta Casa, ou via Câmara ou, por meio de uma Medi-
da Provisória, como disse o Secretário dele, Jaques 
Wagner, pensando iludir o trabalhador.

Mas o Brasil inteiro está vendo quem vai votar, 
e nós não vamos precisar fazer aqueles quadros que 
os nossos adversários faziam, apontando os que não 
votaram o salário mínimo com o Governo. Nós não 
vamos fazer essa prática porque o povo está amadu-
recido o bastante para saber, pelo painel, quais foram 
os traidores da vontade popular.

Enquanto não se discute para aumentar o salá-
rio de Ministros, de R$21.000,00 para R$24.000,00, 
o Governo não quer dar mais do que R$300,00 para 
uma família sobreviver. Governo cruel, Governo sem 
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palavra, porque não cumpre a palavra da moralidade 
e nem cumpre a palavra do salário mínimo. Governo 
dos furtos multiplicados, Governo dos Marcos Valé-
rios, Silvinhos e Delúbios. É este Governo que tem a 
coragem de procurar mobilizar Deputados de todos 
os Partidos com novas fórmulas que não sejam os 
mensalões, porque já estão desmoralizados. E muitos 
serão punidos por causa do mensalão.

Não sei com que artifício o Governo vai tentar 
comprar a consciência livre dos Parlamentares da Câ-
mara. Sei, porém, Sr. Presidente, que aquele que votar 
contra o trabalhador ficará marcado para toda a vida, 
porque ele percebe o seu salário e tem muitas vanta-
gens. Poucos são os que não recebem as vantagens. 
Na Câmara, nenhum, todos recebem as vantagens.

Enquanto isso, somas que vão a quase a R$40 
mil não permitem, capitaneado pelo Sr. Severino Ca-
valcanti – Severino Cavalcanti! Eu repito esse nome 
para que os senhores não esqueçam essa figura tão 
“importante” da política brasileira. (Risos.) Severino 
Cavalcanti capitaneia os R$300,00 para bem servir 
ao seu patrão. Patrão temporário porque qualquer um 
que chegue lá será patrão de Severino.

Conseqüentemente, venho fazer o meu protesto 
contra o Presidente da Câmara estar arrebanhando 
Líderes ou mesmo Parlamentares, fazendo promes-
sas, iludindo mais uma vez, mentindo sempre, para 
que votem contra o salário mínimo aqui aprovado de 
R$384,29.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com prazer, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Antonio 
Carlos, a vitória do salário mínimo é a continuação da 
corajosa luta que V. Exª começou aqui, com leis com-
batendo a pobreza e a desigualdade da distribuição de 
renda, que se acelera – cada vez os ricos estão mais 
ricos e os pobres mais pobres. E eu quero ensinar ao 
núcleo duro, e burro – não melhorou nada a substitui-
ção que houve. Fui prefeitinho e, no tempo da inflação, 
Senador Jefferson, eu ficava atualizando salário nas 
caladas da madrugada, todo mês, e com justiça. Eu 
não fazia atualização imoral como essa realizada no 
Brasil, que deu um bom aumento apenas ao Poder 
Judiciário: eles já estão esperando R$27 mil. Apenas 
isso garantiria um salário mínimo de R$2,7 mil, porque, 
numa sociedade civilizada, a relação entre o menor e 
o maior é de 10 vezes. O Suplicy diz que na Alema-
nha é de 7 vezes. Então, Senador Antonio Carlos, V. 
Exª teve essa coragem, e eu fiz isso mensalmente no 

período da inflação. Havia mês em que dava 80%, e 
era para todos. Às vezes, eu pensava que não con-
seguiria pagar. Mas o que estraga a Prefeitura não é 
isso, não; é corrupção. É isso. No mês seguinte, eu 
conseguia pagar a folha, porque aumentava o ICMS, 
aumentava o consumo dos funcionários. Então, au-
mentava a renda do Governo municipal e do Governo 
estadual, a arrecadação. Então, é uma falácia dizer 
que isso leva a Prefeitura à falência. O que acarreta a 
falência é esse mau exemplo de corrupção que está 
sendo dado no País.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Senador Mão Santa, V. Exª tem absoluta ra-
zão. Dos que querem a desigualdade salarial, que é 
terrível, os bancos têm um lucro de R$2,6 bilhões num 
semestre; a Vale do Rio Doce, que não paga impos-
to, porque é exportação, tem lucro de R$10 bilhões; a 
Gerdau, tem um lucro quase igual ao da Vale do Rio 
Doce. E, assim, uns ficam cada vez mais ricos e ou-
tros, cada vez mais pobres. Tenho autoridade porque 
há 10 anos luto por isso. Desde a posse do Fernando 
Henrique, lutei contra o Ministro José Serra, do Plane-
jamento, e acabei vencendo para que fosse R$100,00 
naquela ocasião. E continuo a minha luta, apoiado ago-
ra pelo Senado e pelos grandes Líderes desta Casa, 
certo de que a Câmara dos Deputados não vai trair 
os interesses da Nação. Chegou o momento da rup-
tura dessa questão salarial. Se não rompermos isso, 
aí sim, vão-se multiplicar os assaltos, os crimes, os 
furtos e tudo no Brasil. O Governo poderia gastar em 
salário mínimo o que vamos gastar em presídios. Os 
gastos extras com a própria Polícia Federal poderiam 
ser revertidos para o salário mínimo. O que gastaram 
agora com Marcos Valério, para comprar Parlamen-
tares e outras figuras da República, seria o bastante 
para pagar o salário mínimo.

Não sei, Sr. Presidente, até que ponto vai a in-
consciência do Presidente da República, que prometeu, 
na sua campanha, dobrar o salário mínimo. Nós não 
o estamos sequer dobrando, mas estamos chegando 
a um número menos infortunado; estamos chegando 
a um número mais decente, para que tenhamos cora-
gem de olhar o trabalhador brasileiro.

Amanhã, o Presidente Lula estará na minha terra 
fazendo assentamentos para pessoas que não têm se-
quer a renda mínima pela qual luta o Senador Eduardo 
Suplicy. Sua Excelência fará discursos demagógicos, 
com certeza; mentirá, mais uma vez, à Nação; mentirá 
na minha terra, como mentiu na campanha, iludindo 
tantos e tantos, inclusive a mim próprio.
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Por isso, Sr. Presidente, faço este pronunciamento. 
Concederei um aparte aos Senadores Eduardo Suplicy 
e Sibá Machado, se V. Exª permitir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª me permite fazer um aparte? Senador 
Antonio Carlos Magalhães, primeiramente, gostaria de 
transmitir que considero importante que o Presidente 
Lula complete o seu pronunciamento dado à Nação na 
última sexta-feira. Avalio que, como ele se disse traído 
e pediu desculpas à Nação, inclusive em nome do PT, 
por tudo aquilo que vem ocorrendo, cabe um esclare-
cimento maior, que ocorrerá – acredito – na hora em 
que o Presidente considerar adequada, até porque 
estamos completando o processo de averiguação, no 
qual Sua Excelência está muito interessado. Será na-
tural que venhamos obter os esclarecimentos. Mas é 
muito relevante que saibamos dos fatos que o Presi-
dente já conhece. Desde quando se iniciou o proces-
so de apuração, ele teve a oportunidade de dialogar 
com inúmeras pessoas que, então, lhe transmitiram as 
informações das quais não tinha conhecimento. Com 
relação ao salário mínimo, tenho a convicção de que 
o Presidente Lula quer fazê-lo aumentar no limite da-
quilo que é possível e que está conforme a sua própria 
proposição de aumento do valor real. Mas acredito que 
a decisão encaminhada por ele foi responsável. Não 
terei agora a possibilidade, respeitando o direito de 
aparte que tenho, de desenvolver toda a relação que 
creio deva haver entre a garantia de uma renda básica 
de cidadania e o valor do salário mínimo. Espero ter a 
oportunidade de explicar-lhe em maior profundidade, 
mas estou convicto de que, para o presente estágio, a 
decisão sobre o valor do salário mínimo aqui proposta 
pelo Presidente é uma decisão que guarda responsa-
bilidade com a possibilidade orçamentária, sobretudo 
com respeito aos seus impactos na Previdência.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Senador Suplicy, agradeço a V. Exª o aparte 
em que disse que o Presidente se “distraiu” no primeiro 
discurso. Ele está se distraindo muito, e por isso é que 
acontece tanta coisa ruim no Brasil.

E quanto à segunda parte, eu não estou na po-
sição de V. Exª, que deveria estar aqui, no meu lugar, 
cobrando o salário mínimo, porque foi a palavra dele, 
não a minha. Quem falou que ia dobrar o salário mí-
nimo foi o Presidente Lula; V. Exª não vai negar isso. 
Então, V. Exª quer dizer que ele não vai, sequer, cum-
prir a sua palavra.

Concedo o aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dor Antonio Carlos, o respeito que temos por V. Exª é 

muito grande. Falando da preocupação de V. Exª, da 
indignação a respeito dos episódios que culminam com 
os trabalhos das CPIs, nós temos a dizer que a nossa 
indignação é em dobro. Por quê? Primeiro porque o 
processo de corrupção, no nosso entendimento, vem 
de muito longe. E a nossa segunda indignação é pelo 
fato de termos visto pessoas do PT ligadas a ela. En-
tão, a nossa indignação é dupla. Quanto à situação do 
salário mínimo, concordo com V. Exª quando diz que, 
em seu discurso de campanha, o Presidente Lula dis-
se que ia dobrar o valor nominal, o valor de compra do 
salário mínimo, em um período de 4 anos. Agora esta-
mos vendo a situação do País quanto à possibilidade 
de se dar ou não o aumento do salário mínimo. O valor 
aprovado aqui, de R$384,00, pelo pouco que ouvi do 
IBGE, levaria à extinção, logo de início, 1,27 mil Municí-
pios, porque a soma do PIB deles seria menos de 1%. 
Ou esses prefeitos todos estão inventando histórias, 
estão mentindo à Nação, ou, se isso é uma realidade, 
teríamos que repensar o tamanho da municipalidade 
brasileira e até de alguns Estados. Portanto, entre a 
angústia de ter ou não cumprido a meta de dobrar o 
salário mínimo e a responsabilidade administrativa do 
País de evitar que façamos aqui uma pirotecnia admi-
nistrativa, concordo com a indignação de não se dobrar 
o salário mínimo, mas é melhor garantir a governabili-
dade e a saúde financeira do País. Contudo, felicito V. 
Exª pelas preocupações, que são justas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço a V. Exª, que é hoje o verdadeiro 
líder do seu Partido. V. Exª, dia a dia, cresce na admi-
ração dos seus Colegas; na sua Bancada, é a figura 
hoje de maior expressão. Por isso mesmo, fico feliz de 
receber um aparte de V. Exª.

Mas não concordo com seu aparte, porque nin-
guém ia falir, todos iam pagar e não ia acontecer coisa 
alguma. O Presidente usa esse artifício dos municípios 
como muitos aqui o usaram para reduzir o número de 
vereadores, o que não adiantou coisa alguma; ao con-
trário, esse número deve voltar, de acordo com o projeto 
que foi apresentado pelo Deputado Jairo Carneiro. E, 
realmente, não foi para Município algum diminuir sua 
renda: tiraram os vereadores e mantiveram a mesma 
renda. Logo, V. Exª vê que o seu Governo nunca se 
conduz com a “retilinidade”, que era indispensável à 
questão salarial do País.

Sr. Presidente, não abusarei da sua paciência. 
Quero agradecer-lhe a gentileza de me permitir falar.

Apelo mais uma vez para os Srs. Deputados no 
sentido de que sigam o antigo Paim, não o de hoje, 
mas o antigo Paim, que sempre lutou pelo melhor 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27747 

salário mínimo possível. Mas, coitado, foi obrigado a 
votar a abstenção na última vez, por causa da linha 
partidária.

Vamos marchar juntos com a minha tese de sem-
pre: a tese do Senador Paulo Paim, que, desde Depu-
tado, luta por um salário digno para os trabalhadores 
do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, o Sr. Papeléo Paes, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 
4º Secretário.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, de acordo com o art. 14 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concederei a palavra a V. Exª, Senador 
Paulo Paim, para argüir sobre o art. 14, já que V. Exª 
foi nominalmente citado.

Esclareço a V. Exª, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que, apenas por uma questão de um dispositivo 
instalado na mesa, a campainha faz soar cada vez que 
a Presidência amplia o tempo. Na verdade, a Presidên-
cia não interromperia V. Exª, e o pronunciamento de V. 
Exª é sempre importante para esta Casa.

Senador Paulo Paim, vou apenas fazer um es-
clarecimento aos inscritos: a Mesa registra, como 
próximo orador inscrito, o Senador Papaléo Paes; em 
seguida, os Líderes José Jorge, José Agripino e Arthur 
Virgílio. Se for da concordância dos três Líderes, que 
poderão falar antes da Ordem do Dia, nós ouviríamos 
o Senador Papaléo Paes e cumpriríamos os três Lí-
deres, porque, desta forma, o Senador Papaléo Paes 
não perderia o direito.

Antes, porém, baseado no art. 14 do Regimento 
desta Casa, não posso deixar de conceder a palavra 
ao Senador citado, Senador Paulo Paim, que dispõe 
de cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na verdade pretendia fazer um aparte ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Estava torcendo 
para que S. Exª me citasse, para que eu pudesse falar 
argüindo o art. 14.

Primeiramente, digo que continuo com a mes-
ma posição que sempre tive com relação ao salário 
mínimo. Tanto que o projeto que apresentei e que 
está em debate nesta Casa, cujo Relator é o Sena-
dor Eduardo Suplicy, diz o seguinte: “O salário míni-

mo, a partir de 1º de maio [que passou], será de R$ 
300,00 mais o dobro do PIB...”  que daria, no mínimo, 
R$333,00. Porém, há aí um agravante, para quem 
trabalha com números: “... estendendo-se o mesmo 
percentual de reajuste aos 22 milhões de aposenta-
dos e pensionistas”.

Esse é o projeto que estou debatendo, inclusive 
com o Senador Eduardo Suplicy. E isso numa políti-
ca salarial permanente, ou seja, daqui para a frente, 
o salário mínimo subiria, em todo 1º maio, a inflação 
mais o dobro do PIB.

Senador Antonio Carlos Magalhães, abstive-me 
porque não poderia votar contra o reajuste do salário 
mínimo. E não critico V. Exª, porque, na verdade, ao 
aprovar a emenda, V. Exª fez com que o Governo pare, 
pense e enfrente o debate do salário mínimo com re-
ajuste permanente.

Aprovamos, no fim do ano passado, uma Comis-
são Mista de onze Senadores e onze Deputados para 
evitar esse constrangimento que acabou ficando. No 
Senado, todos os partidos indicaram seus represen-
tantes. A Câmara, por alguma força oculta, não indi-
cou os seus. Resultado: não aprofundamos, não apre-
sentamos um projeto definitivo para o salário mínimo, 
caminhamos para o mesmo impasse no próximo ano. 
Se a Comissão Mista, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, não for instalada, no próximo ano teremos o 
mesmo problema, e dirão: “Ah, mas não está previsto 
no Orçamento”. Bom, mas por que a Comissão não 
foi instalada? Alguma força oculta trabalha para que 
a Comissão não seja instalada.

Vejam bem a situação dos aposentados e pensio-
nistas. Sabem o que vai acontecer?  e é provável que 
a Câmara aprove o que aqui foi aprovado. O salário 
mínimo terá um reajuste de mais ou menos 50%. Sabe 
qual será o reajuste dos aposentados e pensionistas? 
Em torno de 6%. Ora, se o salário mínimo subir 50%, e 
o do aposentado 6%, é como digo sempre da tribuna 
– e alguns fazem o que chamo de ouvido de mercador: 
daqui a alguns anos, todos os aposentados estarão 
recebendo somente o mínimo. Não dou seis anos para 
que isso aconteça.

Então, é preciso, de uma vez por todas, que o 
Congresso e o Executivo sentem e construam uma polí-
tica definitiva de reajuste do salário mínimo, para evitar 
essa queda de braço. No ano passado, foram R$10,00; 
nós aprovamos aqui mais R$10,00; a Câmara derruba 
os R$10,00. Neste ano, o Senado aprovou  porque a 
base de cálculo, não se esqueçam, é R$260,00, que 
se comparam com os R$384,00 aprovados  um rea-
juste de 50%. Ora, ou a Câmara aprova ou não. Se a 
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Câmara aprovar, vai-se repetir o que aconteceu em 
1995, com o projeto que foi de minha autoria: aprova-
mos, por unanimidade, nas duas Casas; o Presidente 
Fernando Henrique na época vetou, remeteu uma ou-
tra medida ao Congresso. E agora, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, digo isto como um elogio, um elo-
gio tanto no primeiro momento, como no segundo: o 
seu filho falecido, Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
numa postura de grandeza, como Presidente da Câ-
mara, disse: “Já que o Paim foi o autor, ele vai ser o 
Relator”. Ele me deu a relatoria, construímos, com to-
dos os partidos, um grande entendimento, aprovamos 
um salário de mais de US$100 e estendemos isso a 
todos os aposentados e pensionistas.

Repito: falo aqui de seu filho de forma elogiosa, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, porque ele foi mui-
to grandioso. Havia uma pressão para que ele não me 
desse a relatoria. Ele me deu a relatoria, apostando 
que eu haveria de construir uma proposta positiva, e 
construímos isso juntos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– E eu tive um incidente com o Ministro Serra, porque 
ele não queria o aumento do salário mínimo, mas eu 
consegui uma nova medida provisória com o Presiden-
te Fernando Henrique.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu me 
lembro da atuação de V. Exª, porque caminhávamos 
juntos. Por isso é que, em nenhum momento, isso seja 
uma crítica a V. Exª, porque, ao aprovar sua emenda, 
provoca o Congresso a, de uma vez por todas, definir 
uma política de salário mínimo que contemple isso já 
no Orçamento, evitando que, no próximo ano, tenha-
mos o mesmo impasse.

Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra pela ordem, nobre 
Líder Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
mesmo tempo que peço a minha inscrição para falar 
antes da Ordem do Dia, como Líder do PSDB, encami-
nho à Mesa breve discurso em que peço inserção nos 
Anais do artigo do ex-Presidente do Partido dos Traba-
lhadores, José Genoíno Neto, que, em sua despedida, 
revelou grandeza e em nenhum momento deixará de 
ser um amigo por mim muito prezado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no sábado, 13 de agosto, li o último 
artigo de José Genoíno, em O Estado de S. Paulo. 
Foi o seu artigo de despedida, anunciando também a 
despedida da vida política.

Genoíno desempenhou importante papel neste 
País, figurando na primeira linha de 1983 até a atual 
fase em que o infortúnio abate o aguerrido comba-
tente.

Faço justiça a ele, que foi importante como ho-
mem público, como parlamentar e que emprestou força 
e fibra na estruturação de um partido político.

Além de seu leitor, que fui por esse tempo todo, 
sou seu amigo pessoal. Fui seu colega na Câmara 
dos Deputados e pude, nessas dimensões, avaliar a 
grandeza de alma dessa boa figura que São Paulo 
enviou para o cenário nacional e que, sem dúvida, foi 
um dos mais dedicados e altivos parlamentares do 
grande Estado.

É esse homem que, no derradeiro artigo no Es-
tadão, teve a grandeza de assumir a culpa pelos erros 
que cometeu como Presidente do Partido dos Traba-
lhadores nos dois anos e meio em que o dirigiu.

É próprio dos homens que sabem ser grandes 
assumir posições igualmente maiúsculas, como a que 
Genoíno descreve no jornal.

Elegante no trato com os amigos, Genoíno é um 
valor que se afasta pela força insuperável do destino, 
no seu caso amarga e que ele próprio explica.

Fico, como numerosos leitores, privado do prazer 
de lê-lo aos sábados, em que sempre nos brindava com 
boas análises da política contemporânea.

Se não posso desejar ao grande amigo êxito em 
seu futuro como político, devo render-lhe um tributo, que 
encerra votos, sim, de felicidade pessoal e junto aos 
seus familiares, com muita paz de espírito, que certa-
mente haverá de o acompanhar rumo ao amanhã.

Faço questão, Sr. Presidente, de anexar a este pro-
nunciamento o artigo final de José Genoíno, para que 
passe a constar dos Anais do Senado da República.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A transcrição solicitada por V. 
Exª, nobre Líder Arthur Virgílio, será devidamente 
acatada, de acordo com o Regimento Interno des-
ta Casa.

A inscrição de V. Exª está devidamente procedida 
pela Mesa. Como esta Presidência esclareceu, estão 
inscritos os Líderes José Jorge, pela Minoria, Senador 
José Agripino, pelo PFL, e V. Exª pelo PSDB.

A Presidência concede a palavra ao próximo 
orador inscrito, o Senador Papaléo Paes, em seguida 
dará a palavra aos nobres Líderes inscritos. Logo após, 
iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho dúvi-
da de que estamos diante de uma crise moral que, 
a bem da verdade, perdura por décadas em nosso 
País. Tal afirmação refere-se a fatos ocorridos ao 
longo da história do Brasil – permitam-me não men-
cioná-los, por serem vários. Porém, os últimos fatos, 
que hoje são de conhecimento público, merecem de 
nós, políticos e representantes do povo, uma postu-
ra coerente com o discurso de moralidade e com a 
cobrança que sistematicamente fazemos pela ética 
em diversos momentos.

Aqui nesta Casa, com veemência, já externei 
reflexão e, de forma objetiva, disse que corrompidos 
e corruptores foram identificados, e, o que é pior, que 
o partido político, que ao longo de 25 anos construiu 
sua história combatendo a corrupção, os corruptos e 
sobretudo mostrando à sociedade que somente a pos-
tura ética possibilitaria ao Brasil ser um grande País, 
hoje se encontra numa situação muito difícil.

Eis que agora o partido que conseguiu chegar ao 
governo se encontra perante a sociedade identificado 
como um partido que, para se manter no poder, pas-
sou a adotar práticas que foram combatidas nas ruas, 
nas praças, nos palanques, na tribuna, nos panfletos 
e nos muros deste imenso País.

Sei que nem todos que fazem parte do PT po-
dem ser responsabilizados por tudo o que ouvimos ao 
longo desses dias, contudo, Srªs e Srs. Senadores, 
fica para todos nós muito difícil aceitar a idéia de que 
tudo isso que estava ocorrendo, somente uma única 
pessoa, isto é, o tesoureiro do partido, fazia sem co-
nhecimento dos demais.

Sr. Presidente, nesta tribuna tive a oportunida-
de de externar meu entendimento de que o Brasil, 

politicamente falando, precisa de uma reforma po-
lítica, antecedente a qualquer outra reforma, como 
alternativa para mudanças necessárias, em atendi-
mento ao clamor da sociedade. Lamentavelmente, 
este é um tema que só emerge em determinados 
momentos difíceis da vida política, como tema de 
conveniência, e tão logo o quadro se modifica, o 
tema sai de evidência.

Esta é uma crítica que faço de forma construtiva. 
Se depender de mim, como cidadão e político, estou 
à disposição para mudar e não fazer de conta que va-
mos mudar.

Srªs e Srs. Senadores, sou otimista. Creio que 
esta crise contribuirá de forma positiva, e a expressão 
muito conhecida “não há mal que não traga um bem” 
neste momento se aplica.

Se os fatos forem devidamente esclarecidos e os 
culpados exemplarmente punidos, as conseqüências 
serão benéficas, a sociedade brasileira ficará mui-
to mais amadurecida politicamente e, mais, o senso 
crítico do eleitor ficará muito mais preparado com os 
anseios de todos nós.

A crise se resolve com ações e não com omis-
sões. O Congresso Nacional, de forma transparente, 
tem mostrado à sociedade que quer resolver esta crise. 
Temos o dever, neste momento, como cidadãos, de fi-
car vigilantes. É o que proponho a todos os brasileiros 
e às instituições civis, pois só assim o Brasil poderá 
mudar, e mudar para melhor.

Sr. Presidente, quero aproveitar um pouco do meu 
tempo para fazer uma referência ao brilhante discurso 
do Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª é um 
patrimônio desta Casa, um patrimônio do Parlamento 
brasileiro.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Honra-me muito o aparte ao meu discurso.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado. 

Saiba V. Exª que, quando aqui aprovamos sua 
proposta por um salário mínimo de R$384,00, nós 
a aprovamos com a consciência tranqüila; não con-
cordamos com o que disse em aparte há pouco um 
Senador do PT, que estávamos aprovando um salário 
que ia quebrar prefeituras. Nós aprovamos exatamente 
com base em uma proposta de campanha do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse a todos os 
brasileiros que ia dobrar o valor de compra do salário 
mínimo. Se o Presidente, com a equipe competente 
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que o assessorava para fazer suas propostas de go-
verno, não teve a competência de ver uma projeção 
de que isso quebraria algumas prefeituras, lamentavel-
mente fizeram com que elegêssemos um Presidente 
que fez uma proposta irresponsável. E nós, respon-
savelmente, aprovamos sua proposta de um salário 
mínimo digno.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Eu quero agradecer o aparte de V. Exª, que é uma 
das mais brilhantes figuras desta Casa. Portanto, eu 
fico extremamente honrado, sensibilizado e estimulado 
a continuar nesta luta, que é nossa.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador. A honra é toda minha.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Ouço o 
Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu e o País 
todo ouvimos atentamente V. Exª, que representa 
aqui muito, porque traz a força do trabalho, o reco-
nhecimento da sua profissão, a ciência médica, a 
mais humana das ciências. O médico é um benfeitor 
da humanidade. Foi essa força que lhe trouxe aqui, 
não foi poder econômico; foi a gratidão, o reconheci-
mento. É muito oportuna a análise de V. Exª. E nós, 
como médicos, para onde vamos, levamos a nossa 
formação profissional. Lembro-me do conceito de 
doença nos livros de patologia de William Boyd, de 
L. Roberson, que diziam que a doença não pára; ou 
ela evolui para a cura ou evolui para a morte. E quero 
dizer que, entendendo a política, Senador Jefferson 
Péres, a corrupção é uma doença do caráter, é uma 
doença da sociedade, e ela não parou. E o mal nun-
ca vem só, vai-se agravando, vai complicando. Ela se 
instalou. Todos sabem a sua etiologia, a sua origem, 
lá em Santo André, do PT. Então, houve outros ma-
lefícios. A corrupção, que é o cupim da democracia, 
como Ulysses dizia, foi acompanhada de outros males. 
Houve homicídio. E isso não pára; alastrou-se. Não 
teve mecanismo de tratamento e ela se transformou 
em endemia, epidemia, metástase, quaisquer que 
sejam os termos. Mas jamais, em 505 anos, houve 
governo tão corrupto como o de hoje. Podem estudar 
as capitanias hereditárias, os governadores-gerais, 
Pedro I, Pedro II, a princesa, os presidentes. O dita-
dor Vargas governou durante 15 anos; quando saiu, 
não tinha energia na fazenda dele; ele não tinha uma 
geladeira a querosene. Os militares podem ter tido 

ideologia de Stálin, de não sei quê, de facínora, mas 
corrupção não! Corrupção foi agora. É como o povo 
diz na rua: a esperança venceu o medo e a corrup-
ção afogou a esperança, que não pode morrer. En-
tão, nós estamos aqui. Uma das esperanças é essa 
coragem do Senador Antonio Carlos Magalhães de 
combater a pobreza estendendo a mão com salário. 
S. Exª está obediente a Rui Barbosa, que diz que a 
primazia é do trabalho e do trabalhador, pois este é 
que faz a riqueza e vence. De hoje em diante, vamos 
fazer uma emenda para mudar logo o nome do PT 
para PB, “Partido dos Banqueiros”.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado pelo seu aparte, Senador Mão Santa.

Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância de V. 
Exª. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência, antes de passar a palavra 
ao nobre Líder José Jorge, que falará pela Liderança 
da Minoria, deseja destacar a presença do Deputado 
Rubens Bueno neste Plenário, bem como dos Depu-
tados Roberto Freire e Félix Mendonça.

Para nós e para as Srªs e os Srs. Senadores é 
sempre uma honra a presença de V. Exª neste plená-
rio, Deputado Félix.

Nobre Líder, V. Exª tem a palavra para uma co-
municação de interesse partidário.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, na realidade sempre que temos uma crise se 
fala nessa questão da reforma política. Aqui no Sena-
do, desde o ano de 2003 aprovamos diversas medidas 
que levam a uma importante reforma política.

Os projetos de lei que elaboramos foram encami-
nhados à Câmara dos Deputados, mas, durante todo 
o período da gestão do ex-Presidente daquela Casa, 
Deputado João Paulo, ficaram engavetados, digamos 
assim. Nenhum deles chegou a ser votado. De todas 
as maneiras evitou-se sua votação. Criou-se grupo de 
trabalho, juntou-se tudo num projeto só, sempre criando 
dificuldades. Desses projetos eu poderia citar: 

I – a fidelidade partidária – a pessoa que 
fosse eleita para um Partido, para mudar para 
outro, precisaria de quatro anos naquele Par-
tido. Ficaria quatro anos sem poder disputar 
eleição; 

II – a questão das federações para pro-
teger os pequenos Partidos;

III – o fim das coligações proporcionais;
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IV – o financiamento público com lista 
partidária. 

Portanto, do ponto de vista da reforma política 
em si, creio que o Senado Federal cumpriu seu papel 
ao mandar esses projetos para a Câmara dos Depu-
tados.

Semana passada, o Presidente do nosso Par-
tido, Senador Jorge Bornhausen, encaminhou um 
projeto à Casa que podíamos chamar de reforma 
eleitoral – porque na realidade não é reforma polí-
tica; é uma reforma no que tange à maneira de se 
disputar a eleição.

Tive a honra de ser designado pelo Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, como Relator desse 
projeto, e temos que tentar aprová-lo da maneira mais 
rápida possível. Então, de comum acordo com todos os 
Líderes – inclusive em uma reunião com a presença 
do Presidente Renan Calheiros e do Presidente An-
tonio Carlos Magalhães –, ficou acertado que haveria 
um prazo de cinco dias, até amanhã, para que fossem 
apresentadas emendas.

Assim, em primeiro lugar, eu gostaria de solicitar 
a todos os companheiros daqui do Senado Federal, 
membros ou não da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, que examinassem esse projeto e me 
mandassem suas sugestões por meio de emendas ou 
mesmo como sugestão específica. Devo dizer que, por 
falar de uma reforma eleitoral, o projeto trata de um 
tema de que todos aqui do Senado Federal entendem 
muito bem, porque todos disputaram eleição. Refiro-
me ao PLS nº 275, de 2005.

Amanhã realizaremos um primeiro debate sobre 
os projetos, durante a reunião regular da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde apresentarei 
detalhadamente quais são os projetos, quais são as 
principais sugestões que estão aparecendo, e todos 
os Senadores poderão fazer as suas sugestões. E na 
quinta-feira farei a apresentação do parecer, que vou 
elaborar na quarta-feira depois da reunião, à tarde e à 
noite. Portanto, na quinta feira, faremos a votação do 
projeto naquela Comissão. 

A minha primeira idéia neste pronunciamento, Sr. 
Presidente, era chamar atenção para esses prazos e 
pedir a colaboração de todos. Em segundo lugar, eu 
gostaria de dizer que, na realidade, o projeto do Sena-
dor Jorge Bornhausen que foi encaminhado tem três 
linhas de trabalho, sendo a primeira diminuir os cus-
tos da campanha eleitoral. Uma das razões de uso de 

caixa dois e de todos esses problemas que temos é o 
fato de a campanha eleitoral ser muito cara. E como 
diminuir os custos? Proibindo uma série de ativida-
des que são caras e que, muitas vezes, não trazem o 
efeito desejado.

Nesse sentido, serão proibidos os “showmícios”, 
por exemplo – lembramos que uma das dívidas gran-
des do PT ainda é com a dupla Zezé Di Camargo e 
Luciano, que fez 40 shows para o Partido. Além dis-
so, deve ser proibido distribuir brindes, fazer boca de 
urna no dia da eleição, enfim, temas que encarecem 
muito a campanha. Essas são medidas democráticas, 
porque darão acesso...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Já vou en-
cerrar, Sr. Presidente. 

Tais medidas são democráticas, porque darão 
acesso à campanha a todos aqueles que dispõem de 
menos recursos.

Também tentaremos diminuir o tempo de campa-
nha. As convenções, atualmente, vão até 30 de junho, 
e a idéia do projeto é que elas se estendam até o dia 
10 de agosto, reduzindo-se a campanha de 90 para 
45 dias. Imagino que se fará um acordo em termos de 
60 dias, ou seja, até 30 de julho em vez de 30 de ju-
nho. Quanto aos programas de televisão, há também a 
idéia de diminuição do tempo, de 45 para 35, e assim 
por diante. Há uma série de medidas para diminuir o 
custo da campanha.

Em segundo lugar, há uma idéia para se fortalecer 
o caixa um, verificando-se formas em que as pessoas, 
os candidatos, as empresas ou as pessoas físicas que 
queiram possam doar ao caixa um. Com isso, evita-
se a criminalização da campanha, como bem disse o 
Senador Aloizio Mercadante.

Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer, também, 
que propusemos aumento de pena para aqueles que 
usarem o caixa dois.

Então, penso que, por esses três caminhos, po-
deremos minimizar o uso de caixa dois e, assim, tor-
nar a campanha mais aberta. Será também utilizada 
a Internet, etc. 

Sr. Presidente, esse foi um resumo do que eu 
gostaria de dizer. Mas quero também acrescentar que 
fiz um levantamento de todos os projetos que tratam 
dessa questão eleitoral e que estavam tramitando aqui 
no Senado Federal. Temos um projeto do Senador Pe-
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dro Simon, outro do Senador Cristovam Buarque, e há 
outros que também estão tramitando.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 
Jorge...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, fiz 
um levantamento de todos os projetos. Dessa forma, 
teremos esse projeto, as emendas e também outros 
projetos.

Hoje, às 18 horas e 30 minutos, terei uma audi-
ência com o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Ministro Carlos Velloso*, onde ouvirei as sugestões da 
experiência daquele Tribunal. Com a reunião de ama-
nhã, imagino que, na quinta-feira, já possamos elabo-
rar um projeto que seja votado por consenso na Casa 
e, então, seja encaminhado à Câmara dos Deputados 
para ser votado lá.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– (Fora do microfone.) Talvez amanhã à tarde.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pode ser 
também amanhã à tarde. Depois da discussão, pre-
cisarei de algum prazo. Se encerrarmos a discussão, 
precisarei de algum prazo, porque também não quero 
elaborar um parecer, Senador Antonio Carlos – peço 
a atenção de V. Exª –, antes de ouvir as sugestões e 
antes de terminar o prazo para emendas, que termi-
na amanhã, mesmo porque, às vezes, embora seja 
um dia a mais, é possível ouvir a todos e o processo 
fica mais participativo. Penso que isso é importante 
também.

Concedo um aparte, para encerrar, ao Senador 
Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 
Jorge, posso falar em urgência porque eu era médi-
co-cirurgião e tenho o conceito exato de urgência. E a 
urgência é o seguinte: usar os princípios de adminis-
tração de Átila*, Rei dos Hunos*, ou seja, premiar os 
bons e punir os maus. Se não punirmos os maus de 
imediato, isso aí não dará em nada, não.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E Átila, Rei 
dos Hunos, fazia isso?

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quando é ma-
ligno, faz-se cirurgia, cobalto, radioterapia, e tal, tem 
que ser amplo.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E V. Exª apren-
deu isso com Átila, Rei dos Hunos?

Ouço o Senador Antonio Carlos.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Eu queria dizer a V. Exª que, amanhã, de qualquer 

sorte, já poderíamos discutir as emendas apresentadas, 
porque isso adiantaria a votação do projeto.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sem dúvida, 
faremos todo o esforço para votarmos o mais rápido 
possível.

Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exª.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Concede-me 

V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o 

aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 

orador.) – Serei muito breve. Quero, apenas, em rápi-
das palavras, dizer a V. Exª que fez uma síntese muito 
boa do projeto do Senador Jorge Bornhausen, objeto 
de apreciação preliminar na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Aproveitou o ensejo para, mais 
uma vez, chamar a atenção para um fato que reputo 
importante. As principais matérias relativas à legisla-
ção ordinária que dizem respeito às reformas eleitoral 
e política já se encontram na Câmara dos Deputados, 
o que significa haver o Senado cumprido a sua par-
te e que cabe agora àquela Casa se sensibilizar com 
relação ao tema.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Mas que o faça 
no espírito de realizar uma verdadeira reforma e não 
de distorcer as proposições que venham comprome-
ter o seu conteúdo e, assim, a sua eficácia. Mas, de 
toda maneira, V. Exª esclarece essa questão na tarde 
de hoje, o que, de alguma forma, contribui para que o 
tema se mantenha em debate, sobretudo neste mo-
mento difícil por que passa o País.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do, Senador Marco Maciel, pelo seu aparte.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Senador José Jorge, assim como fez 
com o orador que estava na tribuna, este Presidente 
esclarece a V. Exª que, toda vez que a Presidência 
prorroga o tempo, faz soar a campainha. Portanto, em 
momento algum, esta Presidência desejou advertir ou 
interromper V. Exª, que fazia um importante pronuncia-
mento para esta Casa.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
nobre Líder Arthur Virgílio, por permuta com o nobre 
Senador José Agripino, que, logo em seguida, terá a 
palavra. Depois, começaremos a Ordem do Dia.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a impressão que me assal-
ta – neste País, está ficando complicado se usar, 
mesmo em sentido figurado, esse verbo – é que o 
Presidente Lula está olhando erradadamente a re-
alidade brasileira.

A reunião das Oposições ontem, que foi madura, 
ponderada, pensada, concluiu que não é hora – não 
ainda – para impeachment, até porque impeachment é 
algo que deve nascer da sociedade para o Congresso. 
Mais ainda: é preciso um fato jurídico incontrastável que 
nos diga da necessidade imperiosa de encetarmos um 
passo que é traumatizante e grave para a Nação.

O Presidente Lula amanheceu o dia hoje eufóri-
co, já meio blindado, se achando acima do bem e do 
mal outra vez. Foi por isso que o Governo dele entrou 
em tantos descaminhos.

Soube outro dia – o Senador Jorge Bornhausen 
também – que ele teria dito ao grupo de empresários 
que o visitou que não me perdoaria por aquele discur-
so, aquele em que eu disse aquela história de corrupto, 
idiota, enfim; e não perdoaria o Senador Jorge Bor-
nhausen pelo discurso em que disse “sente o traseiro 
para trabalhar”. Então, o Presidente Lula é vingativo 
também. Se é assim, então, lá vai, Presidente.

Três pessoas traçam um perfil do caráter do Pre-
sidente da República: o Sr. Paulo de Tarso Venceslau, 
o Sr. César Benjamin e o Jurista Hélio Bicudo.

Começo com César Benjamin, na sua recente 
entrevista a Roberto Cabrini, Fernando Mitre e Anto-
nio Teles, na TV Bandeirantes, Canal Livre, em 31 de 
julho de 2005.

César Benjamin: “Eu acho que ele é um Presi-
dente fraco. Vai terminar o mandato de maneira me-
lancólica”. Mais adiante: “Ele terminará muito mal o 
Governo, até porque está fazendo um Governo muito 
ruim”. Mais adiante: “O que está acontecendo hoje é 
a longevidade desses esquemas que estão aparecen-
do nesse momento. É uma prática sistêmica que tem 
pelo menos 15 anos no âmbito do PT, da CUT e da 
esquerda em geral”.

Nesse ponto, a responsabilidade do Presidente 
Lula e do ex-Ministro José Dirceu é enorme. Portanto, 
para César Benjamin, que o conhece bem, o Presi-
dente Lula sabia de tudo há quinze anos.

César Benjamin continua: “Isso que está apa-
recendo agora é o desdobramento de uma série 
de práticas que começaram na gestão do FAT no 

fim dos anos 90, quando o Sr. Delúbio Soares foi 
nomeado representante da CUT na gestão do FAT. 
Até onde eu sei, começaram ali práticas de finan-
ciamento muito heterodoxas. Isso se desdobra na 
campanha de 94”.

César Benjamin diz, em outro trecho: “Esse es-
quema pessoal do Lula começou a gerenciar quanti-
dades crescentes de recursos, e isso foi um fator de-
cisivo para que o grupo político do Lula pudesse obter 
a hegemonia dentro do PT e da CUT”.

Mais adiante, ele se refere à naturalidade com 
que o Presidente teria aceito aquilo que, publicamente, 
denunciou ter sido uma manipulação pela TV Globo 
do seu debate com o Collor e depois teria dito que ha-
via confraternizado com a direção da emissora. Para 
César Benjamin, isso teria sido uma manifestação de 
caráter ruim, de caráter fraco.

César Benjamin participou da coordenação da 
campanha de 1994 – atenção, Srªs e Srs. Senadores 
– e disse que, nessa campanha, viu o levantamento de 
recursos paralelos, recursos não contabilizados, sem 
que isso tivesse sido discutido pela direção.

César Benjamin disse que o que está ocorrendo 
no Brasil hoje é prosseguimento da corrupção que 
havia em Santo André e fala ainda que devemos 
prestar atenção no que está ocorrendo no Banco 
do Brasil e na Petrobras em relação às verbas de 
publicidade, aos fundos de pensão, precisamente 
ao que me parece ser a pedra de toque da CPMI 
dos Correios.

Passo, agora, ao Sr. Paulo de Tarso Venceslau. 
Esse foi expulso do Partido, porque denunciou a pro-
teção ao Sr. Roberto Teixeira, que teria negociatas 
com empresas e prefeituras petistas pelo interior 
de São Paulo e em outros lugares do País. Esse 
denuncia, é expulso porque denunciou, e a conclu-
são a que se chega é que, se tivesse sido ouvido, 
talvez não tivesse ocorrido nada do que se passa 
hoje, desmoralizando o Partido dos Trabalhadores 
e desnudando, apenas agora, o mito chamado Lula 
da Silva.

Vejo o Jurista Hélio Bicudo, um homem de bem, 
que foi meu colega na Câmara dos Deputados. Ele diz: 
“Lula sabia, sim, porque Lula sempre foi um homem 
centralizador, sempre foi Presidente de fato do Parti-
do”. Afirma mais Hélio Bicudo – não sou eu quem está 
dizendo nem ninguém da Oposição; é Hélio Bicudo, 
companheiro dele de tantos anos –: “Ele é mestre em 
esconder a sujeira embaixo do tapete”.
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Mais ainda: ele, Hélio Bicudo, presidiu a Comissão 
de Sindicância do PT para apurar denúncias contra o 
empresário Roberto Teixeira, que estava usando o nome 
de Lula para obter contratos na Prefeitura de São Paulo. 
Roberto Teixeira é compadre dele, e o único punido foi 
Paulo de Tarso Venceslau, autor da denúncia.

Peço que tudo vá para os Anais, Sr. Presiden-
te. Não quero ultrapassar o tempo e apenas pedirei, 
também, a inclusão nos Anais do artigo da jornalista 
Miriam Leitão, que hoje mostra e antecipa o fiasco que 
seria essa manifestação velha de jovens que imagina-
vam que poderiam enganar outros jovens, fingindo que 
combatiam a corrupção e defendendo o Governo que 
patrocina a corrupção, que é o Governo Lula.

O Presidente Lula diz, para empresários sérios 
– nenhum mentiroso ali presente –, que não perdoaria 
o Senador Jorge Bornhausen nem a mim. Então, digo 
ao Presidente: quem não perdoa Vossa Excelência 
sou eu. Não o perdôo por ter engendrado e estabele-
cido no País o mais requintado, aparatoso e tentacular 
caso de corrupção sistêmica já visto pela República 
brasileira.

Quem não o perdoa sou eu, Presidente.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quem 
não o perdoa sou eu, pela fraude contra 53 milhões de 
brasileiros que votaram em Vossa Excelência e pela 
fraude contra 33 milhões de brasileiros que, votando 
contra Vossa Excelência, respeitavam o seu passado 
e tinham de Vossa Excelência impressão diferente da 
que tem César Benjamin, Paulo de Tarso Venceslau 
e Hélio Bicudo.

Se Vossa Excelência não me perdoa, Senhor 
Presidente, é problema seu. Estou pouco ligando. Sua 
opinião tem muito pouco valor para mim, não mexe co-
migo nem um pouquinho. Eu é que digo a Vossa Exce-
lência que não perdôo Vossa Excelência por estar nos 
obrigando a nos preocuparmos com uma transição de 
um ano e meio, porque o seu Governo está à deriva. 
O senhor não é capaz de conduzir este País, e nós 
temos que nos preocupar aqui com a maneira de fazer 
a transição até 31 de dezembro de 2006.

Portanto, Sr. Presidente, aprenda que comigo 
será sempre assim. Se o seu caráter é vingativo, o 
meu nem é. Mas saiba que acredito sempre que o 
vento tem duas direções. O vento que venta lá termi-
na ventando cá. Então, como meu signo é mesmo o 
signo do combate, da luta, da afirmação, saiba que eu 

pouco me preocupo se Vossa Excelência me perdoa 
ou não por aquele discurso. Eu faço outro igual ou pior 
quando eu quiser.

Eu não perdôo Vossa Excelência pela traição que 
cometeu contra o povo brasileiro e pelo desrespeito à 
coisa pública do País e por ter montado esse esque-
ma que durante muitos anos haverá de significar até 
desconfiança contra o Brasil por parte de todos aque-
les que nos analisam do ponto de vista da história e 
de fora para dentro.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con-
cluo, Sr. Presidente, dizendo que não vamos poder 
mais continuar vendo esse jogo enfermo praticado 
pelo Senhor Presidente. É enfermiço, é doentio. Sua 
Excelência já imagina que está forte outra vez porque 
as oposições mostraram que não são golpistas. Vou 
repetir, ao encerrar, Sr. Presidente: não dissemos que 
não há impeachment! Dissemos que não há ainda 
condição para se pedir impeachment do Presidente, 
até porque não há o fato jurídico incontrastável e não 
há uma demanda da sociedade. Se as duas coisas 
se casarem, e as duas, a meu ver, nasceriam ou não 
juntas, não pense que teremos qualquer compromis-
so em mantê-lo de qualquer jeito! O compromisso 
que temos, de qualquer jeito, é com a Constituição 
brasileira, é com a democracia neste País, é com a 
lisura no trato da coisa pública, é com o respeito às 
gerações que estão a nos analisar e as que lerão a 
história que estamos escrevendo. 

Portanto, Sr. Presidente, vou aproveitar estes 50 
segundos para dizer, mais uma vez: Presidente Lula, se 
V. Exª não me perdoa, volto a repetir, não tem mesmo 
nenhuma importância para mim. Nenhuma! N-E-N-H-
U-M-A! N-E-N-H-U-M-I-N-H-A! Nenhuminha! Nenhu-
minhazinha da silvinha! Nenhuma, Presidente! Não 
perdôo V. Exª pelo desgoverno, pela desmontagem 
do País, pela menoridade política, por essa arrogância 
incurável que faz um moribundo político imaginar que 
pode ameaçar quem quer que seja neste País.

Era o que eu tinha a dizer!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2ºdo Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Arthur Virgílio, as transcrições 
solicitadas por V. Exª serão devidamente registradas 
nos Anais da Casa, de acordo com o Regimento In-
terno da Casa.

Passo a palavra ao nobre Líder José Agripino, que 
falará pela Liderança do PFL. Logo em seguida, come-
çaremos a Ordem do Dia. Após a Ordem do Dia, falará 
como primeiro inscrito o nobre Senador José Sarney, 
que fará um pronunciamento a esta Casa. 

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC.) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem a palavra pela ordem V.Exª

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem) – Sr. Presidente, peço minha inscrição como 
Líder do Bloco. Eu tenho aqui a autorização, que pas-
sarei a V. Exª em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Sibá Machado, a Presidência 
registrará a solicitação de V. Exª e concederá a pala-
vra a V. Exª logo após a Ordem do Dia, como primeiro 
Líder inscrito.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos 
– PSDB-TO) – Aliás, respeitada a lista dos inscritos 

após a Ordem do Dia, de acordo com o que lembra o 
Plenário a este Presidente. 

Com a palavra o Senador José Agripino Maia. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senador Marco Maciel, V. Exª é político há 
tantos anos, já foi Presidente da Câmara dos Depu-
tados, do Senado e Vice-Presidente da República. V. 
Exª viu nascer Brasília, assistiu à construção do Con-
gresso Nacional. Muito embora V. Exª seja um homem 
ainda muito jovem, assistiu a tantos movimentos de 
protesto, de apoio, ocorridos nos gramados aqui em 
frente ao Congresso Nacional.

Senador Mão Santa, V. Exª é Senador há dois 
anos e meio e político há muito tempo e vem acom-
panhando, pessoalmente ou pela imprensa, as mani-
festações de apoio, de protesto, as manifestações le-
gítimas da sociedade à procura de um espaço que dê 
repercussão para apresentar as suas idéias. São os 
gramados aqui em frente ao Congresso Nacional.

Senador Mão Santa, V. Exª se lembra do “tratora-
ço” que ocorreu entre um e dois meses atrás? Aquilo foi 
organizado pelo meio rural do Brasil, os que empregam 
pessoas, os que produzem soja, milho, feijão, algodão, 
os pecuaristas, os que fazem agricultura de arroz. Com 
recursos próprios de que dispunham, Senador Lobão, 
vieram para cá e trouxeram suas máquinas, gastaram 
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uma “nota” para manifestar sua posição de desespe-
ro. Foi um grito de desespero, porque o setor que, nos 
dois últimos anos, representou o mais alto índice de 
pujança da economia brasileira está dando um grito de 
alerta antes que seja tarde – e o tarde é a quebradeira. 
Eles fizeram um belíssimo movimento: o “tratoraço”. 
Entraram no Congresso organizadamente.

Estive na Comissão de Agricultura dialogando com 
os representantes da categoria, ouvi-os, firmei compro-
misso com eles, senti a legitimidade do movimento de-
les e anotei as reivindicações. Senador Mão Santa, até 
hoje praticamente nada – para não dizer nada – do que 
foi prometido pela área econômica do Governo e pelo 
Presidente aconteceu. A liberação da garantia das dívi-
das rurais não aconteceu; a suspensão das execuções 
judiciais, os protestos, a suspensão deles não aconte-
ceu; a renegociação das dívidas, do Pesa, Securitização, 
Recoop, Fundos Constitucionais, que atinge a nós do 
Nordeste, FNE, prometida, nada aconteceu.

Pior do que tudo – queda e coice –, os emprés-
timos agora, se forem concedidos, até R$50 mil terão 
taxa de juros de 8,75%. Entre R$50 mil e R$100 mil 
serão 70% a juros de 8,75%, e 30% a juros de merca-
do, sem subsídio – acabou o subsídio. Acima de R$100 
mil, 50% a juros de mercado e 50% a juros de 8,75%. 
Fim de subsídio; a União nega os subsídios. Resultado: 
os insumos deixaram de ser vendidos em 30%, queda 
nas vendas de 30%; nas máquinas, queda em 36%; o 
PIB da agricultura no Brasil caiu 9%, em 2004.

Estou falando, Sr. Presidente, por uma razão muito 
simples: esta Praça aí em frente é praça de protesto; 
protesto que enseja reunião de pessoas que vêm aos 
milhares, às dezenas ou às centenas para manifestar 
preocupações. O “tratoraço” deu em nada. E agora 
começa a haver manifestações.

As manifestações, na minha opinião, Senador 
José Sarney, ex-Presidente da República e ex-Presi-
dente desta Casa, têm todo o direito de existir, mas elas 
têm a obrigação de ser espontâneas e autocusteáveis. 
E aí vem a preocupação que quero apresentar.

Hoje, pela manhã, Senador Mão Santa, houve uma 
manifestação. Foi pequena, anunciada. Eram os sindi-
calistas que viriam falar e defender o Governo, como 
que convocados. Esperava-se um grande movimento e, 
ao que fui informado, foi pequeno. Até aí, tudo bem: o 
desejo da sociedade não se mede pela quantidade de 
pessoas que estão na rua defendendo ou protestando. 
Mas recebi uma informação a respeito da União Nacional 
de Estudantes, um organismo pelo qual tenho, pessoal-
mente, especial carinho, especial respeito, porque a UNE 
sempre foi vanguardista em matéria de manifestação 
pública, sempre interpretou com exatidão o sentimento 
da sociedade. São estudantes conscientes que vão às 

ruas, são os caras-pintadas. Eles foram os primeiros a 
pintar o rosto para manifestar o seu protesto contra um 
Governo que não queriam.

Senador Sibá Machado, chegaram-me, hoje pela 
manhã, números que me causam profunda inquieta-
ção. Reputo que movimentos de protesto ou de apoio 
têm que ser espontâneos e auto-sustentáveis, autofi-
nanciáveis. Do contrário, eles perdem a legitimidade e 
deslegitimam o órgão em nome de quem falam.

Tenho em mão dados que me preocupam e que sou 
obrigado a passar a esta Casa. São dados de repasse de 
recursos do Governo Federal à União Nacional dos Estu-
dantes. Trata-se de uma coisa normal. Nada mais legítimo 
do que a União repassar recursos para a UNE.

Em 2003, foram repassados R$600 mil, Sr. Pre-
sidente. Em 2004, R$599.621,97. O mesmo valor em 
2003 e em 2004. Em 2005, Senador Mão Santa, até 
hoje, foram repassados R$1.185.649,30, o dobro de 
tudo que foi repassado em 2003 e em 2004. Com um 
detalhe, a manifestação da UNE ocorreu hoje pela 
manhã. V. Exª sabe quanto foi repassado para a UNE 
apenas no mês de julho? De R$1,185 milhão, foram 
repassados R$772,906 mil, mais do que tudo que foi 
repassado em 2003 e 2004. Será que os estudantes 
da UNE estão sabendo dessa verba e estão todos 
acordes com o movimento feito aqui?

Eu tenho o direito de raciocinar que a UNE, que 
recebeu o dobro do que vinha recebendo só até ju-
lho deste ano, pode estar sendo tentada, pelo menos 
como instituição e pelos seus dirigentes, a ser utili-
zada em fins ou com objetivos diferentes dos da sua 
tradição, que sempre foi a de estar sintonizada com 
o pensamento da opinião pública, a de protestar em 
nome da família brasileira e em nome das frustrações 
da sociedade brasileira.

Será que esses recursos estariam mudando a orien-
tação da UNE? Inclusive me dizem que a UNE, hoje, são 
algumas UNEs, são algumas tendências. Será que elas 
todas estão acordes com esses números? Será que elas 
estão sabendo desses números e estão concordando 
com o que aconteceu hoje? Aliás, foi um movimento de 
pequena expressão, defronte do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, essa é a preocupação que trago. 
Mais do que preocupação, é a informação que trago 
a esta Casa, com uma indagação: será que a UNE 
mudou? Ou será que estão querendo mudar o pensa-
mento da UNE com recursos do Orçamento da União, 
que precisam ser explicados? Nesse sentido, vou apre-
sentar um requerimento à Casa, pedindo informações 
sobre a destinação e a aplicação dos recursos des-
tinados à União Nacional dos Estudantes, que tem o 
meu absoluto respeito, a minha admiração, de anos 
e anos, mas que, no meu entender, tem uma Direção 
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que precisa explicar a razão do que está recebendo e 
em que está aplicando.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Eduardo Siqueira 
Campos.

É lido o seguinte:

Brasília, 16 de agosto de 2005

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 1º do art. 5º do Ato da Mesa 

do Senado Federal nº 1, de 2001, solicito a V. Exª se-
jam reiterados os pedidos de informações feitos aos 
Ministros de Estado do Turismo e do Controle e da 
Transparência feitos, respectivamente, por meio dos 
Requerimentos nºs 600 e 791, de 2004.

Cordialmente, _ Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O pedido de informação será reiterado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere para a Ordem do Dia de 

amanhã a votação dos Itens de nºs 1 ao 5 da pauta.

São os seguintes os itens cuja votação 
fica transferida para a sessão ordinária deli-
berativa de amanhã:

– 1 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 2000 
(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 31, de 2000, tendo como primeira sig-
natária a Senadora Maria do Carmo Alves, 
que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º da 
Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que ado-
tarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 

com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

– 2 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

– 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

– 4 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais. (Dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
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– 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Luiz 
Otávio, que acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre os processos em andamento de criação 
de novos municípios).

Parecer sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passamos à apreciação do Item 6:

Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 59, DE 2004

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio, que altera a denominação da 
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial 
da Amazônia Brasileira. 

Parecer, sob nº 1.130, de 2005, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Álvaro Dias, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias, em fase de discus-
são em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da com-
posição do Senado.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta e a emenda, em pri-
meiro turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, para o prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 54, de 2001 (nº 3.786/97, na 
Casa de origem), que dispõe sobre inscrições 
em Braile nos medicamentos.

Parecer sob nº 1.080, de 2005, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

A Presidência informa ao Plenário que, quando 
da leitura da matéria, em 28 de junho de 2001, esta foi 
despachada à Comissão de Assuntos Sociais.

Entretanto, o Boletim de Ação Legislativa informa 
que o projeto foi despachado à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, onde foi distribuído e re-
distribuído por duas vezes.

Ocorre que a Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania não chegou a apreciar os relatórios 
apresentados.

Posteriormente, com o advento da Resolução do 
Senado Federal nº 1, de 2005, o projeto foi requisita-
do pela Mesa e redistribuído à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, que apresentou 
seu parecer.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a Emenda nº 1 (Substitutivo), que 
tem, evidentemente, preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam que-
riam permanecer sentados.(Pausa.)

Aprovada a Emenda nº 1 (Substitutivo), fica pre-
judicado o projeto.

A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigir 
o voto vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 1-CDH (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2001

Altera o art. 59 da Lei nº 6.360, de 23 
de setembro de 1976, que dispõe sobre a 
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
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medicamentos, para obrigar a inscrição em 
Braille do nome e da data de validade na 
rotulagem de medicamentos.

Art. 1º O art. 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 59.  ................................................
Parágrafo único. Os medicamentos co-

mercializados no território nacional conterão 
o nome do produto e sua data de validade 
em braille.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor depois de decorridos 
trezentos e sessenta dias de sua publicação oficial.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 96, de 2001 (nº 2.646/2000, 
na Casa de origem), que altera a redação do § 
1º do art. 285 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (permite ao condutor ou proprietá-
rio de veículos coletivos interpor recurso com 
efeito suspensivo de multa aplicada por apa-
relho eletrônico).

Parecer sob nº 476, de 2005, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Péres, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, acolhendo o voto em separado 
do Senador Sibá Machado.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovados.
Em votação a Emenda nº 1 (Substitutivo), que 

tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam que-

riam permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-
jeto.

A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigir 
o vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2001

Acrescenta § 6º ao art. 282 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a interposição de recursos por 
iniciativa dos infratores que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 282 nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 282 ................................................
§ 6º Havendo entre ambos vínculo tra-

balhista, o proprietário do veículo, recebida a 
notificação de penalidade de multa, deverá 
cientificar formalmente o condutor responsá-
vel pela infração, bem como apresentá-lo na 
forma do § 7º do art. 257, pelo menos vinte 
dias antes do vencimento do prazo recursal, 
sob pena de, não o fazendo, deixar de poder 
transferi-lhe os ônus correspondentes aos res-
pectivo pagamento”. (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 82, de 2003 (nº 3.464/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza a transferência das 
cotas representativas da participação da União 
no capital da empresa Serviços Aéreos Especia-
lizados Médico-Hospitalar Conceição Ltda.

Parecer favorável, sob nº 1.023, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Garibaldi Alves Filho. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.
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Em discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam que-

riam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
(Nº 3.464/2000, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza a transferência das cotas 
representativas da participação da União 
no capital da empresa Serviços Aéreos 
Especializados Médico-Hospitalar Con-
ceição Ltda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo é autorizado a doar, sem 

encargos, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição 
S.A., as cem mil cotas representativas da participação 
da União no capital social da empresa Serviços Aéreos 
Especializados Médico-Hospitalar Conceição Ltda.

Art. 2º Ficam o Ministério da Saúde e a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional autorizados a adotar 
as medidas necessárias à transferência de que trata 
o art. 1º desta Lei.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2004 (nº 3.986/2000, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 6.259, 
de 30 de outubro de 1975 (dispõe sobre a no-
tificação compulsória dos casos de intoxicação 
por agrotóxicos).

Parecer sob nº 94, de 2005, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: Sena-
dora Ideli Salvatti, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta, com voto em 
separado do Senador Flávio Arns.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto e as emendas, em tur-
no único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 e 2, 

da Comissão de Assuntos Sociais.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e as emen-
das aprovadas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 14, DE 2004 

(Nº 3.986/2000, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro 
de 1975.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro 

de 1975, fica acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 7º São de notificação compulsória 
às autoridades sanitárias os casos suspeitos 
ou confirmados:

 ..............................................................
III – de intoxicação por agrotóxicos.
 ....................................................  ”(NR)

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

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto 
de Lei da Câmara nº 14, de 2004:

Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro 
de 1975, para incluir a intoxicação por agro-
tóxicos entre os agravos à saúde sujeitos a 
notificação compulsória.

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

EMENDA Nº 2 – CAS

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto 
de Lei da Câmara nº 14, de 2004:

Art. 1º O art. 7º da Lei nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso III:
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“Art. 7º ...................................................
 ..............................................................
III – de intoxicação por agrotóxicos e afins, 

conforme estão definidos no inciso I do art. 2º 
da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2004 (nº 1.103/99, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao § 3º 
do art. 1º da Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, 
que dispõe sobre a criação de estações ecoló-
gicas, áreas de proteção ambiental, e dá outras 
providências (determina o depósito de cópia de 
toda pesquisa realizada em estação ecológica).

Parecer sob nº 891, de 2005, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Jonas Pinheiro, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3 –CMA, que apresenta.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto e as emendas, em tur-
no único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Passamos à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1, 2 e 3, 

da Comissão do Meio Ambiente.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e as emen-
das aprovadas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 66, de 2004 (nº 3.341/2000, 
na Casa de origem), que altera o art. 1º da Lei 
nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe 
a venda de esteróides ou peptídeos anabolizan-
tes e dá outras providências (exclui os odontó-
logos da prerrogativa de prescrever esteróides 
e \peptídeos anabolizantes e dispõe sobre os 
dados da receita desses fármacos).

Parecer sob nº 253, de 2005, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Augus-
to Botelho, favorável, com Emenda nº 1 -CAS, 
que apresenta.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Si-
queira Campos.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 884, DE 2005

Adiamento da discussão para deter-
minado dia.

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 66/2001, a fim de ser feita na 
sessão de 6-9-05.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. _ Se-
nador Eduardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 83, de 2004 (nº 1.638/2003, 

na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Deputado Wilson Mattos Branco” a rodovia BR-
392, desde o município de Pelotas até o de Rio 
Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.

Parecer favorável, sob nº 254, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Valdir Raupp.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 83, DE 2004 

(Nº 1.638/2003, na Casa de origem)

Denomina “Rodovia Deputado Wilson 
Mattos Branco” a rodovia BR-392, desde o 
Município de Pelotas até o de Rio Grande, 
no Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Deputado Wil-

son Mattos Branco” a rodovia BR-392, entre os Mu-
nicípios de Pelotas e Rio Grande, no Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto, em turno único.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Si-
queira Campos.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 885, DE 2005

Adiamento da discussão para deter-
minado dia.

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, na Casa 
de origem) a fim de ser feita na sessão de 8-9-2005

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2005. – Se-
nador Sibá Machado,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento de adiamento da 
discussão da matéria.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 15:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2005 (nº 1.652/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, que dispõe so-
bre a profissão do empregado doméstico e 
dá outras providências (exclui das exigências 
para admissão de empregado doméstico a 
apresentação de atestado de boa conduta e 
veda ao empregador efetuar qualquer descon-
to no salário do empregado, exceto quando 
esse resultar de adiantamento ou de dispo-
sitivo legal).

Parecer sob nº 1.021, de 2005, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mar-

celo Crivella, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a Emenda nº 1–CAS (Substitutivo), 
que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam sentados (Pausa.)

Aprovado o substitutivo fica, como conseqüência, 
prejudicado o projeto.

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de redi-
gir o voto vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 1-CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13 
(SUBSTITUTIVO), DE 2005

Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezem-
bro de 1972, que dispõe sobre a profissão 
de empregado doméstico e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro 

de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º Para admissão ao emprego deverá o em-

pregado doméstico apresentar:

I – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS);

II – número de inscrição na Previdência 
Social;

III – atestado de saúde, a critério do em-
pregador.

§ 1º A anotação da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social deve ser efetivada no pra-
zo máximo de dez dias, findo o qual aplicar-
se-á ao empregador as mesmas disposições 
do § 3º do art. 29 da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

§ 2º O empregado doméstico que for 
contratado e ainda não tiver inscrição na Pre-
vidência Social terá direito a um dia útil de 
folga para adotar essa providência, podendo 
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o empregador, de comum acordo, fazê-lo cm 
seu lugar.(NR)

Art. 2º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2º-A

Art. 2º-A. Ao empregador é vedado 
efetuar qualquer desconto no pagamento 
do salário do empregado doméstico, sal-
vo quando resultar de adiantamento ou for 
decorrente de contribuição devida à Previ-
dência Social.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2005 (nº 1.747/2003, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
de Combate à Pobreza.

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
César Borges.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2005 
(Nº 1.747/2003, na Casa de origem)

Institui o Dia Nacional de Combate à 
Pobreza.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 14 de dezembro como 

Dia Nacional de Combate à Pobreza.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 17:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 162, DE 2004-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 162, de 2004–Comple-
mentar, de autoria do Senador Augusto Bote-
lho, que dispõe sobre a atuação das Forças 
Armadas e da Polícia Federal nas unidades 
de conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

No prazo regimental de cinco dias úteis perante 
a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A Presidência transfere a votação para a sessão 

de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 18:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 16, de 2005 (apresen-
tado pela Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa como conclusão de 
seu Parecer nº 26, de 2005, Relator: Senador 
Ney Suassuna), que autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Universidade Federal do Vale do 
Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, 
Estado de Minas Gerais. 

Parecer favorável, sob nº 475, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Hélio Costa.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto, em turno único.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Eduardo Azeredo, tem a palavra V. 
Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
este projeto trata da criação da Universidade Fede-
ral da Cidade de Governador Valadares, que fica no 
leste mineiro e é hoje, como todos sabem, uma das 
cidades, uma das regiões que mais mandam brasi-
leiros para os Estados Unidos na tentativa do sonho 
americano, que tantas vezes acaba desfazendo-se 
numa desventura. 

Uma Universidade Federal em Governador Va-
ladares será um fator a mais para fixação dos jovens 
na sua própria região.

Este projeto nasceu de uma iniciativa popular da 
Associação Chonim de Cima, iniciativa que passou 
pelas Comissões do Senado, tendo sido aprovada 
na Comissão de Educação, com parecer do Senador 
Hélio Costa.

Quero dizer da importância que essa universida-
de poderá ter para a região do leste de Minas Gerais 
e para o Estado como um todo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão a matéria.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aelton Frei-
tas.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer coro com as palavras do Senador Eduardo 
Azeredo e agradecer a todas as Comissões desta 
Casa, a V. Exª e ao Plenário a oportunidade deste 
grande feito para o nosso Estado de Minas Gerais, 
mais precisamente para a querida cidade de Gover-
nador Valadares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Aelton Freitas.
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam o 

projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2005

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Vale do Rio Doce, 
na cidade de Governador Valadares, no Es-
tado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Universidade Vale do Rio Doce (UFVD) com sede 
no Município de Governador Valadares.

Art. 2º A UFVD terá como objetivo ministrar ensino 
superior, desenvolver a pesquisa nas diversas áreas 
do conhecimento e promover a extensão universitária, 
podendo, para tal, celebrar convênios com os governos 
estadual e municipais.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da UFVD, observado o princípio da 
indisssoabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
serão definidos nos termos de seu Estatuto e das nor-
mas pertinentes.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 19:

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 579, de 2005, da Senadora Ideli Salvatti, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2003, de 
sua autoria.

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a proposição a ser retirada tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 209, 
de 2003.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2003, vai 

definitivamente ao Arquivo.
O Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, 

vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa, uma vez que já se en-
contra instruído pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 20:
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REQUERIMENTO Nº 598, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 598, de 2005, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 452, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa e, posteriormente, retorna 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão termi-
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 21:

REQUERIMENTO Nº 709, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 709, de 2005, da Senadora Ana Júlia 
Carepa, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nº 17, de 2004, e 
176, de 2000, que já se encontra apensado 
aos de nº 263 e 295, de 2003, por regularem 
a mesma matéria.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das lideranças.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nº 176, de 2000, 

263 e 295, de 2003, e 17, de 2004, passam a tramitar 
em conjunto e retornam ao exame da Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 22: 

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 711, de 2005, do Senador Sibá Macha-
do, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 64, de 2000, além das Comissões 

constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infra-Estrutura.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que o projeto já está instruído pela Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria 
vai à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e, pos-
teriormente, retorna à de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Itens 23 e 24: 

REQUERIMENTOS Nº 756 E 757, DE 2005 
(Incluídos em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, dos Requeri-
mentos nº 756 e 757, de 2005, dos Senadores 
Arthur Virgílio e Flexa Ribeiro, e José Jorge, 
respectivamente, de voto de solidariedade ao 
povo inglês, diante do atentado terrorista que 
vitimou centenas de pessoas.

Pareceres favoráveis, sob nº 1.347 e 
1.348, de 2005, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: 
Senador Flexa Ribeiro.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

Em votação os requerimentos, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 25:

REQUERIMENTO Nº 758, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 758, de 2005, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando voto de censura e 
veemente repúdio contra os bárbaros aten-
tados cometidos contra a população civil 
de Londres, capital do Reino Unido da Grã-
Bretanha.
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Parecer favorável, sob nº 1.349, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Flexa 
Ribeiro.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
sua apreciação ficou transferida para hoje, devido à 
solicitação das Lideranças.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Presidência declara prejudicados os itens 
26 a 29 da pauta.

São os seguintes os itens declarados 
prejudicados:

– 26 – 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2000 
(nº 405/95, na Casa de origem), que estabele-
ce precedência aos usuários que especifica, 
no atendimento em órgãos da administração 
direta da União e de suas entidades da admi-
nistração indireta.

Parecer sob nº 1.079, de 2005, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator ad hoc: Senador Reginaldo 
Duarte, pela prejudicialidade.

– 27 – 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 198, de 
2003, do Senador Hélio Costa, que autoriza 
a criação da TV Brasil Internacional.

Parecer sob nº 798, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Augusto Botelho, pela prejudicialidade.

– 28 – 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Requerimento nº 186, de 2005, do Se-
nador Arthur Virgílio, solicitando ao Ministro 
de Estado da Fazenda informações sobre os 
valores dispendidos pelo Banco Popular do 
Brasil com diárias, passagens aéreas e cartões 
corporativos, nos anos de 2003 a 2005.

Parecer sob nº 466, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

Relator: Senador César Borges, pela preju-
dicialidade.

– 29 – 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Requerimento nº 187, de 2005, do Se-
nador Arthur Virgílio, que requer sejam soli-
citadas, ao Ministro de Estado da Fazenda, 
informações sobre as atividades do Banco 
Popular do Brasil, a fim de instruir a Medida 
Provisória nº 226, de 2004, que dispõe sobre 
o Programa Nacional de Microcrédito Produ-
tivo Orientado.

Parecer sob nº 467, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges, pela prejudi-
cialidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
nº 861, de 2005, do eminente Senador Alvaro Dias, 
solicitando, nos termos do art. 71, inciso IV, da Consti-
tuição Federal, seja realizada pelo Tribunal de Contas 
da União auditoria na Casa da Moeda do Brasil, no 
período de 2003 até a presente data.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 886, DE 2005

Requer Voto de Aplauso ao engenhei-
ro brasileiro Ramon de Paula, que chefia a 
cadeia de comando da sonda Mars Reco-
naissance Orbiter, que decolou ontem da 
Flórida rumo ao Planeta Vermelho.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao engenheiro brasilei-
ro Ramon de Paula, que chefia a operação de comando 
da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que a Nasa 
lançou ontem da Flórida rumo ao Planeta Vermelho.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento do homenageado e, por intermédio 
da Embaixada dos Estados Unidos, à NASA.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se: no 
topo da cadeia de comando da sonda lançada ontem 
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rumo a Marte encontra-se um engenheiro brasileiro, 
Ramon de Pádua. O cientista, que vive nos Estados 
Unidos desde os 17 anos, é o executivo da missão, no 
centro espacial da Nasa e a ele cabe a responsabili-
dade de supervisão do andamento dos trabalhos da 
sonda. Ramon é paulista nascido em Guaratinguetá, 
cresceu em Pirassununga e depois mudou-se para os 
Estados Unidos.

Sala das Sessões, 16 agosto de 2005. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 887, DE 2005

Requer Voto de Aplauso ao Presiden-
te da Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas – FEAM, Pedro Geraldo Fala-
bella, agraciado com o Titulo Economista 
do Ano pelo Conselho Regional de Econo-
mia do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Presiden-
te da Agência de Fomento do Estado do Amazonas 
– FEAM, Pedro Geraldo Falabella, agraciado com o 
título de Economista do Ano pelo Conselho Regional 
de Economia do Amazonas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento do homenageado e à AFEAM.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se pelo 
acerto na escolha do nome de Pedro Falabella para a 
outorga, pela FEAM, do título de Economista do Ano. 
Experiente gestor público amazonense, ex-secretário 
de Produção e Abastecimento do Estado, em 1994, 
além de prefeito municipal de Urucará, nos períodos 
de 1968/1973, 1977/1979, 1989/1992, 1998/2000 e 
2001/2002. De 1999 a 2001, foi Presidente da Asso-
ciação Amazonense dos Municípios.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos de aplau-
so solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Encerrada a Ordem do Dia, volta-se à lista de 
oradores.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

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

Paulo Octávio e, em seguida, ao Senador José Agripi-
no. Em seguida, fará uso da palavra o próximo orador 
inscrito, o Senador José Sarney.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Re-
nan Calheiros, com muita satisfação, quero registrar 
que presenciei agora a assinatura do credenciamento 
da Fundação Zerbini-INCOR DF com o SUS e o con-
seqüente início das atividades do INCOR Brasília.

O Incor Brasília é obra do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. Há cinco anos, estive ao lado 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, a quem deve-
mos louvar por essa obra, exatamente como diz aqui 
o Senador José Sarney. Cinco anos se passaram, as 
instalações hoje estão prontas, muito bem preparadas, 
equipamentos de última geração, e, a partir de hoje, 
a população de Brasília e do Brasil vão poder contar 
com um Instituto de Coração que lhes dará condições 
de um bom atendimento cardiológico.

Por isso, não posso deixar de registrar aqui, em 
nome de Brasília, o agradecimento profundo ao Senado 
Federal. Em especial, neste momento, Brasília rende as 
homenagens ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que foi o mentor da vinda do Incor para Brasília, sonho 
que hoje se torna uma grande realidade, obra que vai 
tornar Brasília a capital da saúde do nosso País.

Portanto, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
gostaria de fazer, brevemente, com V. Exª uma visita 
àquele Instituto, para que V. Exª possa ver como ficou 
a obra que semeou nesta cidade. Parabéns.

Parabéns ao Senado Federal, ao Presidente 
Renan Calheiros e ao Presidente José Sarney, que 
também complementou os recursos para que obra se 
tornasse uma realidade. Acho que Brasília e o Brasil 
ganham muito.

Parabéns da todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sem dúvida, Senador Paulo Octávio, o Senado 
Federal está de parabéns e a Câmara dos Deputados 
também, sobretudo porque as sucessivas Mesas sou-
beram priorizar os recursos. E de parabéns também, 
muito de parabéns, está o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães pela sua iniciativa. Parabéns, Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, farei apenas um registro. Temos vivido dias 
de turbulência no Congresso, e é comum o comentá-
rio de que o Congresso está parado pelas CPIs: que 
parou tudo, e não se vota nada.

Não posso, portanto, deixar passar em branco o 
que o Senado acabou de realizar: apreciou 29 itens! 
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Não foram três, nem quatro, nem cinco, mas 29 itens. 
Não se discutiu porque eram matérias que julgáva-
mos passíveis de aprovação; do contrário, teríamos 
discutido, debatido.

Então, mesmo com as CPIs funcionando, o Con-
gresso pode funcionar, como acabou de fazê-lo agora. 
Acabou de votar não sei quantas matérias e apreciar 
29 itens da pauta. É perfeitamente compatível. Basta 
que nos desdobremos e haja vontade política de cola-
borar com o interesse nacional, o que está sendo feito. 
A sessão de hoje mostra isso de forma inequívoca.

Não houve nem a necessidade de acordo de 
Líderes; não houve encontro de Líderes algum, até 
porque as matérias eram de interesse nacional e pa-
cíficas. Foram votadas, e não houve tentativa de obs-
taculizar nada.

Agora, amanhã, lá vem a enxurrada de medidas 
provisórias. Culpa do Governo. Vamos votar, se houver 
possibilidade processual, as autoridades, os embaixa-
dores, e aí entraremos na processualística imposta pelo 
Poder Executivo. Pelo Poder Executivo! O excesso de 
medidas provisórias. E não nos culpem de não estar-
mos operando e produzindo. A culpa não é do Con-
gresso; o Congresso, quando pode, vota, como votou 
hoje. A culpa é do Executivo, que exorbita de medidas 
provisórias e entope a agenda congressual.

Que fique o registro e a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – V. Exª, Senador José Agripino, tem absoluta 
razão. O Senado Federal tem feito absolutamente tudo 
para votar. Temos deliberado muito, bastante mesmo. 
Só no primeiro semestre, votamos mais de mil matérias 
em muitas sessões deliberativas que realizamos.

De modo que o Senado demonstra, sobretudo 
– V. Exª tem razão –, que é possível compatibilizar mo-
mentos de crise conturbados com investigação, sem 
corrermos o risco de não deliberarmos como consti-
tucionalmente estamos obrigados a fazer. Portanto, é 
importante que as coisas continuem assim. Mais do 
que isso: o Senado já votou todas as matérias que 
estavam prontas para votação, absolutamente todas, 
inclusive as mais importantes, como a reforma tribu-
tária. Aprimoramos uma proposta de reforma que o 
Governo mandou para o Congresso Nacional – era 
uma espécie de simulacro, e saiu do Senado Federal 
uma reforma tributária.

Votamos também a primeira versão da reforma 
política e estamos nos preparando – amanhã, teremos 
a última reunião para recebimento de emendas na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania – para vo-
tar a segunda versão da reforma política, exatamente 
aquilo que significará o barateamento dos custos das 
campanhas eleitorais.

Concedo a palavra ao nobre Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também gostaria de parabenizar o Senado e todos os 
partidos por estarmos votando e limpando a pauta do 
Senado mais uma vez. Entendo que essa é uma de-
monstração de espírito público, de responsabilidade; 
é disso que o País precisa, e, sobretudo quando ne-
gociamos as pautas, as matérias e votamos no mérito, 
sempre tem prevalecido a racionalidade econômica e 
política. E o Senado, pela sua vivência e maturidade, 
tem imensa relevância para mostrar que a crise po-
lítica e os processos das CPMIs podem e devem ser 
acompanhados de um processo legislativo regular, 
que permita ao País crescer de forma sustentada, 
resolvendo ainda toda uma agenda institucional que 
precisa avançar.

Nessa direção, chamo a atenção de V. Exªs. Hoje, 
conversava com vários jornalistas – alguns cobrem 
há muitos anos o Congresso Nacional –, e são muito 
céticos em relação à chamada reforma política. Eu 
quero dizer que é possível fazer uma reforma política 
emergencial. Não apenas é possível, como eu diria 
que é inadiável. Ela é o resultado desse processo de 
crise do sistema político, eleitoral e partidário. O Se-
nado tem todas as condições – a partir da relatoria do 
Senador José Jorge, que já na reforma do Judiciário 
mostrou habilidade e capacidade de ouvir e construir 
consensos e convergências – de construir uma legisla-
ção que corte drasticamente os custos de campanha, 
seja dos programas televisivos, seja das formas como 
as campanhas eleitorais ocorrem. Isso, por si só, vai 
ajudar decisivamente para que as contribuições sejam 
transparentes; que não haja mais episódios que com-
prometam a legitimidade do processo político, parla-
mentar e partidário.

Essa reunião da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, amanhã, será muito importante, não 
apenas para que todos os Srs. Senadores contribuam, 
mas para que a Nação apóie essa iniciativa do Senado; 
que possamos sensibilizar a Câmara dos Deputados e 
aprovar uma reforma emergencial, o que será discutido 
amanhã em detalhes.

Concluo dizendo que fizemos também um im-
portante trabalho no sentido de redefinir o encami-
nhamento das medidas provisórias. Estávamos num 
processo final de negociação e chegamos a formatar 
algumas emendas, mas a base do projeto foi acorda-
da. Gostaria de convocar o Senado a retomar essa 
discussão – é a comissão presidida pelo Senador 
Antonio Carlos Magalhães e relatada pelo Deputado 
Sigmaringa Seixas –, para que pautemos o tema das 
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medidas provisórias, estabelecendo um novo rito de 
tramitação, novos procedimentos e tratamento desse 
tema, exatamente para que o Legislativo tenha mais 
espaço para legislar, e o Governo fique apenas com 
o caráter de urgência e relevância desse instrumen-
to, que é importante para a governabilidade, mas não 
pode ser abusivamente utilizado.

Então, chamaria também a reforma política e as 
medidas provisórias como dois pontos da pauta, e a 
Câmara, sobretudo para concluir a reforma tributária 
que está pronta para ir a voto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PDMB 
– AL.) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos; em seguida, concederei a palavra ao 
Senador José Sarney.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tenho três pontos para abordar, mas o farei 
rapidamente.

Primeiro, congratulo-me com Brasília e com o 
Brasil pelo Incor nesta Capital. Foi um esforço muito 
grande que nós fizemos no Legislativo, exclusivamente, 
para que o Incor fosse construído em Brasília. O Incor 
presta serviços relevantes ao País e, se em toda parte 
pudéssemos ter um Incor, seria algo de extraordiná-
rio, como é também o Sarah Kubitschek, hospital de 
referência em todo o Brasil.

O Incor, devo dizer a V. Exª e ao Plenário, me 
veio à idéia logo depois do falecimento do Deputado 
Luís Eduardo. Se tivesse recebido uma assistência 
efetiva em Brasília, provavelmente tal fato não teria 
acontecido.

De lá para cá, lutamos bastante. Todas as Mesas 
do Senado ajudaram, mas tive realmente o pioneirismo 
de buscar construí-lo, de lutar com o Executivo, que não 
queria que se construísse o Incor em Brasília.

Dessa maneira, gostaria de saudar, neste instan-
te, o Dr. Fúlvio Pileggi e o Dr. Adib Jatene, que foram 
diretores do Incor, e, hoje, as figuras do Dr José An-
tonio Ramirez, que é também um excelente diretor do 
Incor, e do Dr Sérgio de Oliveira, que estava lá e saiu 
pela compulsória.

Além disso, tenho dois assuntos a tratar.
Relativamente às medidas provisórias, quero di-

zer que estou pronto a comandar, com V. Exª e com o 
Senador Aloizio Mercadante, esse processo. Precisa-
mos acabar com esse problema da medida provisória, 
mas, se não acabarmos com ele, temos de conseguir 
pelo menos diminuí-lo. Estou pronto para fazer isso a 
qualquer momento.

Em terceiro lugar – é mais uma questão de ordem 
–, gostaria de fazer um apelo ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que está com o processo da Mata Atlân-
tica. Gostaria de solicitar a V. Exª que o devolvesse à 
Mesa, a fim de que recebesse urgência; em seguida, 
retornará às suas mãos, para que dê o parecer.

Eu estimaria, se fosse possível, que esse parecer 
do Senador Mozarildo passasse, como eu disse, pelo 
Senador Jefferson Péres e pela Senadora Ana Júlia 
Carepa, que também têm interesse nesse assunto. 
Assim, poderemos ter um parecer único em vez de 
ter votos em separado.

Faço esse apelo ao Senador Mozarildo Caval-
canti, na certeza de que, pelo espírito público de S. 
Exª, serei atendido.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

É oportuno comunicar ao Senado que está sobre 
a mesa uma mensagem do Presidente da República 
que atribui urgência exatamente a essa matéria. Daí 
a necessidade de ser ela enviada à Mesa.

Agradeço também a V. Exª, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres 
e, em seguida, ao Senador José Sarney.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Ca-
lheiros, sei que o Senador José Sarney está ansioso 
para falar, e nós, ansiosos para ouvi-lo. Senador Sar-
ney, esteja certo disso. Mas eu não poderia deixar de 
corroborar o registro feito pelo Senador José Agripino, 
Sr. Presidente. Deixo registrado nos Anais do Senado 
que esta Casa não está paralisada. Duas CPMIs e uma 
CPI não paralisaram o Senado. Estamos trabalhando, 
estamos votando. Quando paramos os trabalhos, isso 
se dá por força das medidas provisórias, as celebérri-
mas medidas provisórias.

Agora mesmo – não posso deixar de chamar 
a atenção da Casa –, o Governo acaba de mandar 
para o Congresso uma medida provisória polêmica e 
complexa. Não sou a favor nem contra, vou examiná-
la, mas já estou recebendo manifestações contrárias. 
Trata-se da medida provisória que unificou as receitas 
da Previdência Social e a Receita Federal em um único 
órgão. Não estou entrando no mérito, Sr. Presidente, 
mas por que fazer isso por medida provisória? Por que 
não mandá-la com pedido de urgência constitucional? 
É mais uma medida provisória para trancar a pauta 
deste Senado – talvez, na próxima semana.

Reitero o apelo que fez a V. Exª o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães.
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Senador Renan Calheiros, V. Exª, que tem con-
duzido esta Casa tão bem – e faço questão de dizer 
isso de público –, tome a frente desse processo no 
sentido de mudar, de uma vez por todas, o rito das 
medidas provisórias!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jefferson Péres.

Eu gostaria de combinar com os Srs. Líderes 
Partidários e com o Senado Federal uma reunião com 
o Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da 
Comissão criada para tal fim, para que possamos re-
tomar a discussão, o debate, sobre a mudança do rito 
das medidas provisórias. Realmente, há um excesso 
no que diz respeito a esse assunto.

Preestabelecemos aqui que tínhamos de mudar 
as medidas provisórias na sua edição e na sua trami-
tação mesmo e que, se isso não fosse possível, esta 
Casa teria de tomar uma decisão mais radical, que se-
ria retirar a urgência das medidas provisórias e trans-
formá-las, como já fizemos com algumas, em projetos 
de lei. Se não avançarmos em relação à mudança que 
o País quer e que o Parlamento cobra, vamos ter de 
fazer isso definitivamente. V. Exª tem razão.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Sar-
ney.

Registro, com muita honra, a presença do Go-
vernador Lúcio Alcântara no plenário do Senado Fe-
deral.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rui Barbosa certa 
vez foi cobrado por sua ausência na tribuna, e ele teve 
oportunidade de dizer, justificando motivos de doença: 
“Estou ausente da tribuna, mas não estou ausente do 
tema.” Venho hoje abordar tema que envolve todo o 
País e fazer algumas reflexões sobre o momento po-
lítico nacional.

A História não se faz sem crises, ela é construída 
de uma longa sedimentação da vida, e o destino das 
nações se faz em grande parte pelo processo político. 
A história de um país é a soma de todas as histórias 
que fazem as sociedades. Elas se somam e são sem-
pre obra do tempo. 

A longa vida política deu-me condições de ser 
testemunha e participante de muitos momentos graves 
da vida nacional. Assim, posso fazer avaliações compa-
rativas e analisar suas raízes e suas conseqüências. 

O momento que vivemos é certamente um dos 
mais graves que já presenciei. Não digo que seja o 
mais grave, porque a crise atual não tem o perigo de 
atingir as instituições nem de uma separação da socie-
dade, capaz de descambar para violações da ordem 
e da segurança.

Não vivemos uma crise institucional, já afastada, 
pelas estruturas e avanços da política brasileira, dos 
temores do nosso País. Vivemos, a meu ver, uma crise 
de conduta, de caráter, de comportamento, de valores 
morais, de procedimentos que violam o sistema de 
partidos, desmoralizam a democracia representativa. 
É uma crise de homens e não de estruturas, embora 
estas só sobrevivam tendo capacidade de renovação 
e de correção. As crises sempre geram lições que de-
vem ser aprendidas. 

E aprender é saber separar o que acontece de 
real e necessita de decisão e o que são os conflitos 
artificiais. Fugir do desencanto e do pessimismo e ter 
a coragem de enfrentar duramente os nossos deveres 
de homens públicos. Esses deveres importam na dura 
tarefa de não transigir com o erro. De ver as razões de 
Estado e não o espetáculo das razões.

As crises, de qualquer natureza, podem ser cons-
trutivas ou podem ser destruidoras. Vi muitas crises 
neste País. A atual, embora não seja maior que outras, 
tem, sem dúvida, uma singular particularidade a que 
devemos estar muito atentos: é a primeira que tem a 
fiscalização diária, o acompanhamento imediato, em 
tempo real, de todos. É a grande transformação da so-
ciedade de comunicação. As decisões são abertas e 
delas participam a opinião pública, mobilizada e atenta, 
engajada e apaixonada, sem necessitar da saturação 
do tempo. É a primeira crise televisionada pelos nossos 
órgãos de comunicação interna, que passam a ter uma 
importância nunca pensada. As televisões privadas 
são obrigadas a seguir o nosso ritmo para não perder 
audiência. Os fatos imediatamente são construídos 
e as evidências se realizam diante de todos. Não se 
pode esconder nada.

Nesse terreno é muito tênue, sem dúvida, a linha 
que separa a verdade da mentira, e tantas notícias são 
divulgadas ao mesmo tempo que é um problema dis-
tinguir o fato do pseudofato. Julgar nesse ambiente de 
paixão e contra-paixão, sem dúvida, é muito difícil, e 
para isso devemos estar preparados. Nunca a sereni-
dade é maléfica. Há pouco o Senador Jefferson Péres 
me lembrava do livro do Norberto Bobbio: Elogio da 
Serenidade. Que ela não se perca.

Já se sabe uma coisa muito clara: um grande 
escândalo está aí, e as entranhas dessa grande tra-
ma estão expostas. E uma verdade surge incontes-
tável: não sabemos ainda toda a verdade. Há pontos 
obscuros e controversos. Há claras mentiras, poucas 
certezas, muitas incertezas e uma chama de desa-
lento e desencanto que, às vezes, invade as pessoas 
e os políticos.

Claramente, já está comprovada a existência de 
crimes eleitorais de financiamentos de campanhas 
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de candidatos e dirigentes partidários. Se envolvidos 
parlamentares, estes devem ser julgados pelos seus 
crimes nos Tribunais Superiores, sem prejuízo do jul-
gamento do decoro, se praticados no exercício do 
mandato, para bani-los da vida pública.

Há grande evidência de que uma soma de recur-
sos imensa transitou com o beneplácito de direções par-
tidárias pelo Congresso Nacional, em acordos políticos 
ou para pagamento de posições ou de votos. Este é o 
mais grave de todos os crimes, porque é uma prática 
que desmoraliza a instituição parlamentar, atinge a to-
dos. A investigação sobre esse crime deve ser profunda, 
porque dela depende a imagem do Poder Legislativo. 
Não pode nem deve haver qualquer indulgência ou 
mesmo negligência na apuração desse monstruoso 
fato que denigre a vida pública brasileira. 

O Senado, Sr. Presidente, tem tido de V. Exª uma 
exemplar, serena e digna conduta neste episódio, co-
locando nossa Casa em lugar de respeito.

Há 50 anos no Congresso Nacional, confesso que 
os acontecimentos que motivaram essas CPIs são in-
compatíveis para os valores morais da minha geração 
política. É impossível fazer-se qualquer comparação 
com o passado nesse aspecto. 

O Parlamento não deve ser julgado pela imagem 
daqueles que o traíram, violando seus valores, levando-
o à execração pública. A democracia não pode pagar 
o preço dos corruptos e criminosos que se valem do 
mandato parlamentar para vendê-lo. 

O Congresso, não podemos negar, é o mais atin-
gido. As acusações vão desde a inércia até o suborno 
para votar e apoiar. Como pode o Congresso receber 
o respeito da opinião pública, o apoio a suas decisões, 
manter a majestade da votação de suas leis, se man-
chado pela suspeição? 

Sem Congresso forte, não há democracia forte 
e uma democracia frágil é um prenúncio de decom-
posição. Sem ela, perde-se a liberdade e surgem as 
fórmulas salvadoras.

Ninguém pense que elas estão fora das nossas 
hipóteses de perigo. No mundo atual, há outras formas 
de desestabilização que não as intervenções militares 
tão sofridas ao longo da nossa História: a política das 
multidões, o terrorismo, a divisão social. Não podemos 
deixar de estar atentos a esses aspectos.

O barômetro latino-americano, que é uma afe-
rição da opinião pública do Continente, traz números 
profundamente assustadores nesse aspecto. Ele diz 
que a satisfação com a democracia na América Latina 
vai de 7% no Peru a 48% na Costa Rica, o nível mais 
alto de apoio, e entre nós, brasileiros, ele é apenas de 
28%. Ao mesmo tempo, 46% dos argentinos e 54% dos 
brasileiros aceitariam – ali é dito, para tristeza nossa 

– um regime não democrático que resolvesse seus 
problemas econômicos.

Para restaurar o prestígio do Legislativo temos uma 
grande tarefa a cumprir, tarefa que é de todos nós.

Nos momentos de crise, como tive oportunidade 
de dizer, exacerbam-se virtudes e defeitos dos homens 
e dos sistemas, porque não são somente os homens 
que agem e que transformam, mas também os siste-
mas políticos, os instrumentos que são desenvolvidos 
para criar e operar o Estado. 

Quando examinamos a História, verificamos que 
os sistemas se aperfeiçoam e avançam, ou envelhecem 
e apodrecem. Assim aconteceu, para citar um exemplo 
clássico, na Revolução Francesa, com o Ancien Régi-
me. A monarquia havia envelhecido. O Estado francês, 
delineado por Filipe, o Belo, aquele que mandou exe-
cutar os templários, criado por Henrique IV e Richelieu, 
tornara-se incapaz de atender aos grandes problemas 
do povo. O mundo, então, se convulsionou. As idéias e 
a História saltaram no espaço. A república, a maneira 
de fazer a democracia foram reviradas pelo direito e 
pelo avesso. Os dois primeiros Estados se torceram 
com Mirabeau, Lafayette, Talleyrand. Danton, Marat e 
Robespierre trouxeram à cena o que o Abade Sieyes 
chamou de Terceiro Estado, o povo como protagonista 
fundamental da vida pública.

No Brasil, em 1889, um grupo de intelectuais, em 
grande parte militares, proclamou a República. Repúbli-
ca sem povo, dizia Aristides Lobo. O Império também 
havia envelhecido. Fora extraordinário o esforço de 
construção que permitira sairmos da colônia para um 
parlamentarismo real. Havíamos conseguido superar o 
maior desafio de nossa história: a tragédia irreparável 
da escravidão negra. Havíamos estabelecido a base da 
independência do Poder Judiciário. Havíamos criado 
um Estado de direito, imprensa livre, separado Igreja 
e Estado, dado muitos e definitivos passos.

Naufragou, todavia, o Império sobretudo por cau-
sa do sistema eleitoral, na ilegitimidade representativa 
que contaminava os partidos. A República se fez nesse 
vazio, apareceu e se implantou. 

De nova a República envelheceu depressa e fi-
cou República Velha. Desde Floriano, os militares se 
agitaram. O Estado de Sítio tornou-se permanente. Os 
tenentes levantaram as bandeiras da mudança e do 
bem comum. A República precisava de povo. 1930 foi 
a conquista dessas aspirações nacionais, cansadas 
do “café com leite”. 

O regime de 1946 era o que chamavam uma 
república burguesa, na oposição, que então existia, à 
alternativa da democracia popular. Buscamos avan-
çar no caminho dos direitos. Mas não construímos 
um sistema eleitoral que permitisse dar estabilidade 
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ao governo. Aceitamos a violência, àquele tempo, do 
veto ao Partido Comunista, que era, como dizia Afonso 
Arinos, o que havia de mais novo na história política 
parlamentar.

Juscelino assumiu sobre os restos da crise de 
novembro de 1955. Seguindo o exemplo de D. João 
VI, refugiou-se na construção de Brasília para poder 
entregar o governo ao seu sucessor e escapar da de-
posição anunciada. JK escreveu que sua grande re-
alização foi ter conseguido preservar a democracia e 
de ter transmitido o governo ao seu sucessor, numa 
prova da vulnerabilidade do sistema político. 

Com a renúncia louca de Jânio Quadros, demos 
um grande passo para o abismo. Ela pôs em andamento 
a máquina que desembocou em 1964, que atropelou 
a tentativa de Tancredo Neves de viabilizar, pela intro-
dução do parlamentarismo, a legalidade. A solução foi 
constitucional mas careceu do suporte de um pacto 
que unisse o País e não somente os políticos.

A grave crise que levou à intervenção militar de 
1964 não tinha as suas raízes na Constituição de 1946, 
mas em nossa incapacidade de criar um sistema elei-
toral e partidos nacionais. 

Os longos anos do regime militar correram sob 
duas inflexões: o sonho do poder e o desejo de deixar 
o poder sem ruptura. Este se concretizou na vitória de 
Tancredo Neves, na volta da liberdade, restaurando as 
instituições e semeando uma sociedade democrática, 
que hoje, no sistema de capilaridade, domina todos os 
segmentos da vida nacional.

A fórmula da conciliação, que se encarnou em 
Tancredo Neves, tem raízes profundas em nossa His-
tória. Olhando para fora, foi por ela que soubemos 
conquistar, sem guerra, o enorme território além da li-
nha de Tordesilhas, foi por ela que, depois, Rio Branco 
fixou nossas divisas. Tornamo-nos independentes em 
um só País, em um País continental, não no campo 
de batalha, mas no gesto do equilíbrio entre a força 
da continuidade monárquica e a força da democracia 
parlamentar. Foi a obra de José Bonifácio, de Antônio 
Carlos, e depois de Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, e 
depois ainda de Afonso Arinos, Tancredo Neves, Ulis-
ses Guimarães, de tantos outros homens notáveis, que 
sobreviveu em liberdades que antecipavam o tempo. 

O Brasil fez com grandeza o longo caminho entre 
a formação dos direitos individuais, dos direitos sociais 
até chegar aos direitos difusos. Estabeleceu um regime 
de progresso e maturidade democrática. 

O Brasil construído no convívio viu surgir, no 
conflito mas também no amplo apoio da sociedade – e 
este é um ponto importante –, o sindicalismo moderno 
que se levantou em pleno regime militar. A represen-
tação dos trabalhadores se estruturou a partir das lu-

tas contra o Estado Novo, e consolidados os direitos 
trabalhistas de origem corporativa, corajosamente ins-
taurou um sistema de pressão e diálogo, que resultou 
em enormes ganhos. Sobretudo, este sindicalismo 
soube tornar-se uma das mais importantes vozes da 
sociedade, com uma participação decisiva na abertura 
política e na Constituinte.

A sociedade brasileira abriu espaços para todos. 
A política deixou de ser um privilégio de elites para 
aceitar todas as camadas da população. Fazer políti-
ca é participar da gestão do Estado, e o Estado não 
é mais a Polis aristotélica nas mãos do sábio, mas a 
delegação coletiva, o Um da servidão voluntária que 
temos que aceitar para realizar o ideal de Jefferson, 
que era, ele dizia, a busca da felicidade.

Depois, a República sem povo vem e incorpora 
as classes rurais, incorpora as classes urbanas, incor-
pora as classes liberais e chega a um ponto em que 
incorpora os operários. Foi ainda em meu Governo que 
saiu um operário do chão da fábrica para disputar a 
Presidência da República. A eleição de Lula é o gran-
de marco que coloca as camadas de base do povo no 
poder sem uma revolução.

Lula não se apresentou ao povo brasileiro numa 
aventura pessoal, sem passado, sem um projeto de fu-
turo. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem raízes 
profundas no povo brasileiro e nas classes trabalhado-
ras. Isto não pode ser perdido de vista: Lula representa 
uma das maiores realizações da democracia brasileira, 
a de que as classes operárias não são mais represen-
tadas por delegados e tutores, mas assumem como os 
próprios detentores desse espaço. Ele passou a ser o 
símbolo e a razão de um avanço institucional e político 
do Brasil. Sob nenhuma hipótese esse processo pode 
ser apagado. Não há caminhos de volta na História.

A democracia representativa é, repetimos sem 
cansar, não o sistema perfeito, mas o melhor dos sis-
temas. O Parlamento, com todas suas mazelas e defei-
tos, é a maior de todos as instituições políticas criadas 
pela humanidade. Ele é o coração do povo. Aqui pode-
se questionar tudo, até o próprio Parlamento. Não é 
por acaso que em frente a esta Casa realizam-se os 
protestos, as demandas, os apelos, as pressões. Por 
isso mesmo diz-se que é melhor o pior Parlamento do 
que Parlamento nenhum. 

Mas uma dúvida sempre permeou a representa-
ção da vontade do eleitor: como assegurar a verdade 
do seu desejo? Como fazer que o Estado seja regido 
por representantes legítimos, não somente legais. Esta 
questão está por trás da escolha de sistemas de go-
verno, de sistemas eleitorais, de sistemas partidários. 
Falamos de um tempo regido pelas idéias publicadas 
em livro, antes ainda que aparecesse a imprensa livre. 
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Com o surgimento da sociedade de informação temos 
o novo componente da instantaneidade das comunica-
ções, com a notícia em tempo real, com a capacidade 
de aferir dinamicamente a manifestação da opinião de 
massa. A nossa legitimidade envelhece a olhos vistos. 
É preciso resgatá-la, buscá-la em nossos atos. 

A luta contra a corrupção é urgente e tem que ser 
levada a cabo com o maior rigor. Mas ela não pode ser 
uma luta pelo poder. A guerra contra a corrupção não 
pode ser utilizada como instrumento, nem a curto nem 
a médio nem a longo prazo, para a promoção pessoal 
ou partidária, sob pena de falhar em seus objetivos.

O poder democrático é sempre fruto das elei-
ções periódicas, ele tem as limitações da lei e não é 
o poder absoluto. 

Sob esse aspecto, vejo com grande confiança, 
com extrema felicidade e até plenitude de homem pú-
blico, a decisão da oposição hoje estampada nos jor-
nais de não transformar esta luta numa batalha contra 
o Presidente, em busca de expulsá-lo do Governo. É 
uma prova de maturidade. 

Não há na conduta do Presidente Lula nada, nem 
de leve, que possa atingir o seu mandato. Nenhum cri-
me de responsabilidade. 

Não se pode confundir, também, os desvios, er-
ros e crimes de indivíduos ou de organizações com 
bases e princípios políticos. A esquerda lutou muito 
para conquistar e consolidar os seus espaços. Esses 
espaços são essenciais à democracia. Não se pode 
pensar por meio de uma crise que se possa banir a 
esquerda da vida política brasileira, a ela transferindo 
a ausência de caráter, de valores morais de algumas 
pessoas. Nem estender ao PT, como organização po-
lítica, os erros e omissões de alguns de seus dirigen-
tes. A esquerda corresponde ao pensamento de uma 
grande parcela da população e continua sendo uma 
das grandes forças do progresso da humanidade, in-
clusive nas sociedades mais capitalistas.

As esquerdas hoje estão incorporadas às socie-
dades democráticas e sem elas é impossível que uma 
sociedade pluralista e aberta possa viver em absoluta 
tranqüilidade.

A esquerda brasileira que o Senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva trouxe ao poder é uma esquerda equili-
brada e responsável. Com ela o Governo conseguiu 
grandes êxitos. Conseguiu uma inflexão da cursa da 
inflação; retomou o crescimento econômico; diminuiu 
o desemprego; levou o Brasil de volta ao lugar de 14ª 
potência industrial. Sobretudo conseguiu o que parecia 
impossível, trazer uma enorme dose de confiança às 
forças econômicas, internas e externas. Está realizando 
um programa social de grande profundidade.

A Nação, ao fazer o combate, a luta firme contra 
a corrupção, não pode – repito – confundir projetos 
nacionais com projetos partidários. Nosso desafio é 
evitar a impunidade. Precisamos punir e punir com ri-
gor. Mas não podemos pensar que estamos em uma 
cruzada definitiva do bem contra o mal, de um país 
dividido entre demônios e santos. O bom senso não 
pode ser excluído do processo. Repudiar o pânico, 
delimitar as áreas de combustão, e manter o rumo é 
nosso dever.

Tenho uma certa autoridade ao longo da vida 
para dizer essas coisas, porque toda ela foi pautada 
no equilíbrio, no diálogo, na razão, no saber equilibrar 
as coisas e de buscar sempre o melhor caminho para 
o entendimento.

Eu vivi a crise de Vargas. Hoje, perante a Histó-
ria, o que aparece em traços marcantes e definitivos 
é o drama pessoal do Presidente, a sua tragédia pes-
soal, que desemboca no suicídio, mas ninguém se 
lembra mais, nem pode, senão em traços muito largos 
e através mesmo do testemunho que já hoje são de 
poucos, reconstruir, sem a força do momento, o que 
foram aqueles dias.

Sem dúvida, quando vemos a crise de hoje, não 
podemos nos desencantar nem entrar em desespero, 
nem ter sentimentos que possam passar a idéia do 
fim dos tempos, de que está tudo perdido. Ao contrá-
rio, o País tem sua força, capacidade de superar suas 
dificuldades.

Volto ao testemunho da crise de Vargas. A guar-
da pessoal do Presidente, seu principal colaborar na 
área de segurança mandara silenciar o jornalista Carlos 
Lacerda, matá-lo. Nessa emboscada morreu o Major 
Vaz. Começaram, então, os inquéritos – que, mesmo 
sem a sociedade de comunicação de hoje, tornaram-
se uma comoção em toda a opinião pública brasileira 
–a busca de quem foi e como foi a trama palaciana, 
quais eram os envolvimentos da família do Presidente, 
do próprio Presidente, os negócios que o irmão, Bejo 
Vargas, tinha feito, os negócios que Gregório Fortunato 
tinha feito sob a sombra do poder. Então o Presiden-
te Vargas, diante daquilo que foi chamado o mar de 
lama, que ele presenciou e que estava acontecendo, 
ele encontrou somente o caminho da imolação para 
fugir àquela realidade que o surpreendera e com que 
se deparara. Também naquela época, a oposição cruel 
dizia que o Presidente estava envolvido, que era ele o 
mandante, que era ele o responsável, e diante deste 
ataque frontal só teve uma saída, que foi a saída de 
mostrar, com a sua morte, que ele não tinha o envol-
vimento nos crimes.

Juscelino Kubitschek também passou parte do 
seu Governo sob grandes acusações, vindas inclusive 
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do meu Partido, a UDN, de que a construção de Bra-
sília era o foco da maior corrupção da nossa história, 
e que o Presidente teria recebido favores dos grandes 
empreiteiros das obras públicas. Hoje, a História var-
reu essas acusações, que eram uma injustiça contra 
o grande estadista. 

O Brasil que viveu o tempo da crise de Vargas 
tinha, como hoje, a sensação de que era o fim do mun-
do, que tínhamos chegado ao fim. E depois a Histó-
ria mostrou que a vida continua, que as dificuldades 
e problemas passam, e mostrou também as vitórias 
que vamos conquistando ao longo da vida. Não pode-
mos jamais responsabilizar o País nem permitir que 
o País possa sofrer com esses problemas uma crise 
existencial. 

O Brasil – uso esta frase, porque foi minha, eu a 
usei pela primeira vez, e hoje eu a vejo muitas vezes 
repetida – é maior do que o abismo e maior que todos 
os nossos problemas. Quero hoje reafirmar que não 
podemos jamais considerar que os fatos atuais signi-
fiquem a tragédia nacional, a perda total da esperan-
ça do povo brasileiro. Não! O que todos nós, homens 
públicos, devemos ter neste momento é determinação, 
primeiro, de punir, de banir da vida pública os homens 
que a enlamearam, evitar que a democracia seja julgada 
pela imagem daqueles que violaram os seus valores. 
Não são os valores da democracia os responsáveis, 
mas a realização imperfeita, deformada e deturpada 
desses valores, que estamos testemunhando. 

Assim devemos dar forças às Comissões que 
estão aí trabalhando, apurando. Que sejam implacá-
veis, que não tenham qualquer vacilação, mas que 
não seja confundido o interesse do Brasil com a luta 
política. A paixão política não pode sobrepujar a lógica 
e a razão, que devem nortear a atuação dos políticos 
neste momento.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
retomando a história de nossa evolução política, ela é 
o resultado de nossa incapacidade de criar um siste-
ma eleitoral e partidário eficiente. O voto proporcional 
uninominal, com nossa lista aberta estadual, é uma 
fórmula que não tem paralelo. Não o comparemos com 
o voto finlandês ou com o voto português. Fizemos um 
sistema em que se vota em pessoas e não nos Par-
tidos. Os candidatos disputam dentro do seu próprio 
Partido, saem da eleição inimigos e perdem qualquer 
noção de fidelidade. Esse sistema é o responsável 
pela total ausência e ao mesmo tempo proliferação 
de Partidos no Brasil, pela bagunça partidária e pela 
vulnerabilidade das eleições ao poder econômico e às 
práticas heterodoxas de angariar votos.

Nas últimas eleições – atentemos para esses 
números –, segundo o TSE, tivemos, para Prefeitos, 

Vereadores, Deputados, Governadores, Senadores, um 
total de 378.960 candidatos. O que não deve ter sido 
essa massa buscando recursos para televisão, rádio, 
cartazes, viagens, cabos e equipes eleitorais?! É uma 
dinheirama que não tem fim, nem há fiscalização que 
seja capaz de evitar o abuso do poder econômico e a 
fuga da vigilância da Justiça Eleitoral a práticas con-
denáveis. Junte-se a isso, depois, os eleitos lutando 
para manter suas bases pessoais, bases que não têm 
vínculos partidários, que não têm conteúdos progra-
máticos, que não subsistem senão com o trabalho 
permanente, diuturno, de assistência.

O partido político foi o caminho pelo qual a de-
mocracia pôde organizar-se e ser o melhor sistema de 
autogoverno. Sem partidos políticos fortes, não há par-
lamentos fortes e, sem estes, a democracia descamba 
para a demagogia e para a política pessoal, com todos 
os descaminhos que a levaram, no Brasil, à decompo-
sição dos costumes políticos. O atual sistema eleitoral 
partidário chegou ao fim – e é com tristeza que pode-
mos reconhecer que apodreceu. Não pode sobreviver. 
Não temos o direito de deixar que sobreviva.

O atual Congresso, lamentavelmente, perante a 
opinião pública, devemos dizer que quase virou cin-
zas. Precisamos nos reerguer dessas cinzas. As crises 
são, como aprendemos na História, momentos em que 
os processos se aceleram. A instabilidade se instau-
ra. Em alguns momentos, desabam as instituições; 
em outros, elas tornam-se maiores. Tudo depende da 
ação dos homens. Somos protagonistas de uma crise 
em que temos de nos mostrar capazes de melhorar 
as instituições.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO) 
– Presidente Sarney, V. Exª me concede um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Eu pedi-
ria a V. Exª, Senador Eduardo Siqueira Campos, pela 
amizade que temos, que V. Exª fizesse a gentileza de 
me permitir terminar o pronunciamento, porque eu 
queria fazer um discurso, e não promover um debate 
entre todos nós.

Estou expondo um ponto de vista e acredito que 
muitos aqui têm pontos de vista contrário aos meus e 
não concordarão com muitas das coisas que disse ou 
que vou dizer. Mas, evidentemente, estou apenas ex-
pondo a minha opinião, pelo dever de não ficar calado 
numa situação como essa que atravessamos.

Sr. Presidente, acredito que nos encontramos 
hoje diante de duas linhas de ação complementares: 
uma, voltada para o presente, outra para o futuro. A 
primeira é a de imediatamente, o mais rápido possível, 
da maneira mais dura, punir os culpados. É preciso 
que as comissões parlamentares tenham entre elas 
um sentimento de cooperação, e não de disputa, sa-
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bendo que estão fazendo um trabalho comum, e não 
trabalhos isolados.

Em segundo lugar, devemos julgar o sistema 
eleitoral, promover imediatamente uma reforma políti-
ca transitória, para essa eleição. É essencial que ela 
barateie os custos da campanha e, nesse sentido, to-
dos devemos reconhecer a precedência da iniciativa 
do Senador Jorge Bornhausen, quando apresentou 
o seu projeto proibindo outdoors, showmícios, enfim, 
todo esse carnaval, o espetáculo que se constrói para 
vender pessoas, e então permitir que sejam realmente 
idéias, os partidos a serem julgados.

Creio que também é necessário, na próxima 
eleição, acabarmos com o voto pessoal e adotarmos 
o voto de lista. Sei que isso é algo contraditório, a que 
muitos são contrários, mas tenho o dever de expor o 
meu ponto de vista. 

Este é o momento de cauterizarmos a ferida que 
está sangrando, e temos de cauterizá-la imediatamen-
te. Temos de tomar medidas heróicas; a do voto par-
tidário, sem dúvida, é uma delas. Não é uma solução 
definitiva, mas de transição, até que se decida por um 
sistema melhor. 

A muito proponho a adoção do sistema distri-
tal misto. Sei que não podemos fazê-lo, porque, para 
dividir o País em distritos, isso levaria tempo. É algo 
controvertido. Somos um País que, há muitos anos, 
abandonamos a idéia do voto distrital. Nos países 
que o adotam, na Europa, que já está quase no fim 
da história, para citar Fukuyama, quando as pesso-
as nascem, dizem: “nasci no distrito tal”. Isso está na 
alma das pessoas. Aqui, não podemos fazê-lo. Então, 
na próxima eleição, heroicamente, temos de adotar a 
fórmula do sistema de listas; depois, examinaremos 
as outras fórmulas. Mas sempre de voto partidário, 
eliminando a disputa pessoal.

É também fundamental que nesta próxima cam-
panha instituamos o financiamento público exclusivo. 
Não podemos aceitar a argumentação de que é mais 
justo que o interesse privado patrocine as campanhas 
eleitorais para não desviar recursos de serviços públi-
cos essenciais. Não se diga que se estará tirando re-
cursos do povo. O povo já paga as campanhas. Seria 
ridículo sugerir que o poder econômico pode agir por 
magnanimidade. Mas, mesmo que fosse possível, te-
ríamos que admitir que os candidatos passariam por 
uma seleção prévia, feita entre os agentes econômi-
cos, e que só seriam eleitos os que fossem capazes 
de conseguir sua aprovação. É, de certa maneira, o 
sistema atual, que precisamos repelir. Com o finan-
ciamento público estaríamos aumentando um pouco 
o tamanho das verbas destinadas à justiça eleitoral, 
ao funcionamento dos partidos, mas estaríamos por 

outro lado retirando todos esses desvios indiretos. Que 
nessa eleição isto seja feito. Mais uma vez, não é uma 
fórmula definitiva, mas uma fórmula heróica, uma forma 
de transição para estas próximas eleições. 

Também creio que devemos fazer a reforma do 
Executivo – estou apenas tratando de idéias gerais, 
naturalmente que teremos de detalhá-las depois. An-
tes de mais nada, devemos acabar com a reeleição; 
devemos fazer isso para as eleições de 2010, porque 
não podemos atingir, pela Constituição, direito adqui-
rido. Ao mesmo tempo, tenho autoridade para dizê-lo, 
porque fui Presidente da República. Depois do seu 
mandato, penso que nenhum Presidente deve ocupar 
mais nenhum mandato eletivo. Eles devem exercer o 
seu papel de ex-Presidentes como aconselhadores da 
República e devem ser ouvidos nos momentos gra-
ves. Talvez fazê-los membros natos do Conselho da 
República, pensando numa nova dimensão para esse 
órgão, conferindo-lhe um papel como teve o Conselho 
de Estado durante o Império. Os que forem detentores 
de mandato, como eu, imediatamente, aprovada essa 
emenda, teríamos de renunciar aos nossos mandatos, 
e eu renunciarei. 

Temos também de pensar, como eu já pensava 
durante a Constituinte, em um regime que não seja 
parlamentarista, já que não podemos tê-lo, mas um 
regime presidencialista moderado, em que haja um 
chefe de governo que seja responsável pelos princi-
pais setores do governo, deixando ao Presidente os 
assuntos de Defesa e Relações Exteriores, os assun-
tos políticos do Chefe de Estado. 

O primeiro-ministro seria nomeado pelo Presi-
dente, sem a audiência do Congresso Nacional, mas 
o Congresso teria o poder de destituí-lo, através de 
dois terços de seus membros, uma vez em cada le-
gislatura. Seria um sistema parecido com os sistemas 
francês e português, mas uma fórmula de presidencia-
lismo. Devemos tentar um consenso de maneira que o 
próximo governo já seja assim constituído. Com esta 
solução, nas horas de crise, teremos uma barreira que 
protegerá o Presidente da República e evitará que as 
instituições sejam atingidas. 

Por outro lado, também devemos modificar as 
medidas provisórias – esse é um tema consensual; há 
pouco ouvimos, aqui, várias manifestações sobre ele. 
Elas só podem existir – penso – em caso de medidas 
financeiras, de segurança nacional e de calamidades 
ambientais. Não podemos admitir que elas entrem no 
Direito Civil, Criminal, Processual, que atinja o dia-a-
dia das pessoas.

Em sentido oposto, temos que devolver ao Poder 
Executivo a competência de criação, transformação e ex-
tinção de cargos, empregos e funções, e tudo o que diga 
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respeito à organização da administração pública. Enfim, 
evitar esse sistema híbrido da Constituição de 1988, no 
qual o Executivo legisla e o Legislativo governa.

Há pouco mais de 40 anos, Afonso Arinos escrevia 
sobre a grave crise que se abatia sobre País. Passara-
se, lamentava, um regime parlamentarista sem efeti-
vamente se experimentar o parlamentarismo. Vivia-se 
um momento de escalada de denúncias de corrupção 
e agitação política. Dizia que aumentava, “de forma as-
sustadora, a corrupção pelo dinheiro”, substituindo a 
corrupção pela força da primeira República. Lembrava, 
numa série de artigos memoráveis que constituíram 
depois o livro Evolução da Crise Brasileira, que o 
descrédito se estendia a todo o sistema político. Mas 
acima de castigar homens, lembrava, era preciso “li-
quidar métodos e práticas corruptas”.

A receita da crise ainda é a mesma: “a primeira 
providência é o esclarecimento das fontes verdadeiras 
dos dinheiros despendidos.” Defendia a implantação 
do voto distrital, e afirmava: “se a representação pro-
porcional era destinada a enfraquecer politicamente o 
Presidente” – referia-se às idéias de Assis Brasil – “a 
verdade é que, na prática, mais que ao Presidente ela 
veio enfraquecer politicamente o Congresso”. Com o 
sistema proporcional brasileiro, dizia Afonso, “nada se 
pode fazer de durável, de impessoal, de construtivo”. 

Afonso Arinos sustentava que os momentos de 
transformação são não aqueles em que o direito entra 
em crise, mas os em que surge um “direito para a crise, 
única maneira de se proceder à transformação de forma 
evolutiva.” Rejeitava liminarmente as idéias de transfor-
mar o Congresso em Constituinte ou de convocar uma 
nova Constituinte como “barbarismo jurídico”. 

O Congresso Nacional – termino, Sr. Presidente, e 
peço desculpas aos colegas e a V. Exª se me alonguei 
– tem uma longa tradição de crescer nos momentos 
de crise e, ao longo da minha vida, sempre foi esse o 
meu testemunho. Neste momento em que nos colo-
cam na mais baixa avaliação da opinião pública, temos 
que compreender que é para ele que as atenções se 
voltam. De nossa capacidade de enfrentar os proble-
mas que surgem em todos os seus níveis, punindo 
exemplarmente os responsáveis, encaminhando à 
Justiça para apurar o que precisar de mais provas e 
investigação, mas, mais ainda, encontrando caminhos 
para reforçar a democracia, depende nossa reputa-
ção, depende a reputação do Parlamento brasileiro 
perante a História. 

Conciliar Oposição e Governo em torno de prin-
cípios. E aí recordo Tancredo, que dizia: “Concilie tudo, 
menos nos princípios”. Não podemos confrontar na 
classe política nem transferir ao povo esse enfrenta-
mento..

Que essa noção de serenidade, de equilíbrio, 
possa dirigir a conduta de todos nós! Estamos todos 
de acordo: o Brasil não merece sofrer as dores que 
estamos sofremos. 

Mas que não morra a esperança nem floresça o 
desencanto. Estamos vivendo as crises naturais de um 
sistema democrático, muitas vezes dolorosas e impos-
síveis de acontecer, mas que acontecem.

Quero me valer da poesia, para terminar com uma 
mensagem de esperança, e vou buscar o velho Camões 
quando, no Canto Quarto dos Lusíadas, dizia:

Depois de procelosa tempestade,
Noturna sombra e sibilante vento,
Traz a manhã serena claridade,
Esperança de porto e salvamento.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradecemos ao Senador José Sarney que, 
como ex-Presidente da República, dá, sem dúvida, 
mais uma contribuição de bom senso, de serenidade, 
de maturidade ao Brasil e às instituições. 

Muito obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Rodolpho 

Tourinho, pela Liderança da Minoria.
S. Exª dispõe de até 20 minutos para fazer seu 

pronunciamento.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 

Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é tarefa fácil 
falar após o discurso do Presidente José Sarney, mas 
quero trazer à reflexão de todos temas que considero 
extremamente importantes na construção do futuro 
deste País.

Refiro-me ao que pode ser feito em uma agenda 
positiva, que não seja para retirar responsabilidade 
de ninguém ou para, em um determinado momento, 
esconder qualquer tipo de ação, mas sim buscar ca-
minhos que venham a trazer benefícios a toda a po-
pulação brasileira.

Entendo que, neste momento – inclusive, isso já 
foi dito pelo Presidente Renan Calheiros hoje –, tudo 
o que já foi feito sobre reforma tributária precisa, ur-
gentemente, ser retomado. Trata-se de um tema que 
precisa ser votado pela Câmara dos Deputados.

A reforma tributária, aprovada pelo Senado, foi 
fruto de alguns anos de entendimento entre a classe 
política, a Oposição e o Governo, sobretudo, entre os 
Governos estaduais. O que estava por trás de um não-
entendimento, que me parece existir hoje, era exata-
mente a questão dos incentivos fiscais ou da guerra 
fiscal, conduzida por todos os Estados, os quais pre-
cisavam sobreviver e crescer economicamente.
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Ao longo do tempo, buscou-se uma fórmula de 
entendimento, que se concretizou com o projeto de 
reforma tributária, aprovado por esta Casa, que pre-
via o fim da guerra fiscal e que previa também que o 
Governo Federal deveria aportar o Fundo de Desen-
volvimento Regional, que substituiria a impossibilida-
de de os Estados, daí para a frente, concederem os 
incentivos fiscais.

Assim colocado, creio que chegou o momento 
exato, antes que esse acordo se perca, porque ele foi 
construído sobretudo com o maior e mais poderoso 
Estado da Federação, São Paulo, que se opunha, de 
forma muito clara, à questão dos incentivos fiscais, por 
se sentir o mais atingido.

Ainda com o Governador Mário Covas se cons-
truiu um acordo para a manutenção dos incentivos 
fiscais, daquilo que havia sido concedido no passado, 
mas também para o fim deles daí para frente. Na ver-
dade, na medida em que o tempo passa, só há uma 
tendência, que é a de esse acordo esvair-se e de per-
dermos efetivamente a oportunidade de fazer a reforma 
tributária neste momento.

Hoje, o que existe é a possibilidade de isso ocor-
rer, dependendo de uma ação de Governo e, sobre-
tudo, de entendimento final dos Estados, que está, eu 
diria, nos últimos retoques.

Chamo a atenção do Senador Romero Jucá, 
que foi o Relator de toda essa reforma tributária, para 
o pouco que falta. Hoje venho à tribuna, apenas fazer 
um alerta. Se não fizermos isso agora, Senador Ro-
mero Jucá, perderemos todo um consenso construído 
ao longo de 10 anos. Não há a menor chance de isso 
ser retomado. Perderemos a unificação do ICMS, o fim 
dos incentivos fiscais, a possibilidade de os Estados 
abrirem mão de legislar. Perderemos, no meu cálculo 
– e V. Exª sabe disso –, dez anos de discussão, para 
não retomá-la nunca mais em relação aos Estados, 
porque não há hoje uma reforma que mexe com o Go-
verno Federal; o que há é uma reforma tributária que 
mexe com a parte estadual.

Trago até estudos que foram feitos recentemente 
e que estão em todos os jornais desta semana. Neles 
se verificam levantamentos feitos pela Fundação Ge-
túlio Vargas da influência que essa reforma tributária 
teria no crescimento do Produto Interno Bruto brasi-
leiro. É um tema extremamente complexo, mas que 
precisa ser levado em conta. Ele não pode ser esque-
cido neste momento. O Governo o está esquecendo 
neste momento.

Os Estados que se tinham desentendido voltaram 
a se entender. E trago a garantia de entendimento deles. 
Sempre trabalhei aqui, buscando e representando os 
Estados, até porque trabalhei oito anos como Secretário 

de Fazenda do Estado da Bahia e também como Pre-
sidente do Confaz. Trago a garantia para o Governo de 
que é possível fazermos acordos, representando aqui 
os Estados. Entendo que, neste momento, falo pelos 
Estados. Mas é preciso que o Governo tenha um mí-
nimo de sensibilidade em relação à questão do Fundo 
de Desenvolvimento Regional*. O que pode acontecer 
daqui para a frente? Se não for feito isso agora, volto a 
repetir, não se fará – e V. Exª sabe, Senador Romero 
Jucá – nunca mais.

Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador 

Rodolpho Tourinho, comungo das palavras de V. Exª 
nesse discurso e realmente reafirmo a importância, a 
necessidade e a urgência de se aprovar a reforma tri-
butária. V. Exª teve uma participação fundamental na 
discussão dessa matéria no Senado, conduzindo os 
entendimentos com os Estados, com o Confaz, com 
os Governadores. Sem dúvida nenhuma, a aprovação 
da reforma tributária não atende somente os Estados 
brasileiros e o setor público, mas vai simplificar muito 
a vida do contribuinte, do gerador de emprego, do em-
presário que quer ajudar a construir um País melhor. 
Somarei minha voz à de V. Exª. Procurarei o Ministério 
da Fazenda e buscarei interagir, neste momento em 
que a Receita Federal se funde à Receita Previden-
ciária, em que se cria, portanto, um novo mecanismo 
de receita em âmbito federal. É importante que, nos 
Estados, também possa haver diminuição da buro-
cracia e melhoria do funcionamento da máquina arre-
cadadora, fazendo-se justiça tributária. Faço votos de 
que os Estados, como disse V. Exª, caminhem para o 
entendimento. Temos, agora, de cobrar do Governo 
Federal a participação nesse entendimento, para que 
a matéria seja rapidamente votada na Câmara, para 
que retorne ao Senado qualquer assunto a mais, a fim 
de que possamos simplificar, modernizar o processo 
tributário brasileiro e facilitar a vida de toda a sociedade. 
Parabenizo V. Exª e reafirmo meu empenho em lutar 
na direção que V. Exª aponta em seu discurso.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Senador Romero Jucá.

É possível, Presidente Sérgio Cabral, que eu es-
teja apresentando a questão de uma forma difícil de 
ser levada. Falo, neste momento, em nome dos Esta-
dos, o que não é fácil, mas não me propondo a uma 
tarefa impossível, não faria isso. Havendo o Fundo de 
Desenvolvimento Regional, garanto que os Estados 
resolvem o problema dos incentivos fiscais, passados 
e futuros. E mais: afirmo que, se não se fizer desta 
vez, não se fará nunca mais. Não haverá unificação, 
nem simplificação; não haverá nunca mais, Senador 
Ramez Tebet, a oportunidade que temos neste mo-
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mento de fazer a reforma tributária. É uma reforma 
que não mexe com o Governo Federal, exceto naqui-
lo com que ele se comprometeu e que não cumpriu: o 
aporte do Fundo de Desenvolvimento Regional. Não 
há por que discutir isso. Agora, sem esse Fundo, os 
Estados também não farão a reforma tributária, e se 
perderá um acordo feito há muito tempo, repito, com o 
Governador Mário Covas, em São Paulo. O acordo se 
esgarçará ao longo do tempo. O prazo está acabando, 
exaurindo-se, mas o que anunciamos hoje pode ser o 
fim desse processo.

O Pará precisa disso, Senadora Ana Júlia. Conce-
do um aparte, com muita satisfação, a V. Exª, pois sei 
de sua sensibilidade para o problema. O Pará precisa, 
todos precisam disso. Temos de acabar com aquele 
incentivo fiscal que é responsável pela guerra fiscal e 
que está acabando com a vida de todos os Estados.

Concedo, com muita satisfação, um aparte a V. 
Exª.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Obri-
gada, Senador Rodolpho Tourinho, pelas suas palavras. 
Parabenizo V. Exª. Sei que V. Exª foi um dos que con-
tribuiu, junto com o Relator, Senador Romero Jucá, na 
época da reforma tributária. V. Exª foi o indicado do PFL. 
Cada Partido indicou um Senador ou uma Senadora 
– e eu era a indicada pelo PT –, para que contribuísse-
mos e chegássemos a um modelo de reforma tributá-
ria. Concordo com V. Exª, porque ainda hoje ouvimos, 
sobre a questão do ICMS, um empresário dizendo da 
dificuldade que tem de negociar em 20 Estados, com 
20 alíquotas e 20 legislações diferenciadas. Essa difi-
culdade cria mais problema, mais custo para as empre-
sas, ou seja, no final, cria mais custo para o cidadão. 
Temos, então, de cobrar de todos os Governadores e 
do Governo Federal o Fundo de Desenvolvimento Re-
gional. Registro o apoio de V. Exª no acordo que se fez 
em relação ao Fundo de Compensação das Exporta-
ções e as injustiças que eram feitas com Estados. Por 
exemplo, o Estado do Pará é um Estado exportador, 
um dos que mais contribui com a balança comercial 
positiva do País. É um Estado que exporta muito, que 
tem um saldo positivo, porque importa pouco e que, 
portanto, deve receber uma compensação adequada, 
proporcional a essa contribuição que faz. E a fórmula 
a que se chegou foi importante. V. Exª, que participou 
desse acordo, conte comigo na batalha para que a 
reforma tributária seja aprovada. E tem de ser agora. 
Este é o momento, porque a sociedade brasileira, o 
setor produtivo, os trabalhadores querem e cobram de 
nós um sistema tributário mais justo, mais equilibrado. 
Com certeza, só assim haverá diminuição dos tributos 
no País, que é o que todos querem.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Senadora Ana Júlia Carepa.

Quero até deixar claro para o público que nos 
ouve que esse não é um assunto em discussão no 
Senado Federal, onde já foi votado e aprovado. Ele 
está na Câmara dos Deputados.

Mas o que quero dizer, até para reflexão da Câ-
mara – e o faço em nome dos Estados – é que, se não 
for agora, não será depois. Acabaremos, de uma vez 
por todas, com um trabalho que tem mais de dez anos 
de construção. Não haverá a menor chance de isso 
ser refeito, mas creio que a nossa responsabilidade é 
também levantar isso, mesmo quando o assunto não 
está nesta Casa.

Concedo, com muito prazer e satisfação, um 
aparte ao Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Ro-
dolpho Tourinho, V. Exª já percebeu que, em determina-
dos assuntos, como este que aborda neste momento, 
sinto mais segurança depois de ouvi-lo. Realmente, 
essa é uma reforma clamada pelo País. Reuniu gover-
nadores, que estiveram com o Presidente da Repúbli-
ca, e vieram em marcha entregar o projeto da reforma 
tributária. O Senado votou-o. Ele está na Câmara. Vejo 
o pronunciamento de V. Exª como um apelo à Câmara 
para que vote a reforma tributária, mas sou como V. 
Exª: defendo um fundo para o desenvolvimento regio-
nal. Sabe por quê, Senador Rodolpho Tourinho? Por-
que não são possíveis essas desigualdades regionais 
que temos. O meu Estado, por exemplo, Mato Grosso 
do Sul, é muito sacrificado diante da atual legislação 
tributária, por causa da desoneração do ICMS com re-
lação aos produtos exportáveis, como é o nosso caso 
em relação à soja e ao rebanho bovino. Cumprimento 
V. Exª, porque estamos chegando praticamente ao fim 
do ano, e o projeto continua dormitando na Câmara dos 
Deputados. É imprescindível que se dê uma resposta 
à classe produtora e aos trabalhadores do Brasil. V. 
Exª está de parabéns.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Agradeço muito a participação de V. Exª no meu pro-
nunciamento.

Por fim, mais uma vez, afirmo que, se houve 
desentendimento entre os Estados, e houve, garanto 
que eles podem ser superados, em busca da raciona-
lidade. Tenho absoluta convicção de que os Estados 
entendem que, para eles, também chegou o momento 
de não perderem algo construído ao longo do tempo, 
com muita discussão e com muitas diferenças polí-
ticas. Podemos chegar a um ponto final, na Câmara 
dos Deputados, desde que os Estados concordem, e 
tenho certeza de que concordarão, porque trago essa 
posição dos Estados. Ao mesmo tempo, que o Go-
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verno Federal atente para a necessidade de honrar o 
seu compromisso em relação ao Fundo de Desenvol-
vimento Regional, como diz o Senador Ramez Tebet, 
sem o qual não há a menor chance de se proceder a 
reforma tributária alguma.

Agradeço a atenção e a participação de V. Exªs 
em um tema que considero extremamente importante, 
porque é uma mostra que estaremos dando à socieda-
de de que o País se preocupa e de que nos estamos 
preocupando aqui com algo extremamente importante 
para o bem estar da população, mas não só para isso, 
para o crescimento do País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tou-
rinho, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sérgio Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– O próximo orador inscrito é o nobre Senador Eduar-
do Suplicy, a quem concedo a palavra.

Em seguida, falará o nobre Senador Tasso Je-
reissati.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Sérgio Cabral, Srªs. 
e Srs. Senadores, estamos sob o impacto desse dis-
curso muito importante do ex-Presidente e Senador 
José Sarney, em que S. Exª fez uma reflexão sobre 
as diversas crises por que passou o nosso País. 
Relembrou momentos como o suicídio do Presiden-
te Getúlio Vargas, então sob fortíssima pressão da 
opinião pública e do Congresso Nacional, quando 
o Deputado Carlos Lacerda fazia forte oposição ao 
Governo e houve o atentado da rua Tonelero, que 
acabou levando a uma situação de crescente crise. 
Recordou os episódios da renúncia de Jânio Quadros 
e os episódios do tempo do Presidente Juscelino, que 
concluiu seu mandato.

O Presidente José Sarney considerou muito po-
sitiva a decisão ontem tomada pelos Partidos de Opo-
sição, que consideram que não é o caso de se propor, 
neste instante, por tudo que se averiguou, qualquer 
processo de impedimento do Presidente, mas reforçou 
a necessidade de se apurarem em profundidade todos 
os episódios que, sobretudo, digam respeito ao próprio 
Congresso Nacional. E comentou o pronunciamento 
do Presidente na última sexta-feira, que foi objeto de 
reflexão de inúmeros Srs. Senadores.

Sr. Presidente, há pouco mostrei ao Presidente 
do Senado, Senador Renan Calheiros, a carta que en-
viei sexta-feira última ao Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Há uma exigência da Nação para o es-

clarecimento dos graves fatos que estão sendo 
investigados por parte do Congresso Nacional, 
do Ministério Público e da Polícia Federal.

Todos os brasileiros desejam, conforme 
Vossa Excelência ressaltou em seu pronuncia-
mento, a apuração completa dessas irregula-
ridades, desses desvios de procedimentos e 
a responsabilização daqueles que porventura 
os tenham cometido.

Na medida em que muitos desses atos 
parecem ter sido praticados por dirigentes do 
PT, que interagiam com pessoas do governo 
visando granjear apoio no Congresso Nacional 
para a implementação dos programas gover-
namentais, é mais que natural que a popula-
ção deseje saber o nível de conhecimento que 
Vossa Excelência tinha dessas tratativas.

Em virtude desse estado de espírito dos 
brasileiros, gostaria de sugerir a Vossa Exce-
lência o seu comparecimento ao Congresso 
Nacional para um diálogo com os senadores 
e deputados federais.

A nossa Constituição não prevê a con-
vocação do presidente para prestar esclare-
cimentos aos membros do Poder Legislativo. 
Mas, por outro lado, não veda que o presidente 
tome a iniciativa de, junto com os presiden-
tes do Senado e da Câmara, viabilizarem tal 
diálogo.

Tenho a convicção, Sr. Presidente, que 
este procedimento será muito bem aceito pe-
los congressistas e pelo povo brasileiro. Com 
certeza os parlamentares de todos os parti-
dos, inclusive os da oposição, apoiarão a ini-
ciativa. (sic)

Cordialmente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

Sr. Presidente, sei que não se trata de algo co-
mum. Existe apenas, na nossa tradição, no nosso cos-
tume, o momento em que o Presidente da República 
envia a sua mensagem ao Congresso, e isso já ocor-
reu duas vezes: uma vez, o Presidente José Sarney, 
no último ano de seu mandato, assim como o próprio 
Presidente Lula, que, em sua primeira mensagem ao 
Congresso Nacional, em 15 de fevereiro de 2003, com-
pareceu e falou aos Congressistas; além, obviamente, 
dos momentos em que os Presidentes tomam posse 
perante o Congresso Nacional e falam aos Congres-
sistas e à Nação.

No entanto, não há impedimento para que pos-
sa até haver uma iniciativa excepcional, e avalio que 
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o momento presente poderia justamente ser benéfico 
para uma situação como esta. Poderia o Presidente 
da República até dialogar com o Presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, e com o Presidente da Câmara, 
Severino Cavalcanti, sobre o modo de proceder. Po-
deria haver, por exemplo, um entendimento para que, 
após a fala do Presidente, em comum acordo com o 
Presidente do Congresso, fosse estabelecida a possi-
bilidade de os líderes expressarem o que desejam e, 
eventualmente, solicitar algum esclarecimento.

Alguns poderiam ponderar que uma situação 
como essa poderia dar ensejo, por parte de Senado-
res e Deputados, sobretudo da Oposição, a manifes-
tações agressivas ao Presidente, talvez até desrespei-
tosas. Não penso assim, pois tenho convicção de que 
a iniciativa de o Presidente nos fazer uma visita para 
dialogar com Deputados e Senadores seria acolhida 
com muito respeito.

Lembro que o Presidente da República não tem 
dado entrevistas coletivas com freqüência. Na verda-
de, a primeira e a última foi no dia 26 de abril passado. 
Claro que uma forma de o Presidente responder as 
questões que as pessoas estão fazendo seria a entre-
vista coletiva. Entretanto, acredito que hoje, dado tudo 
o que aconteceu, seria melhor recebida a iniciativa de 
o Presidente vir aqui dialogar com os Senadores e os 
Deputados que todos os dias formulam indagações a 
Sua Excelência e fazem observações. Acredito que esse 
diálogo poderia ser um exercício muito positivo. 

Sei perfeitamente que o nosso regime não é par-
lamentarista, como o que vigora, digamos, no Reino 
Unido, onde, com uma larga tradição, o Primeiro-Minis-
tro comparece todas as quartas-feiras ao Parlamento 
e, por trinta minutos, responde questões dos represen-
tantes do povo. O nosso sistema é diferente, mas não 
impede uma iniciativa dessa natureza; iniciativa que, 
no meu entender, só faria com que o respeito ao Pre-
sidente da República se fortalecesse. Acredito que tal 
iniciativa poderia fortalecer as instituições democráticas 
brasileiras, e é por isso que a proponho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 

– Parabéns, Senador Eduardo Suplicy, V. Exª, de fato, 
cumpriu rigorosamente aquilo que havia prometido em 
relação ao tempo.

Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereis-
sati. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabamos de 
ouvir no plenário desta Casa um belíssimo discurso, 
o que, aliás, vindo do Presidente José Sarney, não é 
surpresa. Com a erudição que lhe é peculiar, brindou-

nos com uma aula sobre a evolução da democracia, da 
República, do Congresso, e discorreu sobre diversos 
incidentes institucionais que aconteceram em nossa 
história, permitindo-nos, com essas lições, entender 
um pouco os momentos que vivemos hoje.

No final de seu discurso, apresentou-nos uma 
proposta de reforma política em profundidade, que 
em alguns pontos pode ser polêmica, em outros, con-
sensual, mas que hoje é uma imperiosa necessidade 
das instituições democráticas. A reforma política e a 
reforma eleitoral impõem-se neste momento para di-
minuir as possibilidades e as brechas para que haja 
desvios e malfeitos, tanto na política quanto no próprio 
sistema eleitoral. 

No entanto, gostaria aqui de me permitir algo pre-
tensioso: discordar do que o Presidente José Sarney 
colocou entre a primeira e a terceira parte de seu dis-
curso. Para não ir de encontro a uma das mais ilustres 
figuras da República, que é o Presidente Sarney, gos-
taria de dizer que seu discurso foi, na minha opinião, 
na minha modestíssima opinião, um discurso dois a 
um. Duas partes foram excelentes, muito boas; porém, 
com uma parte, a do meio, eu não posso concordar 
de maneira alguma.

As instituições políticas e o processo eleitoral 
precisam de uma reforma profunda sim, quanto a isso 
não há dúvida, e todos concordamos. Contudo, não 
serão as reformas que vão coibir ou eliminar de vez 
os malfeitos, as distorções, a corrupção e a má-fé no 
processo político. O sistema que está aí é imperfeito, 
mas ele se tornou muito mais imperfeito quando as-
sumiu o poder um grupo de pessoas... E volto a dizer 
que, nesse grupo de pessoas, por enquanto, ainda 
não coloco, no nível de má-fé, o próprio Presidente da 
República, mas já o coloco no nível daquele que teve 
conhecimento, sim, desses malfeitos.

Quando essas pessoas de má-fé assumiram o 
poder, assumiram o controle e a direção deste País, di-
fundiram, em nível jamais visto em nossa história – seja 
no Império, ao qual o Presidente Sarney se referiu aqui, 
seja na República Velha, à qual ele também se referiu, 
seja no período anterior ou posterior à década de 30 –, 
um sistema de corrupção sistemático e o espalharam 
por todo o País. Ele foi socializado – alguém usou aqui 
essa expressão muito bem, Senador Motta. 

Com certeza, essas mesmas instituições, que já 
foram até mais imperfeitas no passado, com gente de 
boa-fé, não gerou tanta corrupção. E agora, melhora-
das, mas com gente de má-fé, alcançaram o nível de 
corrupção que se tornou conhecido por todos. Quero 
ressaltar que, quando me refiro a gente de má-fé, não 
me refiro ao PT como um todo; o PT tem gente ilus-
tríssima, que orgulharia qualquer agremiação política 
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de qualquer parte do mundo e que orgulha esta Casa, 
orgulha o Congresso e orgulha o Governo. O mesmo 
digo em relação ao Governo. Esse sistema de corrup-
ção foi implantado a partir do núcleo mais alto do PT, 
a partir de seus dirigentes mais elevados, pessoas 
que dirigiam o partido; esse sistema foi incrustado no 
Governo Federal em seu núcleo mais alto, não neces-
sariamente na Presidência da República, mas, com 
certeza, como já está comprovado, na própria Casa 
Civil. Estabeleceu-se uma relação promíscua entre Go-
verno, partido, empresa privada, interesses públicos, 
interesses privados e até interesses individuais.

Essa relação, com seus desdobramentos metas-
táticos, é inédita na história da República. Por coinci-
dência, aconteceu em um momento histórico fantástico 
do País, sem dúvida. Eu mesmo fui um dos primeiros, 
em meu primeiro discurso nesta Casa, a ressaltar que 
momento bonito vivia a democracia brasileira, quando 
um homem de Esquerda, emigrante nordestino, sindi-
calista, trabalhador metalúrgico, assumiu a Presidência 
da República. Foi o meu primeiro discurso nesta Casa, 
Senador Sérgio Guerra. Mas nenhuma história bonita 
justifica a corrupção, a má-fé e, muito menos, a desilu-
são que se espalhou por este País ao serem deposita-
das, justamente por causa dessa história bonita, sobre 
essa linda história, tantas esperanças. E sobre essas 
tantas esperanças vieram tantas desilusões.

Infelizmente, a História não dá impunidade a 
ninguém, o passado não dá impunidade a ninguém, 
até porque o passado foi sempre feito na Oposição e 
nunca no poder. E o presente desse Partido de Es-
querda que está no poder é altamente condenável. 
Mas poderia ser de Centro, poderia ser qualquer um, 
porque a questão não é ideológica. O presente desses 
homens e desse Partido que está no poder é talvez 
um dos episódios mais profundos e lamentáveis que 
já aconteceram neste País.

O SR PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– Senador Tasso Jereissati, a Presidência, interrom-
pendo rapidamente V. Exª, prorroga a sessão por mais 
30 minutos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Obri-
gado, Sr Presidente. 

E querer impor à Oposição o ônus de fazer com 
que este momento se torne uma tentativa de banir a 
Esquerda ou de afastar o Presidente Lula – lamento 
dizer, lamento discordar desse homem por quem to-
dos sabem tenho profunda admiração – é de uma in-
justiça tremenda.

Quem primeiro denunciou esses desmandos foi 
o Sr. Roberto Jefferson, um dos maiores aliados do 
Governo. S. Exª nunca foi de Oposição. Quem deu o 
ápice desse momento, no final da semana passada, 

foi o Sr. Duda Mendonça, exatamente o maior aliado 
e construtor da imagem do Presidente da República 
e construtor da imagem pública do PT de hoje, que 
nunca, tão cedo, passou pela Oposição.

Quem deu uma entrevista à revista Época no 
final de semana passado foi outro dos aliados do Se-
nhor Presidente da República, contando detalhes, eu 
diria, deprimentes, sórdidos, de como se faziam as 
negociações dentro do Governo e do PT. Jamais foi 
a Oposição.

Dizer que esta Oposição deseja banir o PT, quan-
do o próprio Presidente interino do PT, hoje, Presidente 
Tarso Genro, faz profundas e severas acusações ao 
que foi feito ao PT, justificando que aquilo não é do PT, 
é da administração anterior, e culpa os que fizeram a 
administração anterior do PT por esse verdadeiro des-
caso com a opinião pública.

E iria mais longe, se me permitir, Sr. Presidente, 
e o mais breve possível. Mais do que isso, o que tive-
mos nesse Partido de Esquerda, que não queremos 
banir... Pode ser até esse Partido de Esquerda, porque, 
quem sabe, pelo tamanho dos seus erros, ele mereça 
se não for banido, ser ao menos diminuído. Mas nunca 
a Esquerda, nunca o pensamento da Esquerda, nunca 
o pensamento da Direita.

Nós aqui, da Oposição, defendemos a liberdade 
de opção ideológica, para qualquer, para todas as cor-
rentes do País e temos assim nos portado. Até porque 
se não fôssemos nós a Oposição, se a Oposição fosse 
esse Partido que está aí no poder, e estivesse apare-
cendo tudo isso no nosso Governo, com certeza eles 
já estariam pelas ruas pedindo impedimento, gritando 
“fora”, agredindo, quebrando as ruas, quebrando vidra-
ças, fazendo manifestações com violência.

Quero lembrar que o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, em nenhum momento, teve alguma 
acusação tão grave de envolvimento profundo em 
qualquer coisa semelhante a essa, e não foram pou-
cas as vezes que os Senadores Teotonio Vilela, Mão 
Santa, Sérgio Guerra, enfim, todos os Senadores que 
aqui estão passaram por uma faixa, durante o seu co-
mício, que dizia: “Fora FHC”. “Fora FHC” era uma coisa 
generalizada, bastava a assinatura de um acordo com 
o FMI, por exemplo, que a Esquerda já repetiu tantas 
vezes, para que viesse: “Fora FHC”.

O presidente atual do Partido dos Trabalhadores, 
Tarso Genro, escreveu um artigo que foi publicado na 
página mais importante da Folha de S.Paulo pedin-
do o impeachment imediato do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Mas nós, não. Ao contrário, on-
tem, segunda-feira, fizemos uma reunião dizendo que 
impeachment é muito grave e que precisa de maior 
amadurecimento.
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Dizer que estamos querendo banir a Esquerda 
da História do Brasil não nos faz justiça, meu queridís-
simo amigo, Presidente Sarney. Até porque a nossa 
história é oposta. Eu não vivi o momento Vargas; eu 
não vivi a revolução de 64, mas, com certeza, se eu 
os tivesse vivido estaria do lado dos que queriam que 
Vargas ficasse até o fim, que Jango ficasse até o fim. 
Com certeza, eu estaria desse lado, com certeza esta 
Oposição que está aqui estaria desse lado, nunca do 
lado dos que queriam banir, como foi banido, da vida 
brasileira, João Goulart. Não discuto seus méritos, mas 
quero lembrar que Jango, João Goulart, foi o único 
Presidente brasileiro a morrer fora da sua casa, sem 
poder retornar à sua Pátria.

Em um discurso importante, como foi o do Pre-
sidente José Sarney, é fundamental que a verdade 
histórica seja restabelecida. E a verdade histórica é 
esta: a Esquerda brasileira decepcionou por meio de 
um Partido; ou talvez mais corretamente, a Esquerda 
brasileira está profundamente decepcionada com o 
Partido, com o Governo que não a representou como 
merecia. A Esquerda brasileira tem uma grande his-
tória, mas esse Partido e este Governo desmerecem 
a história do Partido Comunista, dos partidos de Es-
querda, dos partidos socialistas, que tiveram tantos 
momentos de grandeza na História deste País. E mais 
do que desmerecer a história de todos esses movi-
mentos de Esquerda, desmerecem até a história da 
própria democracia brasileira. 

E não se preocupe, Presidente Sarney, com cer-
teza, se o PT for banido, a Esquerda não será banida. 
Se o Presidente Lula, por acaso, em algum momen-
to, for impedido, não será banida a democracia. Mas, 
mais do que isso, se alguma dessas duas coisas vier 
acontecer, não será por nós. Não será a oposição de-
mocrática e legítima que se faz nesta Casa; será, sim, 
pela força da opinião pública brasileira diante de fatos 
absolutamente incontornáveis, em nome da ética e 
dessa mesma democracia.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me um 
aparte, Senador Tasso Jereissati?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Per-
mito um aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tasso 
Jereissati, atentamente o estou ouvindo e também 
o País. V. Exª, por três vezes, foi o Poder Executivo 
exemplar no Ceará e, hoje, esse Senador. Mas quero 
dizer que aprendi muito com o Presidente Sarney, mas 
todos estamos aqui porque estudamos. E na História 
do Brasil, em 505 anos, nunca houve tanta corrupção. 
Podem reestudar as Capitanias Hereditárias, os Go-
vernos Gerais, o Rei Pedro I, Pedro II, a Princesa, os 
primeiros republicanos, o ditador Vargas, que foi citado. 

Atentai bem, Senador Tasso Jereissati, 15 anos! Ele 
era um homem tão austero que saiu pela conjuntura 
nacional, pois fomos defender os países democráticos 
contra Hitler e Mussolini. Mas deixou o seu Ministro, 
Dutra, e voltou.

Quando Getúlio saiu, foi para a sua fazenda – 
para esse PT que rouba descaradamente, vergonho-
samente, contra a lei de Deus que diz “não roubarás” 
–, em São Borja, e não tinha uma geladeira Eletrolux, 
aquela de querosene. V. Exª não a conhece, porque 
é novo. O meu avô, que era empresário, como o seu 
pai foi, tinha três: uma na firma, uma na casa e outra 
na praia. Getúlio não tinha uma geladeira, em quinze 
anos de Governo! E, com essa canalhada do PT, é 
dinheiro que não sei escrever, porque sou médico, e 
médico sabe pouco dos números. Sou igual ao Palocci. 
Nós não entendemos. São bilhões! Collor? Não, não 
se compara. Vamos ser justos! Bem-aventurados os 
que são justos. Atentai bem! Sobre o Collor também 
estudei. O apelido do PC era Paulo Gasolina. Ele foi 
seminarista, trabalhava numa rádio da Diocese. O Bispo 
desconfiou que os programas eram repetitivos, pois ele 
deixava o gravador e ia vender e trocar carro. O PC foi 
coerente, ele queria ser rico. Enquanto nosso livro de 
cabeceira é a Bíblia, o dele era o de Onassis, o grego, 
o rico, porque ele queria ser rico. Então, Collor teve a 
sua carreira política, foi Prefeito biônico, mas nunca o 
nomeou secretário. Foi Governador? Não. Ele usava o 
nome. Começou a vender telefone, depois trator. Era 
tráfico de influência. E, depois, Collor foi Presidente 
da República, mas nunca o nomeou; PC nunca esteve 
no Governo. Essa condição, não! A corrupção é uma 
doença de caráter, da sociedade, e se alastrou do Go-
verno ao Parlamento e ao Poder Judiciário. Essa é a 
vergonha. Sou cirurgião e acho que isso é um câncer 
e que temos de usar todos os mecanismos: operação, 
cobalto, radioterapia. Esta, sim, é uma urgência, uma 
emergência: punir os maus. É isso o que queremos; 
é disso que não poderemos abrir mão. Não podemos 
abrir mão da democracia que construímos. O PT não 
tem nada a ver com democracia, como tem o meu Par-
tido, o PMDB, que a fez renascer. Não podemos abrir 
mão da alternância no poder. Aqui foi dito que não se 
sabia quem seria o próximo Presidente da República, 
mas o País já sabe: não será do PT!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Concedo o aparte ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 

Tasso Jereissati, era indispensável que disséssemos 
uma palavra para recompor o que foi dito aqui pelo ex-
Presidente José Sarney. Melhor seria se tivéssemos 
dito na mesma hora em que falou o Senador, com esta 
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sala cheia, com este Plenário ocupado, para que não 
fosse avaliada apenas uma versão, mas duas. Ninguém 
mais que o Senador Tasso pode, deve e tem autoridade 
para falar hoje, porque é um democrata, porque bem 
conhece o ex-Presidente José Sarney e dele é amigo 
e porque é homem de notável equilíbrio. E equilíbrio é 
algo que, neste momento, deve ser valorizado. Quanto 
mais equilibrados formos, quanto mais tranqüilidade ti-
vermos e quanto mais sensatez desenvolvermos, mais 
chances teremos de contribuir com o País. O discurso 
do ex-Presidente Sarney poderia ter contribuído com 
o Brasil. Não contribuiu. Não contribui com o Brasil ne-
nhum discurso que não tenha a sinceridade – é uma 
questão de sinceridade – de reconhecer que é obra do 
PT a desconstrução da Esquerda e a desconstrução 
do PT. Nenhuma outra força externa – muito menos o 
Sr. Roberto Jefferson e de maneira nenhuma a Oposi-
ção – está desconstruindo o PT ou a Esquerda. A obra 
de desconstrução do PT e da Esquerda é obra do PT 
e do seu núcleo dominante, é obra do Ministro José 
Dirceu, que mandava no Governo do Presidente Lula 
e que continua a inibir o Presidente, porque, quando 
o Presidente Lula faz um discurso...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – ...como fez 
semana passada, o País inteiro...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– Solicito ao sistema de som que reponha o som para 
o Senador Sérgio Guerra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Quando o 
Presidente Lula fez o discurso na semana passada – em 
que omitiu, olhou para baixo, olhou para cima, mas não 
olhou para o povo –, Sua Excelência o fez porque não 
tem coragem política de se confrontar com o Ministro 
José Dirceu, que é o núcleo executivo-operativo do seu 
Partido, ao qual estão subordinados todos esses atores 
que comprometem a vida nacional. Não nos interessam 
as sublegendas, os pequenos partidos manipulados 
por esse sistema corrupto de poder, com um braço de 
corrupção que o Brasil não conhece, com uma desfa-
çatez que nunca ninguém viu, com um alcance nunca 
previsto. Confundir isso com a Esquerda é não respeitar 
a Esquerda, tantos que morreram na luta popular. Evi-
dentemente, na Esquerda, não se inclui o Senador José 
Sarney – nunca se incluiu e nem jamais se incluirá. Os 
da Esquerda de verdade, os que de fato sentem neste 
momento a grande desconstrução de um trabalho polí-
tico relevante para o País, que é o trabalho da Esquerda 
do PT, esses devem estar pensando não como o ex-
Presidente Sarney, que não entende disso, devem estar 
pensando na grande traição feita – não me refiro àquela 
que o Presidente Lula afirmou, porque não é sincera – ao 

que o PT disse a vida inteira, na traição aos milhões e 
milhares que acreditaram nele, que pensavam que o 
PT vinha para mudar o Brasil, reformar as instituições, 
instituir novas formas de convivência, valorizar o servi-
ço público e seus funcionários. A luta popular não fez 
nada disso, entregou-se a um bando. Esses que estão 
vindo aqui depor não são políticos, são um bando de 
criminosos. Não têm sequer cara de políticos; têm cara 
de bandidos. A sociedade está vendo isso todo dia. É 
gente que não fala nada, que se esconde, que não dá 
uma palavra. São criminosos de fato. São esses que es-
tão desconstruindo o PT por dentro do Partido e não por 
fora dele. Por que falar na Oposição? Não inventamos 
essa crise e nem a alimentamos. Ninguém quer o man-
dato do Presidente Lula. Que Sua Excelência o tenha, 
mas que o honre e que faça dele o uso de Presidente 
e não uso de candidato ou de populista. Esses são os 
fatos. O ex-Presidente Sarney, com a responsabilidade 
e a estima que tem entre nós, devia contribuir com uma 
palavra sincera, direta, contundente, denunciando um 
fato que compromete não apenas a Esquerda, mas a 
democracia no Brasil, e que nos leva a um impasse. Es-
tamos todos – a sociedade, as instituições, os Partidos 
– num impasse, por conta de certo grupo de dentro do 
PT, que utilizou o Governo da forma mais absurda, mais 
comprometida, mais corrompida, que nunca ninguém 
foi capaz de imaginar neste País. Então, temos de dar 
notícia da nossa indignação. Vamos fazer reforma polí-
tica. Vamos fazê-la mesmo. Não há o que discutir sobre 
isso. A apreciação histórica sobre a construção demo-
crática do Brasil é conveniente, mas este momento da 
vida brasileira não se confunde com a Esquerda, em 
respeito à Esquerda; não se confunde com o povo, em 
respeito ao povo; não se confunde sequer com o PT, 
em respeito ao PT daqueles que se sacrificaram e não 
ao PT dos que se locupletaram, desses que querem 
montar um sistema de utilização do poder para levar 
vantagem própria, porque ninguém sabe onde come-
ça a política e termina o patrimônio ou onde começa o 
patrimônio e termina a política. Transformar isso numa 
questão eleitoral de financiamento de campanha é uma 
fraude insincera. Todo mundo sabe que não é apenas 
financiamento de campanha. É muito mais: é uma má-
quina de corrupção, de degradação do sistema político 
brasileiro, sob a liderança dos que se faziam parecer 
esquerdistas e petistas, mas que são, na verdade, trai-
dores não do PT, mas da democracia no Brasil. Então, 
a palavra de V. Exª é muito importante. Ninguém mais 
do que o Senador Tasso Jereissati para afirmá-la aqui, 
porque tem uma história de democracia que vai manter, 
pois tenho a certeza de que é um compromisso coerente 
que S. Exª não troca por pequenas vantagens.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Agra-
deço a V. Exª por sua palavra forte, Senador Sérgio 
Guerra.

Senador Leonel Pavan, primeiro vou conceder o 
aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães, que já 
me havia solicitado, e, em seguida, eu a concederei a 
V. Exª, para respeitar a ordem de solicitação.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador Tasso Jereissati, apesar do meu dever de 
amizade de mais de 50 anos com o Presidente José 
Sarney, de quem fui Ministro, posso testemunhar o 
quanto a Esquerda quis derrubá-lo, coisa que ele pas-
sou por cima no seu discurso. Quiseram, inclusive, cor-
tar o seu mandato, coisa de que ele não tratou. Mas é 
do meu dever dizer que o Presidente Sarney começou 
muito bem o seu discurso, mas, do meio para o fim, 
falhou com o Brasil e falhou com ele próprio. O que eu 
acho grave. Falhou com ele próprio na medida em que 
não soube contar a verdade sobre os acontecimentos 
que se desenrolam no Brasil de hoje, em que o Pre-
sidente Lula é o responsável, de quem ele tirou toda 
a responsabilidade, fazendo de Lula, talvez, o grande 
Presidente do País, coisa que ele nunca pensou, nem 
pensa. Ele não foi, no caso, sincero. Lamento muito 
ter que dizer isso a V. Exª, mas entre o meu dever e 
a minha consciência e agradar ao Presidente Sarney 
– a quem devo gentilezas muitas e ele me deve muito 
mais –, posso então falar com essa autoridade com 
que estou falando, de quem o apoiou por cinco anos, 
nas suas dificuldades, inclusive levando-me até a um 
infarto do miocárdio. Portanto, quero dizer a V. Exª que 
o Presidente Sarney não honrou o seu passado de 
estadista. O que ele fez de bem na transição para o 
Presidente Collor, sofrendo tudo, não foi honrado hoje 
e por circunstâncias que nós sabemos políticas, por-
que ele não pensa assim, porque, se pensasse assim, 
não seria o homem respeitado por nós como tem sido 
até hoje. É nosso amigo, mas nem por isso eu deixa-
ria de dizer que ele falhou com o Brasil hoje dizendo 
inverdades a respeito do Governo Lula, fazendo crer 
que é um Governo sério, quando é um Governo de-
sonesto, fazendo crer que Lula não tem responsabili-
dade, quando ele é o principal responsável. Ele sabe 
tudo isso e mais alguma coisa, porque temos trocado 
idéias sobre o momento nacional e ele nunca me falou 
da maneira como falou hoje desta tribuna, tentando 
enganar não apenas a nós, mas ao povo brasileiro. 
Quero aplaudir V. Exª por ter tido a coragem de ir à 
tribuna, coisa que eu faria, mas, depois de V. Exª, não 
o faço por desnecessário, mas salientando, mais uma 
vez, que o procedimento do Presidente Sarney decep-
cionou aqueles que, como eu, continuam a ter por ele 
amizade e respeito. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 

Tasso Jereissati, ouvimos, hoje, por quase uma hora, o 
pronunciamento do ex-Presidente Sarney, uma pessoa 
por nós respeitada, sem que ninguém fizesse aparte. 
Nós o respeitamos tanto que ninguém fez apartes.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Mas ele não concedeu também.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Apenas o 
ouvimos educadamente e com respeito. Quero agrade-
cer ao Senador Sérgio Cabral que preside esta sessão 
por também nos conceder um tempo mais amplo para 
podermos contestar algumas das palavras do ex-Pre-
sidente José Sarney. Nós o respeitamos, mas queria 
dizer aos companheiros que a Esquerda não é culpada 
pelo que está aí hoje. Nós respeitamos a Esquerda, 
aqueles que tombaram em defesa da democracia. Nós 
respeitamos aqueles homens e mulheres de luta, de 
história. Agora, esses que estão cometendo erros não 
são de Direita nem de Esquerda, são bandidos, são 
pessoas que não merecem o respeito deste Congresso, 
não merecem que uma figura como Sarney assuma a 
tribuna para fazer a defesa desse Governo, que não 
merece o nosso respeito. Poderíamos aqui recordar al-
gumas palavras de alguns integrantes do núcleo duro 
e até do próprio Presidente Lula a respeito dele, como, 
por exemplo, quando disse que não havia homens ou 
mulheres que pudessem lhe dar lição de ética. Quem é 
pai da ética, quem ensina ética não precisa pedir des-
culpas a ninguém. Só pede desculpas quem comete 
erro. E, se ele pediu desculpas, é porque algum erro 
ele e o seu Governo cometeram. Não basta apenas 
pedir ao PT que peça desculpas, porque há muitos fi-
liados do PT que nós respeitamos e que são pessoas 
sérias e honradas. Não é o PT o culpado, são alguns 
integrantes do PT e a maioria do núcleo duro do seu 
Governo. Respeitamos os movimentos populares, e 
assim tem que ser. Mas quem traiu os movimentos 
populares foi justamente Lula, o atual Governo. Foi in-
tegrante do núcleo duro, Senador Tasso Jereissati, que 
disse que o PT não rouba e não deixa roubar e depois 
diz que o PT tem que pedir desculpa ao povo brasileiro. 
Não fomos nós, da Oposição, não foi V. Exª, Senador 
Tasso Jereissati, que hoje vem defender aqueles que 
querem respeito pela Nação, aqueles que condenam 
a corrupção. Não fomos nós que denunciamos, foram 
eles, foi a Base do Governo que denunciou a corrup-
ção que aí está e nós apenas...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– Senador Leonel Pavan, apenas quero registrar que 
faltam três minutos para encerrarmos a sessão.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Infelizmente 
não usaram esse mesmo...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª poderia prorrogar a sessão por apenas mais 
dez minutos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– A Presidência submete ao Plenário a solicitação ver-
bal do Senador Antonio Carlos Magalhães. (Pausa)

Creio que o Plenário está de acordo.
Está prorrogada a sessão por mais dez minu-

tos.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Vou concluir 

até para que os demais possam também usar a palavra 
e que o próprio Senador Tasso possa encerrar, dizendo 
que nós, da Oposição, não estamos jogando no “quan-
to pior, melhor.” Eu me recordo que, no Rio de Janei-
ro, quando Sarney era Presidente, ele foi apedrejado 
por esses que estão hoje no poder. Foi apedrejado. E 
nós não estávamos lá. Nós não, mas esses estavam 
lá. Apenas quero aqui dizer que nós vamos continuar 
com a imprensa, que está denunciando, com o Minis-
tério Público, que está denunciando, com a Polícia Fe-
deral, que está investigando, e com as CPIs. Se tudo 
aquilo que foi dito aqui pelo ex-Presidente Sarney for 
verdade, então que se encerrem as CPIs, parem as 
investigações e todos nós aqui somos errados. Quem 
estará certo será o Delúbio, o José Dirceu, o Genoino, 
o Sílvio Pereira, o Duda Mendonça, o Marcos Valério. 
Eles estão com a razão. Nós estamos todos errados.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 
Exª só faltou completar dizendo que quem deve hoje 
desculpas à Nação é o Presidente Sarney.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Tasso, eu sempre visualizei o Presidente Sarney 
como alguém que poderia dar uma contribuição de 
enorme qualidade ao Congresso. Eu não via no Pre-
sidente Sarney alguém que tivesse que falar todo dia, 
alguém que tivesse que exercitar, por exemplo, essa 
faina que tem sido minha, tem sido do Senador José 
Agripino, de diariamente expor o pensamento médio 
das nossas Bancadas. Eu sempre imaginei a figura 
do ex-Presidente pairando acima, além e vindo com 
a ponderação, com a solução para as crises. Sempre 
imaginei isso. E confesso a V. Exª que fiquei decep-
cionado, sim, com o discurso; fiquei decepcionado 
porque o discurso veio vago, quase que dando uma 
satisfação ao Presidente Lula do tipo “já que somos 
aliados, eu preciso dizer alguma coisa.” Não foi con-
vincente, haja vista a figura de nenhum apoio e as 

figuras de muitas críticas à formulação de S. Exª. E 
V. Exª, que sempre foi amigo pessoal do Presidente 
Sarney – e o mesmo se aplica ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães – avulta em razão e avulta em ge-
nerosidade para com o País quando supera esses 
detalhes e assume a sua posição política. A primeira 
coisa, se alguém quer propor algum acordo sério na 
direção da Nação, na direção das Oposições, a pri-
meira coisa a fazer é reconhecer que se trata de um 
Governo corrupto. A segunda coisa a fazer é exigir a 
apuração até o final, de cabo a rabo, da corrupção, 
que se revela sistêmica nesse Governo. Não é um 
punguista aqui, um ladrãozinho acolá, um batedor 
de carteira. Não. É algo sistêmico, e o Presidente 
Lula teria de ter tido a coragem de admitir que caiu 
nisso, porque, cada vez que ele finge que não é isso, 
mais ele cria a figura da suspeição em torno da figu-
ra dele, Presidente da República. Ou seja, ele entra 
num terreno que é suicida ou que já é pré-suicida, 
com a arrogância que se mistura com o despreparo, 
que é gigantesco – a arrogância é gigantesca e o 
despreparo é gigantesco. O Presidente Sarney não 
tem falado. Quando resolve falar, pensamos: “Puxa 
vida, agora vem a luz; agora vem o ex-Presidente 
da República”! Isso me frustra. V. Exª sabe como já 
apanhei da imprensa! Já li críticas de colegas, artigos 
de jornal, defendendo a figura do senador vitalício. 
Sempre imaginei que os ex-Presidentes mereciam 
lugar na Casa, sem direito a voto – com direito à voz 
–, precisamente para, nesses momentos de crise ex-
trema, fazerem aqui dentro aquilo que imaginamos 
que deveria fazer lá fora o tal Conselho da República. 
Não há redução da estima que tenho pelo Presiden-
te Sarney, mas S. Exª é um colega como os demais, 
é um Senador sujeito a críticas, como sou sujeito a 
críticas – aliás, eu as recebo diariamente, milhares 
delas por ano. S. Exª não está, portanto, acima do bem 
e do mal. Não colaborou, não ajudou, não resolveu, 
não avançou, não progrediu, não fez o Brasil avan-
çar, não fez o Brasil progredir com esse discurso. Eu 
estava ouvindo V. Exª com atenção e, assim que me 
desvencilhei do encontro que eu estava mantendo, 
corri para me solidarizar com o discurso de V. Exª, 
dizendo que esse é o discurso do Líder sereno e esse 
é o discurso do Líder intransigente em relação aos 
seus princípios. É preciso mais aparelhamento para 
enfrentar essa crise. Mais. Desse jeito, não enfrentam. 
É preciso mais sinceridade por parte de todos aqueles 
que se perfilam ainda com o Presidente Lula. É pre-
ciso mais, muito mais, porque senão não enfrentam 
e não vencem essa crise, que é de uma voracidade 
pantagruélica; essa crise é voraz, essa crise é terrí-
vel. Vencemos mais um dia, que foi marcado, lá fora, 
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pela presença dos velhinhos da UNE. Aprendemos 
que o Barbosa Lima Sobrinho poderia ser jovem aos 
102 anos e vimos os velhinhos. Outro dia, receberam 
R$700 mil de dotação, e essas manifestações chapa 
branca significam aquilo que a jornalista Miriam Lei-
tão, brilhante como sempre, disse: “uma coisa inédita 
na vida dos protestos: o protesto a favor”! Nunca vi 
isso. Já vi protesto anárquico, protesto organizado, 
protesto que deu em confusão, protesto que não deu, 
mas protesto a favor? “Protesto contra a corrupção, 
mas Lula, não”! Sabemos que a corrupção é o cerne 
do Governo que aí está. Pergunto: que capacidade 
de mobilização demonstraram? É essa a resposta 
dessa gente para a crise? É essa a resposta? Estão 
querendo o quê? Que as Oposições se precipitem e 
marquem um grande ato na Praça da Sé e outro na 
Cinelândia contra a corrupção para ver onde haverá 
mais pessoas? Estamos nos recusando a fazer isso, 
estamos nos recusando a agir desse jeito, porque en-
tendemos que impeachment não é brincadeira, não 
é uma ida à sorveteria; o impeachment tem de vir da 
sociedade para o Congresso e não do Congresso para 
a sociedade. E não basta o meu convencimento de 
que o Presidente sabe disso, é preciso um fato jurí-
dico incontrastável, que me mostre que o Presidente 
sabe disso. Aí, sim, fica inevitável o casamento do fato 
jurídico com a sociedade, e o Congresso é chamado 
a intervir na direção do impeachment. Fica inevitá-
vel, Senador Tasso Jereissati, mas, antes disso, não. 
Somos – repito pela milésima vez – a mais democrá-
tica Oposição que já se fez a um Presidente da Re-
pública desde 1946. Portanto, só quero parabenizar 
V. Exª pela atitude que mais me chama a atenção: o 
fato de V. Exª ter feito um discurso acima da enorme 
amizade pessoal que tem pelo Presidente Sarney, 
um discurso pelo País, um discurso de advertência 
clara. O Presidente Sarney tem muito com que con-
tribuir para a crise acabar, mas é preciso, por exem-
plo, reformular o discurso; vir com um discurso mais 
forte, mais sincero, um discurso mais generoso em 
relação à Nação, um discurso que viria em cima do 
que V. Exª diz hoje, porque o primeiro não deu certo, 
o primeiro não convenceu, o primeiro foi uma satisfa-
ção para o Planalto. Não deu certo, não convenceu. O 
de V. Exª é convincente, como foram convincentes os 
apartes que foram aqui dados e que demonstraram 
muito claramente que o Congresso está vigilante e, 
de jeito algum, está engolindo gato por lebre. Para-
béns a V. Exª, muito obrigado pelo longo aparte que 
me concedeu.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Arthur Virgílio, muito obrigado pelo aparte. Agra-
deço também ao Presidente Sérgio Cabral pela gene-

rosidade do tempo que nos deu para que pudéssemos 
debater o discurso do Presidente Sarney. 

Apenas duas palavrinhas ao encerrar. Quero dizer 
que, em nenhum momento, estamos aqui diminuindo 
o imenso afeto, respeito e admiração que temos pelo 
Presidente Sarney, que continua o mesmo. Mas lembra-
mos ao querido amigo Presidente Sarney, como disse 
o Senador Arthur Virgílio, que a sorte do Brasil de hoje, 
da crise de hoje não é ter um Presidente como o Lula, 
mas ter uma Oposição democrática como a nossa. 

Na verdade, lembro ainda que, dentro da reforma 
política, existe uma outra que vai ser a mais difícil de 
ser feita, se relembrarmos, Senador César Borges, que 
toda a campanha do Presidente Lula e do PT foi uma 
grande mentira pregada à Nação. Se lembrarmos as 
bandeiras econômicas do PT, verificaremos que elas 
não têm nada a ver com o Governo do PT; se lembrar-
mos as bandeiras do PT em relação ao funcionário 
público, verificaremos que elas não têm nada a ver 
com o Governo do PT; se lembrarmos as promessas 
eternas do PT em relação ao salário mínimo, verifica-
remos que elas não têm nada a ver com o Governo do 
PT. E o mais triste é lembrarmos a bandeira da ética: 
este é o Governo que mais abusou da falta de ética 
na história deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 

– A Presidência, antes de encerrar os trabalhos, co-
locará em votação os Requerimentos nºs 888 e 889, 
de 2005, dos Senadores José Jorge e Aloizio Merca-
dante.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 888, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a necessária autorização 
para participar da Segunda Conferência Mundial de 
Presidentes de Parlamentares, que se realizará em 
Nova Iorque, Estados Unidos da América, de 7 a 9 de 
setembro de 2005.

Comunico que estarei ausente do País no perí-
odo de 6 a 11 de setembro.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2005. – Se-
nador Aloizio Mercadante.

REQUERIMENTO Nº 889, DE 2005

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar da Segunda Conferência Mundial de Presi-
dentes de Parlamentares, que se realizará em Nova 
Iorque, Estados Unidos da América, de 7 a 9 de se-
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tembro de 2005, REQUEIRO, com fulcro no art. 40 do 
Regimento Interno da Casa, necessária autorização 
para o desempenho da referida missão.

Comunico que estarei ausente do País no perí-
odo de 5 a 11 de setembro de 2005.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – José 
Jorge, Senador da República.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– Em votação os requerimentos.

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

Aprovados.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.366, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, para ins-
trução do Requerimento nº 324, de 2005, 
que requer informações ao Ministro-Chefe 
da Secretaria de Comunicação do Governo 
e Gestão Estratégica, acerca da campanha 
de propaganda anunciada em reunião com 
o Grupo de Líderes Empresariais, em São 
Paulo, envolvendo parceria inominada entre 
a iniciativa privada e o Governo Federal.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Vem à consideração desta Mesa o Requerimento 
nº 324, de 2005, de autoria do Senador Arthur Virgílio, 
demandando, com base no § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal, e no art. 216 – inciso I – do Regimen-
to Interno dessa Casa, sejam solicitadas ao Ministro-
Chefe da Secretaria de Comunicação do Governo e 
Gestão Estratégica informações a respeito de pedido 
de colaboração a grupo de lideres empresariais para 
custeio de nova campanha de propaganda do Gover-
no. A justificação do requerimento aponta que a re-
ferida solicitação de contribuição para a publicidade 
governamental foi noticiada pelos jornais publicados 
no dia 26 de abril.

O Requerimento nº 324, de 2005, apresenta cinco 
questões direcionadas à elucidação dos objetivos da 
campanha publicitária em questão, bem como ao escla-
recimento do funcionamento, da fundamentação legal 
e dos custos para o Governo da parceria proposta.

II – Análise

O Requerimento nº 324, de 2005, atende a todos 
os requisitos constitucionais, particularmente aqueles 
inscritos no § 2º do art. 50 de nossa Carta Política, o 

qual confere à Mesa do Senado Federal a competência 
para encaminhar pedidos de informação a Ministros 
de Estado ou demais titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República.

A proposição em análise, conforme exposto em 
sua justificativa, apresenta-se como instrumento para 
concretização da competência constitucionalmente 
atribuída ao Congresso Nacional de fiscalizar e con-
trolar os atos do Poder Executivo, seja diretamente 
ou por qualquer de suas Casas, consubstanciando, 
dessa forma, o comando inscrito no inciso X do art. 
49 da Carta Cidadã.

A proposição ora analisada segue as condições 
firmadas pelo Regimento Interno do Senado Federal, 
em seus arts. 215, I, a, e 216, que regulamentam o 
encaminhamento de pedidos de informação a autori-
dades do Poder Executivo diretamente subordinadas 
à Presidência da República. Complementarmente, o 
Requerimento nº 324, de 2005, apresenta-se em con-
formidade com as disposições do Ato da Mesa do Se-
nado Federal nº 1, de 2001, que regula a tramitação 
dos requerimentos de informação. Verifica-se, destarte, 
a regimentalidade da proposição.

Por fim, afigura-se adequado o endereçamento 
desse pedido de informações ao Ministro-Chefe da 
Secretaria de Comunicação do Governo e Gestão Es-
tratégica, tendo em vista a competência do órgão que 
dirige para coordenar a publicidade da Administração 
Pública Federal.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Re-
querimento nº 324, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.367, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 393, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50. 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, informações à Se-
cretária Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta comissão o Requerimento 
nº 393, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
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thur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa-
ções à Secretária Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contêm 
informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
rações de instituições financeiras e dá outras providên-
cias, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
sociedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida lei complementar 
e com a jurisprudência sobre o tema, se configurasse 
essa situação, o pedido somente poderia ser deferido 
desde que adequada e suficientemente fundamentado 
e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo em vista 
o caráter excepcional que deve ser dado a qualquer 
caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-

te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último a fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 5, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
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libere, sem necessidade de outras providências de 

caráter legislativo

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 

Requerimento nº 393, de 2005, à decisão da Colenda 

Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.368, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 393, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações à Secretária Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa pasta.

Relator: Senador Tião Viana

 I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 393, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações à Secretária Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
393, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submetida 

à apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 393, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio –  Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.369, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 394, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações ao Secretário 
Especial do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 394, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Secretário Especial do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
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entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
rações de instituições financeiras e dá outras providên-
cias, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida lei complementar 
e com a jurisprudência sobre o tema, se  configurasse 
essa situação, o pedido somente poderia ser deferido 
desde que adequada e suficientemente fundamentado 
e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo em vista 
o caráter excepcional que deve ser dado a qualquer 
caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último a fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXJH do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 394, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo, cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão,1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.370, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 394, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Secretário Especial do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Re-
querimento no 394, de 2005, de autoria do eminente 
Senador ARTHUR VIRGÍLIO, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso  I do Regimento Interno do Se-
nado Federal, informações ao Secretário Especial do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado  à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contêm 
informações protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
394, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 

ministerial competente, refere-se a matéria submetida 
à apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 394, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005.  – Re-
nan Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Pau-
lo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.371, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
eCidadania, sobre o Requerimento nº 395, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 395, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Secretário Especial de Aqüicultura e 
Pesca sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
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entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e Pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é podador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Complemen-
tar e com a jurisprudência sobre o tema, se configurasse 
essa situação, o pedido somente poderia ser deferido 
desde que adequada e suficientemente fundamentado 
e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo em vista 
o caráter excepcional que deve ser dado a qualquer 
caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamente 
vinculadas a despesas efetuadas por servidores públi-
cos em nome do Poder Público e com recursos públicos. 
Inclusive não é ele, sequer, destinado a recolher infor-
mações de uma instituição financeira – a administradora 
de cartões de crédito, no caso -, mas, sim da própria 
Administração Pública, em seu sentido mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 395, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.372, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 395, de 2005, que requer, 
nos termos da art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Secretário Especial de 
Aqüicultura e Pesca sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 395, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Secretário Especial de Aqüicultura e 
Pesca sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
395, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 395, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio –  Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.373 DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 396, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações à 
Secretária Especial de Políticas para as 
Mulheres sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 396, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações à Secretária Especial de Políticas para as 
Mulheres sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

“O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, in-
suspeitada por ocasião das primeiras decla-
rações de direitos.”

De conformidade com a referida lei complemen-
tar e com a jurisprudência sobre o tema, se se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor a competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 396, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.374 DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 396, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, §2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações à Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta. 

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 396, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações à Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
396, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 

a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 396, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator –  Paulo 
Octavio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.375, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 397, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Secretário Especial dos Direitos Humanos 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 397, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Secretário Especial dos Direitos Hu-
manos sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

“O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.”

De conformidade com a referida lei complemen-
tar e com a jurisprudência sobre o tema, se se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas 
sim da própria administração pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Cana Magna, que elevou a publicida-
de na administração pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último a fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art 5º da Constituição Federal e dá 
outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da administração pública federal, e 
dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 397, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.376, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 397, de 2005, que requer, 
nos termas da art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Secretário Especial dos Di-
reitos Humanos sabre a utilização de car-
tões corporativas por parte das servidores 
dessa pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 397, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, informações ao Secretário Especial dos Direitos 
Humanos sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
397, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 397, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.377, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 
398, de 2005, que requer, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combina-
do com o art. 216, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações 
ao Ministro-Presidente do Banco Central 
do Brasil sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 398, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro-Presidente do Banco Central do 
Brasil sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
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tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é podador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das infomações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal, e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 398, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.
Sala da Comissão, em 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.378, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 398, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro-Presidente do 
Banco Central do Brasil sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 398, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro-Presidente do Banco 
Central do Brasil sobre a utilização de cartões corpo-
rativos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
398, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do at. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação, 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submetida 
à apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 398, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente, – Senador Tião 
Viana, Relator, – Senador Paulo Otávio, – Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.379, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 399, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro-Chefe da Secretaria de Coordena-
ção Política e Assuntos Institucionais da 
Presidência da República sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 399, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa-
ções ao Ministro-Chefe da Secretaria de Coordenação 
Política e Assuntos Institucionais da Presidência da 
República sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacifico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública á categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 399, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.380, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 399, de 2005, que requer 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Coorde-
nação Política e Assuntos Institucionais da 
Presidência da República sobre a utilização 
de cartões corporativos por pede dos ser-
vidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 399, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 
50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro-Chefe da Coordenação 
Política e Assuntos Institucionais da Presidência da 
República, sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos senadores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado á Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
399, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da á apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-

do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 399, de 2005.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana, Relator – Paulo Octávio – Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.381, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 400, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações ao Ministro 
de Estado do Controle e da Transparência 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 400, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Controle e da 
Transparência sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

“O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje tiniversalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, in-
suspeitada por ocasião das primeiras decla-
rações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficien-
temente fundamentado e aprovado pelo Plenário 
desta Casa, tendo em vista o caráter excepcional 
que deve ser dado a qualquer caso de violação de 
um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso – mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obri-
gações desse último a fiscalização e o controle da-
quele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventuallmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 400, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo nao 
contém solicitação e informações protegidas por sigi-
lo cuja liberação depende de procedimento legislativo 
próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.382, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 400, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal; combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Controle e da Transparência sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 400, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I1, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado do Con-
trole e da Transparência sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
400, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da à apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 400, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.383, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 401, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
advogado-geral da União sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta comissão o Requerimen-
to nº 401, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao advogado-geral da União sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contém 
informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
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tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida lei comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficien-
temente fundamentado e aprovado pelo Plenário 
desta Casa, tendo em vista o caráter excepcional 
que deve ser dado a qualquer caso de violação de 
um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de unia instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –  mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra pane, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do 
caput do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publi-

cidade na Administração Pública à categoria de prin-
cípio constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 401, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.384, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal; sobre o 
Requerimento nº 401, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Advogado-Geral da União 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 401, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Advogado-Geral da União 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
401, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação, 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 401, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Otávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.385, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 402, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro-Chefe da Secretaria de Comuni-
cação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 402, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa-
ções ao Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos –que o homem é portador de 
um cento de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de urna área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Cana Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor a competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final, do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 402, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.386, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 402, de 2005, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos senadores des-
sa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 402, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro-Chefe da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
402 de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação, 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento é dirigido à autoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 

diploma legal e nem sujeito a outras restrições, salvo, 
conforme acentua a manifestação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 402, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.387, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 403, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 403, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro-Chefe do Gabinete de Seguran-
ça Institucional da Presidência da República sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 403, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1 de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.388, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 403, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança institucional da Presidência 
da República sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 403, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termas do 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da Repúbli-
ca sobre a utilização de cartões corporativos por pane 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhada desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
403, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submetida 
à apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 

aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 403, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.389, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 405, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado das Cidades sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 405, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgilio, que requer, nos termos do art 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado das Cidades sobre 
a utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tem informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 405, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contêm solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.390, DE 2005

Da Mesa Do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 404, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria-Geral da Presidência da República so-
bre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 404, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro-Chefe da Secreta-
ria-Geral da Presidência da República sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
404, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 

a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 404, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.391, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 405, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado das Cidades sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 405, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado das Cidades sobre 
a utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27845 

das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional á intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
intima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos prece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública á categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11. 111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 405, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.392, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 405, de 2005, que requer, 
nos termos da art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado das 
Cidades sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 405, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado das Ci-
dades sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
405, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 405, de 2005.

Sala da Comissão, Renan Calheiros, Presidente 
– Tião Viana, Relator –  Paulo Octávio –  Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº  1.393, DE 2005

Da Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº  406, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, § 
2º , da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº  406, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º 
, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º  do Ato da Mesa nº  1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº  105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das 
operações de instituições financeiras e dá outras 
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providências, inclui as operações com cartões de 
crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado si-
gilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida lei comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficien-
temente fundamentado e aprovado pelo Plenário 
desta Casa, tendo em vista o caráter excepcional 
que deve ser dado a qualquer caso de violação de 
um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito à privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº  105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº  11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º  da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº  4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº  406, de 2005, à decisão da Colen-
da Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 
2º , da Constituição Federal, uma vez que o mesmo 
não contém solicitação de informações protegidas por 
sigilo cuja liberação depende de procedimento legis-
lativo próprio.

Sala da Comissão, 1 de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.394, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 406, de 2005, que requer 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 406, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 
5º, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
406, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 406, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente – Senador Tião 
Viana, Relator – Senador Paulo Otávio – Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.395, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 407, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Integração Nacional 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 407, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Integração Na-
cional sobre a utilização de cartões corporativos por 
pane dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento, foi despachado à esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contêm 
informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
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rações de instituições financeiras e dá outras providên-
cias, incluí as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacifico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao , me-
nos nos países que adotam declarações de 
direitos humanos –que ó homem é portador 
de um centro de intimidade, de um núcleo 
indevassável da sua personalidade, de uma 
área inacessível ao público, onde precisa-
mente se insere o segredo que precisa ser 
protegido, tanto porque corresponde a uma 
exigência natural do ser humano, como por-
que a evolução tecnológica tem tornado hoje 
possível uma devassa da vida intima das pes-
soas, insuspeitada por ocasião das primeiras 
declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição. financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência

do caput do art. 37 da Carta Magna, que elevou 
a publicidade na Administração Pública à categoria de 
princípio constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 407, de 2005, á decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação

de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005. 
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PARECER Nº 1.396, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 407, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
raL informações ao Ministro de Estado da 
Integração Nacional sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 407, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da Integração 
Nacional sobre, a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
407, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da à apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 407, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira campos.

PARECER Nº  1.397, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 408, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado do Turismo sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta comissão o Requerimen-
to nº 408, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado do Turismo sobre a 
utilização de cartões corporativos por pane dos servi-
dores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de trans-
parência à forma como estão sendo efetuadas essas 
tentativa de realizar um controle detalhado desses 
gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
rações de instituições financeiras e dá outras providên-
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cias, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e Pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o senado federal e, a esta casa, cuidar para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 408, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.398, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 408, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Turismo sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento nº 408, de 2005, de autoria do emi-

nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, informações ao Ministro de Estado do 
Turismo sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comis-
são decidiu pelo encaminhamento do Requerimen-
to nº 408, de 2005, à decisão da Colenda Mesa 
do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação, de informações protegidas por 
sigilo cuja liberação depende de procedimento le-
gislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da à apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 

restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 408, de 2005.

Sala de Reuniões 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.399, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 409, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado dos Esportes sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 409, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, Regimento Interno do Senado Federal, infor-
mações ao Ministro de Estado dos Esportes sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
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rações de instituições financeiras e dá outras providên-
cias, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como ã 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como rega, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública á categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último a fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 409, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 20, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.400, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 409, de 2005, que requer 
nos termas do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estada do Esporte 
sabre a utilização de cartões corporativos 
par parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 409, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado do Espor-
te sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
409, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da á apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 409, de 2005.

Sala de Reuniões, em 16 de agosto de 2005.  
– Renan Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator 
– Paulo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.401, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 410, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações à Ministra de 
Estado do Meio Ambiente sobre a uti1ização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 410, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tam informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
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de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 410, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.402, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 410, de 2005, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações à Ministra de Estado do 
Meio Ambiente sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 410, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgilio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações à Ministra de Estado do Meio 
Ambiente sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
410, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 410, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº  1.403, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça E Cidadania, sobre o Requerimento 
nº  411, de 2005, que requer, nos termos 
do art. 50, § 2º , da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº  411, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º  
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade transpa-
rência à forma como estão sendo efetuadas tentativa 
de realizar um controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º  do Ato da Mesa nº  1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº  105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das 
operações de instituições financeiras e dá outras 
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providências, inclui as operações com cartões de 
crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado si-
gilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacifico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, corno ã 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de principio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº  105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor á competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº  11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º  da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº  4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº  411, de 2005, à decisão da Colen-
da Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 
2º , da Constituição Federal, uma vez que o mesmo 
não contém solicitação de informações protegidas por 
sigilo cuja liberação depende de procedimento legis-
lativo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº  1.404 ,DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº  411, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º , da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº  411, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º  da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Ciência 
e Tecnologia sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, na forma do art. 9º  do Ato da Mesa nº  1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contêm 
informações protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº  
411, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º  da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissi-
bilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº  1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº  411, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. -
Renan Calheiros, Presidente, – Tião Viana, Re-

lator – Paulo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.405, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Requerimento 
nº 412, de 2005, que requer, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado das 
Comunicações sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servido-
res dessa Pasta.

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator ad hoc: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 412, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado das Comunicações 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
sociedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se con-
figurasse essa situação, o pedido somente poderia 
ser deferido desde que adequada e suficientemente 
fundamentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, 
tendo em vista o caráter excepcional que deve ser 
dado a qualquer caso de violação de um direito in-
dividual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obri-
gações desse último a fiscalização e o controle da-
quele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providencias.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 412, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.406, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 412, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado das 
Comunicações sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 412, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado das Comunicações 
sobre a utilização de cartões Corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise 

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
peia possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
412, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da à apreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 412, de 2005.

Sala de Reuniões. – Senador Renan Calheiros, 
Presidente – Senador Tião Viana, Relator – Snador 
Paulo Otávio – Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos. 

PARECER Nº 1.407, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 413, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão sobre a utilização de car-
tões corporativos por pane dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator “Ad Hoc”: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 413, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, informações 
ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providencias.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 413, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.408, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 413, de 2005, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 413, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
413, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 413, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.409, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 414, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações à Ministra de 
Estado de Minas e Energia sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator ad hoc: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 414, de 2005. de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações à Ministra de Estado de Minas e Energia 
sobre a utilização de cartões coorporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 01, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, à ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despes as, efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria constan-
tes da recente Lei nº 11.111, de 05 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias, quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 414, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.410, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 414, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado de 
Minas e Energia sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 414, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado de Minas 
e Energia sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
414, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submetida 
à apreciação do Senado Federal e atinente à sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 414, de 2005.

Sala de Reuniões, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente – Senador Tião Viana, Relator – Senador 
Paulo Otávio – Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos.

PARECER Nº 1.411, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 415, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator “Ad Hoc”: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 415, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 415, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1412, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 415, de 2005, que requer 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, informações ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 415, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, informações ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre 
a utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 90 do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
415, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º; da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja libe ração 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da à apreciação do Senado Federal e atinente â sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 

restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 415, de 2005.

Sala de Reuniões, 16, de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Pau-
lo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.413, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 416, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Saúde sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 416, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que “requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta”.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
“dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos”.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que “dispõe sobre o sigilo das ope-
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rações de instituições financeiras e dá outras providên-
cias”, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

“O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos”.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso – mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que “regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá 
outras providências”, e do Decreto nº 4.553, de 27 de 
dezembro de 2002, que “dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências”.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 416, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.414, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 416, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Saúde sobre a utilização de cartões cor-
porativos por pede dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 416, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Saúde 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
416, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento é dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submeti-
da àapreciação do Senado Federal e atinente à sua 
competência fiscalizadora e não contém tema veda-
do por aquele diploma legal e nem sujeito a outras 
restrições, salvo, conforme acentua a manifestação 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se, eventualmente, envolver o acesso a dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 416, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente, – Senador Tião 
Viana, Relator, – Senador Paulo Otávi, – Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.415, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 417, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 417, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 01, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tem informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é podador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional; mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso – mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria constan-
tes da recente Lei nº 11.111, de 05 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 417, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, em 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.416, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 417, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Esta-
do do Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 417, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, 5 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno cio Se-
nado Federal, informações ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate á Fome sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
417, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 

tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 417, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.417, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 418, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Previdência Social 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
n0 418, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º da 
Constituição Federal combinado com o art. 216, inciso I 
do Regimento Interno do Senado Federal informações 
ao Ministro de Estado da Previdência Social sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 

como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último à fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal 
e dá outras providencias.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 418, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.418, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 418, de 2005, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Previdência Social sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 418, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Artur Virgílio, que requer nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da Previdência 
Social sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 90 do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
418, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível á segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 418, de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana – Paulo Octávio 
– Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.419, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Requerimento 
nº 419, de 2005, que requer, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, infor-
mações ao Ministro de Estado do Trabalho 
e Emprego sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 419, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado do Trabalho e Em-
prego sobre a utilização de cartões corporativos por 
pane dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questâo envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tam informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
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tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficien-
temente fumdamentado e aprovado pelo Plenário 
desta Casa, tendo em vista o caráter excepcional 
que deve ser dado a qualquer caso de violação de 
um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria administração pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na administração pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá 
outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da administração pública federal, e 
dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituido à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 419, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.420, DE 2006

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 419, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 419, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado do Trabalho 
e Emprego sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
419, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 419, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente – Senador Tião 
Viana, Relator – Senador Paulo Otávio – Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.421, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 421, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento in-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Educação sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa pasta.

Relator: Senador Leonel Pavan
Relator ad hoc: Senador Avaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 421, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Educação so-
bre a utilização de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tornado hoje possível uma devassa da vida 
íntima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida lei complementar 
e com a jurisprudência sobre o tema, se se configurasse 
essa situação, o pedido somente poderia ser deferido 
desde que adequada e suficientemente fundamentado 
e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo em vista 
o caráter excepcional que deve ser dado a qualquer 
caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas 
sim da própria administração pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito à privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publici-

dade na administração pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art 50 da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da administração pública federal, e 
dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 421, de 2005, à decisão da colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.422, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 421, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Esta-
do da Educação sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 421, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Edu-
cação sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

I – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
421, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 421, de 2005.

Sala da Comissão, Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana, Relator – Paulo Octávio – Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.423, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 422, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 422, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa-
ções ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direitos 
humanos – que o homem é portador de um cen-
tro de intimidade, de um núcleo indevassável 
da sua personalidade, de uma área inacessível 
ao público, onde precisamente se insere o se-
gredo que precisa ser protegido, tanto porque 
corresponde a uma exigência natural do ser 
humano, como porque a evolução tecnológica 
tem tomado hoje possível uma devassa da vida 
intima das pessoas, insuspeitada por ocasião 
das primeiras declarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Complemen-
tar e com a jurisprudência sobre o tema, se se confi-
gurasse essa situação, o pedido somente poderia ser 
deferido desde que adequada e suficientemente funda-
mentado e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo 
em vista o caráter excepcional que deve ser dado a 
qualquer caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando fala-
mos da relação entre os Poderes Executivo e Legislati-
vo, uma vez que se inclui dentre as obrigações desse 
último a fiscalização e o controle daquele primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 422, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.424, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 422, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 422, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, informações ao Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
422, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º”, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 

a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 422, de 2005.

Sala da Comissão, – Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana, Relator – Paulo Octávio – Eduardo 
Siqueira Campos

PARECER Nº 1.425, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 423, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado dos Transportes sobre 
a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 423, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa 
informações ao Ministro de Estado dos Transportes 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dente aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida intima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
derá ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como rega, devem ser públicas, por exigência do caput 
do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicidade na 

Administração Pública à categoria de princípio cons-
titucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor á competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 423, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.426, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 423, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado dos 
Transportes sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 423, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazen-
da sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contém informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
423, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 423, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.427, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 424, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Fazenda sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 424, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer nos termos do art. 50, § 2º 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Analise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
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tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in “Estudos 
e pareceres – Direito Público”, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a unia exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11 .111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 424, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.428, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 424, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 424, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazen-
da sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
424, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida â apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 424, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005 – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana – Paulo Octávio 
– Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.429, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 425, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Rodolpho Tourinho
Relator: ad hoc: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta comissão o requerimento 
nº 425, de 2005, de autoria do eminente senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
constituição federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do regimento interno do senado federal, informações 
ao ministro de estado das relações exteriores sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
têm informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma as formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dó outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública FederaL 
e dó outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 425, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.430,  DE 2005

Da Mesa Do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 425, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
1, da Regimento Interno da Senado Fede-
ral, informações ao Ministra de Estado das 
Relações Exteriores sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 425, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado das Relações 
Exteriores sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência â forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
425, de 2005, á decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 425, de 2005. Sala da 
Comissão, 

– Renan Calheiros, Presidente – Tião Viana, Re-
lator – Paulo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.431, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 426, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Justiça sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 426, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado da Justiça sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
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tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito a pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in “Estudos 
e pareceres – Direito Público”, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual,

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 426, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.432, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 426, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Justiça sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n” 426, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado de Justiça 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
426, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 
a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-

nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 426, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octavio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.433, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 427, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro-Chefe da Casa Civil sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Rodolpho Tourinho 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 427, de 2005, de autoria do eminente Senador Arthur 
Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao 
Ministro-Chefe da Casa Civil sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, pela possibilidade de a questão envolver a en-
trega, ao Senado Federal, de documentos que contêm 
informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das ope-
rações de instituições financeiras e dá outras providên-
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cias, inclui as operações com cartões de crédito dentre 
aquelas protegidas pelo chamado sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacifico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in Estudos 
e pareceres – Direito Público, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tornado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de principio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 427, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.434, DE 2005

Da Mesa Do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 427, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações à Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Previdência da República sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 427, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o ad. 216, inciso I, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, informações à Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Previdência da República sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
427, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admis-
sibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a maté-
ria submetida à apreciação do Senado Federal e ati-
nente à sua competência fiscalizadora e não contém 
tema vedado por aquele diploma legal e nem sujeito 

a outras restrições, salvo, conforme acentua a ma-
nifestação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso a 
dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 427, de 2005.

Sala da Comissão, Renan Calheiros, Presiden-
te – Tião Viana, Relator – Paulo Octávio – Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.435, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 428, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao 
Ministro de Estado da Defesa sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 428, de 2005, de autoria do eminente Senador 
Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento interno do Senado Federal, in-
formações ao Ministro de Estado da Defesa sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tem informações protegidas por sigilo.

Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
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das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in “Estudos 
e pareceres – Direito Público”, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
saciedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é portador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Comple-
mentar e com a jurisprudência sobre o tema, se se 
configurasse essa situação, o pedido somente po-
deria ser deferido desde que adequada e suficiente-
mente fundamentado e aprovado pelo Plenário desta 
Casa, tendo em vista o caráter excepcional que deve 
ser dado a qualquer caso de violação de um direito 
individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso -, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-
put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-

de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, urna vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último à fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível, à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá 
outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 428, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.436, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 428, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministro de Estado da 
Defesa sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 428, de 2005, de autoria do eminen-
te Senador Arthur Virgílio, que requer nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, informações ao Ministro de Estado da Defe-
sa sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
428, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissi-
bilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
uma vez que o requerimento se encontra dirigido à 
autoridade ministerial competente, refere-se a ma-
téria submetida à apreciação do Senado Federal e 
atinente à sua competência fiscalizadora e não con-
tém tema vedado por aquele diploma legal e nem 
sujeito a outras restrições, salvo, conforme acentua 

a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, se, eventualmente, envolver o acesso 
a dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 428, de 2005.

Sala da Comissão, em 16 de agosto de 2005. 
– Renan Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator 
– Paulo Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.437, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Requerimento 
nº 429, de 2005, que requer, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República sobre 
a utilização de cartões corporativos no 
período de 1995 a 2002.

Relator: Senador Amir Lando
Relator ad hoc: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 429, de 2005, de autoria do eminente Senador Ar-
thur Virgílio, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216; inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informa-
ções ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República sobre a utilização de cartões corporativos 
no período de 1995 a 2002.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência à forma como foram efetu-
adas essas despesas por membros do governo an-
terior, na tentativa de realizar um balanço detalhado 
desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, pela possibilidade de a questão envolver a 
entrega, ao Senado Federal, de documentos que con-
tém informações protegidas por sigilo.
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Efetivamente, a Lei Complementar nº 105, de 
10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá ou-
tras providências, inclui as operações com cartões 
de crédito dentre aquelas protegidas pelo chamado 
sigilo bancário.

O sigilo bancário é, conforme já é pacífico na 
doutrina e na jurisprudência, espécie do direito à pri-
vacidade. Conforme define Celso Bastos, in “Estudos 
e pareceres – Direito Público”, p. 68:

O sigilo bancário é uma das formas de 
proteção constitucional à intimidade, como à 
sociedade já ficou assentado. Com efeito, é 
hoje universalmente reconhecido – ao menos 
nos países que adotam declarações de direi-
tos humanos – que o homem é podador de 
um centro de intimidade, de um núcleo inde-
vassável da sua personalidade, de uma área 
inacessível ao público, onde precisamente se 
insere o segredo que precisa ser protegido, 
tanto porque corresponde a uma exigência 
natural do ser humano, como porque a evo-
lução tecnológica tem tomado hoje possível 
uma devassa da vida íntima das pessoas, 
insuspeitada por ocasião das primeiras de-
clarações de direitos.

De conformidade com a referida Lei Complemen-
tar e com a jurisprudência sobre o tema, se configurasse 
essa situação, o pedido somente poderia ser deferido 
desde que adequada e suficientemente fundamentado 
e aprovado pelo Plenário desta Casa, tendo em vista 
o caráter excepcional que deve ser dado a qualquer 
caso de violação de um direito individual.

Entretanto, observa-se que o pedido sob exame 
não implica quebra de sigilo bancário de indivíduos e 
conseqüentemente, a ruptura da esfera da intimidade, 
que tem proteção constitucional, mas, tão-somente, a 
obtenção de informações institucionais, estritamen-
te vinculadas a despesas efetuadas por servidores 
públicos em nome do Poder Público e com recursos 
públicos. Inclusive não é ele, sequer, destinado a re-
colher informações de uma instituição financeira – a 
administradora de cartões de crédito, no caso –, mas, 
sim da própria Administração Pública, em seu sentido 
mais estrito.

E, de outra parte, não nos parece haver dúvida 
sobre a relevância das informações solicitadas e so-
bre a sua pertinência às competências desta Casa do 
Congresso Nacional.

Em outras palavras, o Poder Público não tem di-
reito a privacidade, pelo contrário, suas informações, 
como regra, devem ser públicas, por exigência do ca-

put do art. 37 da Carta Magna, que elevou a publicida-
de na Administração Pública à categoria de princípio 
constitucional explícito.

Essa constatação é levada ao limite quando 
falamos da relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, uma vez que se inclui dentre as obriga-
ções desse último a fiscalização e o controle daquele 
primeiro.

Assim, não estão, com certeza, as informações 
aqui solicitadas protegidas pelo sigilo bancário, nem 
o seu fornecimento tem que obedecer aos ditames da 
Lei Complementar nº 105, de 2001.

Cabe observar que, eventualmente, podem es-
sas informações envolver o acesso a dados cujo si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

Certamente, esse argumento não pode ser usa-
do para se contrapor à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Se for esse o caso, apenas deverão ser observa-
das as normas procedimentais sobre a matéria cons-
tantes da recente Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
que regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências, e do Decreto nº 4.553, de 27 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda 
de dados, informações, documentos e materiais sigi-
losos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, 
e dá outras providências.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo informar 
a situação, motivá-la, e tomar as providências neces-
sárias quando da transferência dos documentos para 
o Senado Federal e, a esta Casa, cuidar para que es-
ses documentos tenham, internamente, o tratamento 
que o seu conteúdo exige.

Assim, do ponto de vista de sua tramitação, pode 
o Requerimento sob análise ser restituído à Mesa do 
Senado Federal, para que aquele colegiado, no uso 
de suas competências constitucionais, sobre ele de-
libere, sem necessidade de outras providências de 
caráter legislativo.

III – Voto

Do exposto, votamos pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 429, de 2005, à decisão da Colenda 
Mesa do Senado Federal, na forma do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, uma vez que o mesmo não 
contém solicitação de informações protegidas por si-
gilo cuja liberação depende de procedimento legisla-
tivo próprio.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2005.
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PARECER Nº 1.438, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 429, de 2005, que requer, 
nos termos do art 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, informações ao Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República sobre a 
utilização de cartões corporativos no perí-
odo de 1995 a 2002.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 429, de 2005, de autoria do eminente 
Senador Arthur Virgílio, que requer, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 216, inciso I do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República sobre a utilização de cartões 
corporativos no período de 1995 a 2002.

O pedido é justificado pela necessidade de se 
dar maior transparência á forma como estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

II – Análise

O presente requerimento foi, originalmente, des-
pachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na forma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
pela possibilidade de a questão envolver a entrega, ao 
Senado Federal, de documentos que contêm informa-
ções protegidas por sigilo.

Examinando a matéria, aquela douta Comissão 
decidiu pelo encaminhamento do Requerimento nº 
429, de 2005, à decisão da Colenda Mesa do Senado 
Federal, na forma do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, uma vez que o mesmo não contém solicitação 
de informações protegidas por sigilo cuja liberação 
depende de procedimento legislativo próprio.

Assim, a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos constitucionais e regimentais que re-
gem os pedidos de informações a autoridades do Po-
der Executivo.

Igualmente, atende aos requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma vez 
que o requerimento se encontra dirigido à autoridade 
ministerial competente, refere-se a matéria submetida 
à apreciação do Senado Federal e atinente á sua com-
petência fiscalizadora e não contém tema vedado por 
aquele diploma legal e nem sujeito a outras restrições, 
salvo, conforme acentua a manifestação da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, se, eventualmente, 
envolver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescin-
dível á segurança da sociedade e do Estado.

Nessa hipótese, cabe ao Poder Executivo infor-
mar a situação, motivá-la, e tomar as providências 
necessárias quando da transferência dos documentos 
para o Senado Federal, que cuidará para que esses 
documentos tenham, internamente, o tratamento que 
o seu conteúdo exige.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 429, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente, Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio, Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.439, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 637, de 2005, que requer, 
sejam prestadas pelo Ministro de Estado 
de Minas e Energia informações relativas 
às reuniões do Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico (CSME).

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Submete-se à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 637, de 2005, de 
autoria do Senador José Jorge.

O Requerimento pretende que sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia informações 
relativas às reuniões do Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CSME) e sua divulgação para a so-
ciedade.

Em sua justificação, o autor da matéria lembra 
que o Decreto nº 5.175, de 9 de agosto de 2004, criou 
o CSME com o intuito de acompanhar a continuidade 
e a segurança do suprimento energético do País, e 
previu a participação de entidades privadas nas reu-
niões desse Comitê. Entretanto Vossa Excelência ale-
ga que essa participação não estaria ocorrendo, nem 
tampouco estaria havendo a devida publicidade dos 
assuntos tratados em tais reuniões, bem como das 
decisões tomadas.

Em vista disso, o Senador José Jorge solicita as 
seguintes informações ao titular da pasta de Minas e 
Energia (MME):

• histórico das reuniões do CSME;
• decisões tomadas e assuntos debatidos 

em cada reunião;
• política de divulgação da pauta e das 

decisões;
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• entidades privadas que já participaram 
do Conselho;

• política do MME para o envolvimento 
de entidades de caráter associativo atuantes 
no setor elétrico.

II – Análise

Ao Senado Federal são reservadas competên-
cias privativas, notadamente as atinentes ao controle 
externo dos atos administrativos do Poder Executivo, 
e outras comuns ao Congresso Nacional, que exigem 
amplo e atualizado universo de informações, para que 
possa, de forma eficaz e com oportunidade, exercer 
suas competências legislativa e fiscalizadora em rela-
ção a qualquer matéria da esfera federal.

Dessa forma, ao Poder Legislativo são neces-
sárias informações, de natureza e alcance diversos, 
que exigem, todavia, para sua pertinente obtenção, a 
observação de procedimentos legalmente determina-
dos e diferenciados em função da natureza da infor-
mação requerida.

O Requerimento nº 637, de 2005, é dirigido ao 
Ministro de Estado de Minas e Energia, atendendo, 
assim, ao que preceitua o § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal.

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais que regem os pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado. O Requerimento 
atende, também, às exigências dos arts. 215, I, a, e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro 
de 2001, a deliberação do pedido no âmbito desta Co-
missão Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informações sigilosas”, 
definido no caput do art. 8º do referido instrumento.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 janeiro de 2001, o requerimento 
deverá ser fundamentado, esclarecendo o vín-
culo entre a informação solicitada e a matéria 
sob apreciação pelo Senado Federal ou atinen-
te à competência fiscalizadora da Casa.

Entendemos que a informação solicitada no Re-
querimento em tela não se enquadra entre aquelas de 
caráter sigiloso e é atinente à competência fiscalizadora 
do Senado Federal. Assim sendo, o Requerimento aten-
de aos preceitos regimentais para sua aprovação.

Em relação ao mérito, cabe ressaltar que o citado 
Decreto regulamenta o art. 14 da Lei nº 10.848, de 15 
de março de 2004, que autorizou a criação do CSME. 
Esse Comitê, portanto, está chancelado por autorização 

legislativa, e, apesar de a participação de entidades 
setoriais não ser obrigação legal, o funcionamento do 
CSME deve-se revestir dos princípios constitucionais 
de publicidade e de eficiência. Por essa razão, é im-
portante que o MME preste as devidas informações 
solicitadas pelo Senador José Jorge.

III – Voto 

Do exposto, opinamos pela favoravelmente à 
aprovação do Requerimento de nº 637, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Tião Viana, Relator – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.440, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 648, de 2005, que requer, 
sejam prestadas pela Ministro de Estado 
de Minas e Energia informações relativas 
ao Gasoduto Sudeste-Nordeste.

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Vem para a apreciação da Mesa Diretora do Se-
nado Federal o Requerimento nº 648, de 2005, de lavra 
do Senador Rodolpho Tourinho.

O citado Requerimento solicita ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia informações sobre a ex-
pansão da infra-estrutura de transporte de gás natural 
o Gasoduto Sudeste-Nordeste (GASENE).

O Senador Rodolpho Tourinho lembra que o Gase-
ne, segundo relatório do Ministério de Minas e Energia 
(MME), estava em processo de licenciamento ambien-
tal e de estruturação financeira com vistas a torná-lo 
operacional em setembro de 2006.

Com o intuito de subsidiar o acompanhamento 
da construção do GASENE pelo Senado, o autor do 
Requerimento solicita, essencialmente, as seguintes 
informações:

• Situação do processo de licenciamen-
to ambiental;

• Cronograma atualizado;
• Relação entre a situação da Bolívia e 

o andamento das obras do Gasene;
• Avaliação real do MME quanto ao tempo 

necessário para a construção do Gasene.

II – Análise

O Senado Federal, para o exercício de suas com-
petências constitucionais necessita de informações, de 
natureza e alcance diversos, que exigem a observância 
de procedimentos lega1mente determinados e diferencia-
dos em função da natureza da informação requerida.
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Nesse sentido, o Requerimento nº 648, de 2005, 
é dirigido ao Ministro de Estado de Minas e Energia, 
atendendo, assim, ao que preceitua o § 2º do art. 50 
da Constituição Federal.

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais que regem os pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado. O Requerimento 
atende, também, as exigências dos arts. 215, I, a, e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro 
de 2001, a deliberação do pedido no âmbito desta Co-
missão Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informações sigilosas”, 
definido no caput do art. 8º do referido instrumento.

Art. 8º Quando abranger informação 
sigilosa referente a operações ativas e pas-
sivas e serviços prestados pelas instituições 
financeiras de que trata o art. 1º da Lei com-
plementar nº 105, de 10 janeiro de 2001, 
o requerimento deverá ser fundamentado, 
esclarecendo o vinculo entre a informação 
solicitada e a matéria sob apreciação pelo 
Senado Federal ou atinente à competência 
fiscalizadora da Casa.

A informação solicitada no Requerimento em tela 
não se enquadra entre aquelas de caráter sigiloso e é 
atinente â competência fiscalizadora do Senado Fede-
ral. Assim sendo, o Requerimento atende aos preceitos 
regimentais para sua aprovação.

III – Voto

Do exposto, somos opinamos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento de Informação nº 648, 
de 2005.

Sala de Reuniões, Presidente, Renan Calhei-
ros, Relator Tião Viana – Paulo Octávio Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.441, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 477, de 2005, que contém 
solicitação de informações, a ser enviada ao 
Ministro de Estado da Saúde, sobre as pro-
vidências adotadas com relação às denún-
cias de deficiências em hospitais públicos 
de Macapá e sobre o resultado de auditorias 
realizadas no Estado do Amapá.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

O Senador João Capiberibe, com base no art. 
50 § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, encaminhou a 
esta Mesa o Requerimento nº 477, de 2005, por meio 
do qual requer ao Ministro de Estado da Saúde as se-
guintes informações:

1. as providências que foram tomadas pelo Minis-
tério da Saúde com relação às denúncias sobre defi-
ciências no Hospital de Especialidades de Macapá e 
no Hospital de Emergência de Macapá;

2. os resultados de auditorias realizadas pelo 
Ministério da Saúde no sistema de saúde do Estado 
do Amapá, especialmente da auditoria conduzida por 
equipe multidisciplinar no período de 13 de fevereiro 
a 19 de março de 2005.

II – Análise

Na justificativa da proposição, o autor afirma que 
vêm sendo apresentadas sucessivas e graves denún-
cias sobre a deterioração do sistema de saúde do Es-
tado do Amapá relacionadas à má-gestão e ao des-
caso na administração de recursos públicos, inclusive 
de verbas federais repassadas ao governo estadual 
pelo SUS. Ele salienta, também, que o Ministério da 
Saúde está informado sobre esses problemas e que 
já procedeu a auditorias no sistema, cujos resultados 
ainda não foram divulgados.

A proposição obedece aos dispositivos regimentais 
que disciplinam o envio de pedidos do Poder Executivo 
e atende às normas de admissibilidade estabelecidas 
pelo Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

Assim sendo, e tendo em vista a relevância do 
assunto, nosso parecer é favorável ao envio do Re-
querimento em análise, com uma nova redação ape-
nas para sanar incorreções gramaticais presentes ao 
questionamento nº 2.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 477, de 2005, com a seguinte al-
teração no texto do questionamento nº 2:

REQUERIMENTO Nº 477, DE 2005

“  ............................................................
1.  ..........................................................
2. Quais os resultados de auditorias re-

alizadas pelo Ministério da Saúde no sistema 
de saúde do Estado do Amapá, em particular 
da auditoria conduzida por Equipe Multidisci-
plinar no período de 13 de fevereiro a 19 de 
março de 2005?

 ............................................................. ”

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.
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PARECER Nº 1.442, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 593, de 2005, do Senador 
Geraldo Mesquita Jr. que solicita informa-
ções ao Ministro do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, sobre a população as-
sistida no Estado do Acre, nos anos 2003, 
2004 e até abril de 2005.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Com base no art. 49, inciso X e art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinados com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, e conside-
rando o Ato da Mesa nº 1, de 2001, vem à análise da 
Mesa Diretora o Requerimento nº 593, de 2005.

A referida solicitação, encaminhada pelo Sena-
dor Geraldo Mesquita Jr. tem como objeto a obtenção 
de informações do Exmo. Sr. Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, 
relativas à população assistida, no Estado do Acre, 
no que concerne a dez programas sob a responsabi-
lidade do Ministério.

O requerente solicita dados sobre o total da po-
pulação assistida nos anos 2003, 2004 e até abril de 
2005, discriminadas por município, a porcentagem 
de beneficiários relativamente à população em condi-
ções de ser beneficiada, e a indicação dos municípios 
não atendidos pelos programas, com a razão do não 
atendimento.

Em sua Justificativa, o Senador Geraldo Mes-
quita Jr. recorda que no Acre encontram-se “alguns 
dos Municípios brasileiros com o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano, em razão de seu isola-
mento, em decorrência da falta de investimentos em 
infra-estrutura, e pela carência de recursos aplicados 
na área social”.

Para o Requerente, seu Estado tem grande fragili-
dade em matéria de segurança alimentar, considerando 
que não é auto-suficiente na produção de alimentos, 
nem possui indústria agro-alimentar, obrigando-o a 
importar boa parte do alimento ali consumido.

Embora o Acre tenha um plantel bovino estimado 
em 3 milhões de cabeças, na maior parte gado de cor-
te, tanto o leite como seus derivados são provenientes 
de outros Estados.

Recorda o Senador que o Estado do Acre foi 
grande produtor de borracha natural, no passado, as-
sim como possuía indústria de laticínios, há 30 anos, 
mas nem o extrativismo nem a indústria de derivados 
de leite obtêm, no presente, qualquer incentivo.

Conclui, o Senhor Senador, esclarecendo: “o 
presente requerimento tem por objetivo dispor de ele-
mentos que nos permitem não só avaliar as condições 
dos programas assistenciais do Governo Federal, 
mas também propor medidas legislativas para a sua 
expansão.”

II – Analise

O Requerimento objeto deste Relatório cumpre 
o determinado pelo inciso I, art. 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que dispõe:

“serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência fis-
calizadora” os requerimentos de informações 
previstos no art. 216, caput, desde que não 
contenham “pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre pro-
pósito da autoridade a quem se dirigir”.

A proposição em análise encontra, igualmente, 
respaldo no art. 50, § 2º, da Lei Maior, que autoriza à 
Mesa do Senado Federal o encaminhamento de “pedi-
dos escritos de informação a Ministro de Estado”.

Todos os programas sociais mencionados no 
Requerimento em análise são conduzidos pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Há, entretanto; correção de caráter formal a ser feita: o 
item e do Requerimento se refere a um “Programa de 
Prestação Continuada” quando, na verdade, trata-se do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado 
a idosos com 65 anos ou mais e pessoas portadoras 
de deficiência incapacitadas para o trabalho e para a 
vida independente com renda familiar per capita, nos 
dois casos, inferior a ¼ do salário mínimo.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela Aprovação do 
Requerimento nº 593, de 2005, de autoria do Senador 
Geraldo Mesquita Jr., com a correção assinalada. –  Re-
nan Calheiros, Presidente. – Paulo Octávio, Relator 
–  Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.443, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 594, de 2005, ao Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Com base no art. 216 do Regimento interno do 
Senado Federal, é submetido à deliberação desta 
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Mesa o Requerimento nº 594, de 2005, do Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, que, nos termos do § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, solicita informações 
ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, acerca da concessão de financiamentos 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) aos governos estaduais da Região 
Norte e a países estrangeiros, nos exercícios de 2004 
e de 2005, até a presente data.

O Autor justifica sua iniciativa, com base nos im-
pactos devastadores da política econômica e da po-
lítica monetária, que têm que ser, de alguma forma, 
compensados pela ação dos Estados, com o finan-
ciamento parcial provido por empréstimos de médio e 
longo prazo, entre os quais os do BNDFS são, hoje, 
os mais favoráveis para os tomadores.

Assim, o presente Requerimento visa, entre outras 
medidas a serem propostas, em razão das informações 
aqui solicitadas, verificar em que medida a Região Norte 
tem se beneficiado dessa possibilidade, assunto que 
por dizer respeito ao equilíbrio federativo se inclui entre 
as finalidades institucionais do Senado Federal, onde 
está a representação federativa do País.

II – Análise

Trata-se de Requerimento de Informações dirigido 
ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão acerca das operações do BNDES. De acordo 
com o § 3º do art. 8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, o 
Requerimento deveria ser feito ao Exmº Senhor Luiz 
Fernando Furlan, Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, titular do Minis-
tério a que está vinculado o BNDES.

A linguagem empregada poderia ser mais ob-
jetiva e explicitar melhor o alcance de cada uma das 
informações demandadas, o que motiva a apresen-
tação de aperfeiçoamentos no texto sem alteração 
no mérito.

Acredita-se que não são aplicáveis ao presente 
Requerimento, as normas derivadas da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que trata do 
sigilo das operações de instituições financeiras, nos 
termos estabelecidos no art. 8º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

Em primeiro lugar, as informações se referem ao 
total das contratações e dos desembolsos, não havendo 
especificação de nome do beneficiário das operações 
de financiamento, do nome do titular ou do número de 
contas bancárias envolvidas ou outras informações 
de natureza individual, como garantias oferecidas ou 
dados cadastrais.

Em segundo lugar, não há solicitação de infor-
mações sobre empresas ou empreendimentos espe-

cíficos, apenas quanto aos montantes envolvidos, em 
termos globais, no financiamento de empreendimentos 
no Exterior ou de governos estrangeiros e no financia-
mento aos entes federativos.

Em terceiro lugar, em relação às operações em 
benefício de governos estaduais da Região Norte, as 
informações são de pleno acesso aos senadores, pois 
os incisos V, VI, VII, VIII e IX do art. 52 da Constituição 
Federal incluem, com abundância de detalhes, como 
competência privativa do Senado Federal, a decisão 
final quanto ao processo de endividamento da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

De acordo com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado, compete à Mesa deliberar sobre 
o Requerimento sob análise. Além disso, conforme 
disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, as 
Mesas de ambas as Casas do Congresso Nacional 
poderão encaminhar pedidos escritos de informa-
ção a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República.

A presente proposição está de acordo com as 
normas citadas, bem como com o que dispõem os 
incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, porquanto envolve matéria submetida 
à apreciação desta Casa e atinente a sua competên-
cia fiscalizadora e não contém pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a que se destina.

III – Voto

Do exposto, opinamos pelo acolhimento do Re-
querimento nº 594, de 2005, e pelo seu encaminhamen-
to ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO Nº 594, 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas, 
.pelo Exmº Senhor Luiz Fernando Furlan, Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, as seguintes informações:

1. A natureza, o valor e a finalidade dos 
empréstimos concedidos pelo Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) aos Governos Estaduais da Região 
Norte, durante os exercícios de 2004 e 2005, 
até esta data.

2. No exercício financeiro de 2004 e, es-
timativamente, no atual exercício, a proporção 
dos empréstimos concedidos aos Governos 
Estaduais da Região Norte, em relação ao 
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total das contratações efetuadas pelo BNDES 
com os Governos de todas as Unidades da Fe-
deração, com indicação dos correspondentes 
montantes de recursos envolvidos.

3. No exercício financeiro de 2004 e, es-
timativamente, no atual exercício, a proporção 
dos desembolsos aos Governos Estaduais da 
Região Norte, em relação ao total dos desem-
bolsos pelo BNDES aos Governos de todas 
as Unidades da Federação, com indicação 
dos correspondentes montantes de recursos 
envolvidos

4. O valor total dos empréstimos concedi-
dos no exercício financeiro de 2004 e, estimati-
vamente, no atual exercício, para aplicação em 
investimentos no Exterior, com financiamento 
destinado a governos de países estrangeiros 
e a empresas responsáveis por empreendi-
mentos em países estrangeiros.

5. O valor total dos desembolsos efetua-
dos no exercício financeiro de 2004 e, estimati-
vamente, no atual exercício, para aplicação em 
investimentos no Exterior, com financiamento 
destinado a governos de países estrangeiros 
e a empresas responsáveis por empreendi-
mentos em países estrangeiros, e a proporção 
da. soma desses desembolsos em relação ao 
total desembolsado pelo BNDES, nos contra-
tos em vigor, no mesmo período, em opera-
ções no Brasil e no Exterior, com indicação 
dos correspondentes montantes de recursos 
envolvidos.

6. Cópia dos contratos dos empréstimos 
concedidos aos Governos Estaduais da Re-
gião Norte, no exercício financeiro de 2004 
e no atual exercício, até a presente data, es-
pecificando, para cada operação de crédito, 
a data do respectivo pedido inicial de finan-
ciamento e a data de desembolso efetivo da 
primeira parcela.

Sala das Sessões, 16, de Agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.444, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 595, de 2005, que requer 
sejam prestadas pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) informações sobre a atuação 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) no Acre.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Vem para a apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 595, de 2005, de 
autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O Requerimento sob análise solicita ao Ministério 
de Minas e Energia (MME) as seguintes informações 
sobre a atuação da Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) nos municípios do 
Vale do Juruá, no estado do Acre:

1. Lista de empresas autorizadas pela 
ANP a distribuir e comercializar combustíveis 
nesses municípios;

2. Número de fiscais da ANP na região;
3. Número de inspeções realizadas pela 

ANP no Vale do Juruá, em 2004 e 2005, dis-
criminadas mês a mês, com a indicação dos 
resultados e das penalidades aplicadas;

4. Preços autorizados às empresas lis-
tadas, para venda de gás de uso doméstico 
e preços efetivamente praticados no atacado 
e no varejo;

5. Em face de Requerimento de Informa-
ções anteriormente encaminhado pela Mesa 
do Senado Federal, que providências a ANP 
tomou para regularizar o suprimento de gás 
de uso doméstico na região, e fiscalizar os 
preços praticados.

Em sua justificação, o Senador Geraldo Mesquita 
Júnior lembra que, há anos, o Vale do Juruá, no esta-
do do Acre, padece de precárias condições de abas-
tecimento de combustíveis, particularmente do gás de 
uso doméstico, em razão de oligopólio exercido por 
empresas da região, sem que a ANP tome as medi-
das cabíveis para regularizar o abastecimento. Preços 
escorchantes são praticados em face da escassez do 
produto. O MME não tomou as devidas providencias, 
não obstante ter sido alertado em requerimento de in-
formações anterior. O autor da matéria conclui salien-
tando que as informações ora solicitadas embasarão 
proposição legislativa que pretende apresentar.

II – Análise

O Requerimento nº 595, de 2005, é dirigido ao 
Ministério de Minas e Energia, em desacordo formal 
ao que preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, que determina a personalização do destinatário. 
Cabe, portanto, emenda de redação para adequar os 
termos do Requerimento sob análise a tal preceito. O 
titular da pasta de Minas e Energia é o Sr. Silas Ron-
deau Cavalcante Silva.

O assunto questionado é da competência da ANP, 
autarquia vinculada ao MME. Assim sendo, a ANP, 
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por intermédio do MME, é entidade competente para 
responder os questionamentos dirigidos ao titular da 
pasta de Minas e Energia.

O Requerimento procura esclarecer assunto ati-
nente à competência fiscalizadora do Senado Fede-
ral, e não contém pedido de providência, consulta, 
sugestão conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade inquirida, atendendo assim as exigên-
cias dos arts. 215, I, a, e 216 do Regimento interno 
do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro 
de 2001, a deliberação do pedido no âmbito da Comis-
são Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informações sigilosas”, 
definido no caput do art. 8º do referido instrumento.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, o requeri-
mento deverá ser fundamentado, esclarecen-
do o vinculo entre a informação solicitada e a 
matéria sob apreciação pelo Senado Federal 
ou atinente à competência fiscalizadora da 
Casa.

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

A informação solicitada no Requerimento em tela 
não se enquadra como de caráter sigiloso. Assim sen-
do, o Requerimento atende os preceitos regimentais 
para sua aprovação.

É inegável que os atos administrativos de respon-
sabilidade do Poder Executivo devem ser fiscalizados 
por esta Casa, particularmente quando a população 
sofre as conseqüências de aparente inação da Admi-
nistração. Nesse sentido, é importante que os respon-
sáveis pela fiscalização justifiquem por que o problema 
no abastecimento de gás de uso doméstico no Vale do 
Juruá, no estado do Acre, ainda não foi solucionado.

III – Voto

Do exposto, somos pela aprovação do Reque-
rimento nº 595, de 2005, com a seguinte emenda de 
redação.

EMENDA Nº

Dê-se ao primeiro parágrafo do Requerimento nº 
595, de 2005, a seguinte redação:

Nos termos do § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal, combinado com o art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
sejam prestadas pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia, Silas Rondeau Cavalcante 
Silva, as seguintes informações:

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.445, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 606, de 2005.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Conforme despacho do Primeiro Vice-Presidente 
do Senado Federal, no exercício da Presidência, vem 
à apreciação desta Mesa o Requerimento nº 606, de 
2005, de autoria do nobre Senador Alvaro Dias.

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o Senador so-
licita da Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil as se-
guintes informações, acompanhadas de documentos 
comprobatórios:

Qual o cargo ocupado, a remuneração, 
os adicionais recebidos, as diárias e ajudas 
de custo de servidor cedido, requisitado ou à 
disposição ou que de qualquer modo esteja 
exercendo suas atividades nesta Casa Civil, 
tendo como órgão de origem o Tribunal de 
Contas da União?

Em sua justificação, o senador requerente destaca 
como motivo de suas indagações o zelo pelo bom uso 
de recursos públicos no caso vertente, uma vez que 
“cabe ao Legislativo o efetivo acompanhamento das 
ações do Poder Executivo para impedir quer o mesmo 
exorbite em suas atribuições”.

Esclarece S. Exa, ainda, ser o presente requeri-
mento reiteração de um anterior com o mesmo objeto, 
já que, naquela ocasião, “a Casa Civil não prestou as 
informações como deveria, escondendo dados, o que 
demonstra forte suspeição sobre o quê a Casa Civil 
ou quem ela está protegendo”.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 606, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
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Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos 
constitucionais e regimentais que disciplinam os 
pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo. De igual modo, atende aos requisitos de 
admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 
2001, porque se dirige à autoridade ministerial com-
petente, refere-se a matéria submetida à apreciação 
do Senado Federal no âmbito de sua competência 
fiscalizadora e não contém matéria cujo exame seja 
vedado pela Constituição Federal ou outro diploma 
legal.

Além disso, na conformidade do que dispõe o 
parágrafo único do art. 25 da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, alterada pela Lei nº 10.869, de 13 de 
maio de 2004, o órgão destinatário enquadra-se na 
dicção do art. 50 da Constituição Federal, e o pedido 
está dirigido à autoridade competente.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 606, de 2005.

Sala de Reuniões, em 16 de agosto de 2005. – 
Renan Calheiros, Presidente Paulo Octávio, Relator 
Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.446, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 624, de 2005, que requer 
sejam prestadas pela Ministra de Estado 
de Minas e Energia informações relativas a 
estrutura operacional das empresas trans-
portadoras de gás natural ligadas a Petro-
bras.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Submete-se à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 624, de 2005, de 
autoria do Senador Arthur Virgílio.

Pretende o Requerimento, que sejam solicitadas 
à Ministra de Estado de Minas e Energia informações 
relativas à estrutura operacional das empresas trans-
portadoras de gás natural ligadas a Petrobras. Em 
particular, o autor do Requerimento solicita detalhes 
tais como: o número e o nome das transportadoras de 
gás natural que foram criadas pela Petrobras, o nível 
salarial de funções gerenciais, a justificativa para a 
criação, a estrutura organizacional e o montante re-
passado para custeio de pessoal de cada uma delas, 
desde a respectiva criação até hoje.

Como justificativa para essa solicitação, o Sena-
dor Arthur Virgilio cita matéria veiculada no jornal O 
Estado de São Paulo, de 7 de junho último, na qual 
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se denunciou que a Petrobras havia criado empresas 
virtuais para examinar a viabilidade de construção de 
gasodutos, empresas essas que terminaram por ga-
nhar estrutura operacional, inclusive com contratação 
de pessoal e nomeações políticas.

Diante dessa denúncia, o Senador Arthur Virgí-
lio considera fundamental inquirir se o procedimento 
descrito pela imprensa encontra amparo nas normas 
da Petrobras.

II – Análise

O Requerimento nº 624, de 2005, é dirigido à 
Ministra de Estado de Minas e Energia, atendendo, 
assim, ao que preceitua o § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal. Ressalve-se apenas que a Ministra 
Dilma Rousseff, já não é mais titular da pasta de Mi-
nas e Energia, razão pela qual seria desejável uma 
atualização do Requerimento, para citar o novo titu-
lar da pasta, o engenheiro Silas Rondeau Cavalcan-
te Silva.

O assunto questionado é da competência da 
Petrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia. Assim sendo, o MME é a entidade compe-
tente para responder ao Senado Federal acerca das 
atividades da Petrobras.

O Requerimento procura esclarecer assunto ati-
nente à competência fiscalizadora do Senado Fede-
ral, e não contém pedido de providência, consulta, 
sugestão conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade inquirida, atendendo assim as exigên-
cias dos arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janei-
ro de 2001, a deliberação do pedido no âmbito desta 
Comissão Diretora requer que a solicitação de infor-
mações não se enquadre no conceito de “informações 
sigilosas”, definido no caput do art. 8º do referido ins-
trumento.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, o requeri-
mento deverá ser fundamentado, esclarecen-
do o vínculo entre a informação solicitada e a 
matéria sob apreciação pelo Senado Federal 
ou atinente à competência fiscalizadora da 
Casa.

A informação demandada no Requerimento sob 
análise não se enquadra entre as de caráter sigiloso. 
Assim sendo, o Requerimento atende os preceitos re-
gimentais para sua aprovação.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de nº 624, de 2005, com a seguinte emenda 
de redação:

EMENDA Nº

Dê-se ao primeiro parágrafo do Requerimento nº 
624, de 2005, a seguinte redação:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. 
Silas Rondeau Cavalcante Silva, Ministro de 
Estado de Minas e Energia, as seguintes in-
formações sobre os custos que envolvem a 
manutenção com a estrutura operacional das 
empresas transportadoras de gás natural li-
gadas a Petrobras:

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.447, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 628, de 2005, relativo a 
pedido de informações ao Ministro de Es-
tado dos Transportes, sobre a suspensão 
do projeto de remodelação do cais do Porto 
de Paranaguá.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 628, de 2005, o 
Senador Osmar Dias pretende obter do Exmo. Sr. Mi-
nistro de Estado dos Transportes informações sobre a 
situação do projeto de remodelação do cais do Porto 
de Paranaguá.

Conforme esclarece o parlamentar, o referido 
projeto consiste, na realidade, “do inicio da constru-
ção do Cais Oeste”, obra que, segundo ele, teria sido 
suspensa por determinação da Procuradoria Geral do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes (DNIT).

II – Análise

Preocupado com os possíveis reflexos da medida 
adotada, haja vista tratar-se de projeto de importância 
vital para o Estado do Paraná, o Senador Osmar Dias 
julgou oportuno o encaminhamento ao Ministério dos 
Transportes do pedido de informações em análise.

A proposição apresentada pelo nobre Senador 
obedece às normas estabelecidas no § 2º do art. 50 
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da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, relativamente aos pedidos 
de informação a autoridades do Poder Executivo. Ob-
serva, ainda, o disposto no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação 
dos requerimentos de informação.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela aprovação do Re-
querimento nº 628, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.448, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 662, de 2005, do Senador 
Eduardo Siqueira Campos, que propõe so-
licitar informações ao Ministro Estado do 
Desenvolvimento Agrário sobre repasses 
de recursos a organizações não-governa-
mentais firmados por intermédio da Supe-
rintendência Regional do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária no Es-
tado de Tocantins.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Trata-se do Requerimento nº 662, de 2005, do 
Senador Eduardo Siqueira Campos, que solicita ao titu-
lar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) as 
relações de contratos, convênios ou quaisquer outros 
atos, firmados entre a Superintendência Regional do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrários 
(INCRA), no Estado de Tocantins e organizações não-
governamentais, que:

a) tenham implicado repasses de recur-
sos desde 2003;

b) tenham por objeto ações a serem de-
senvolvidas ou já desenvolvidas no Estado do 
Tocantins desde 2003.

II – Análise

O requerimento encontra-se amparado no § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal e nos arts. 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), estando 
em conformidade com o caput do art. 50 da Constitui-
ção ao ser dirigido a Ministro de Estado. Ademais, versa 
sobre assunto atinente à competência fiscalizadora do 
Senado Federal, como requerido pelo art. 1º do Ato da 
Mesa nº 1, de 1º de fevereiro de 2001. Efetivamente, 
o inciso X do art. 49 da Constituição Federal estipula 
que é competência exclusiva do Congresso Nacional 

fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo.

Em relação ao endereçamento do requerimento, 
a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, e dá outras providências, especifica, 
no inciso VIII do art. 27, que a reforma agrária e a pro-
moção do desenvolvimento sustentável do segmento 
rural constituído pelos agricultores familiares são áre-
as da competência do MDA, que desempenha essas 
atribuições por intermédio do Incra, na condição de 
entidade vinculada a esse ministério (conforme o in-
ciso V do art. 2º do Decreto nº 5.033, de 5 de abril de 
2004). Dessa forma, é pertinente que o requerimento 
seja endereçado ao Ministro de Estado do Desenvol-
vimento Agrário.

Por fim, nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
a deliberação do pedido de informações no âmbito 
desta Comissão Diretora requer que a solicitação de 
informações não se enquadre no conceito de “informa-
ções sigilosas”, definido no caput do art. 8º. Como a 
informação solicitada não se enquadra entre aquelas de 
caráter sigiloso, o requerimento ora analisado atende 
aos preceitos regimentais para a sua aprovação.

III – Voto

Em face do exposto, considerando-se a inexistên-
cia de óbices de natureza constitucional e regimental, 
opino, com base no art. 215, inciso I, alínea a, do RISF, 
pela aprovação do Requerimento nº 662, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.449, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 666, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, infor-
mações a respeito do projeto de constru-
ção do ramal ferroviário ligando Pirapora a 
Unaí, no Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

O Requerimento nº 666, de 2005, de autoria do 
Senador Eduardo Azeredo, fundamenta-se no dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e, mais 
especificamente, no art. 216 do Regimento Interno, 
para solicitar que seja encaminhado ao Excelentís-
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simo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, pedido de informações sobre 
o projeto de construção do ramal ferroviário ligando 
Pirapora a Unaí, no Estado de Minas Gerais, com as 
seguintes indagações:

1) Qual a situação atual quanto a recur-
sos e cronograma para o projeto, em todas 
as suas fases;

2,) Qual a fonte de recursos para serem 
empregados no projeto e se serão usadas as 
prerrogativas das PPP – Parcerias Público-
Privadas.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “no 
processo de privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD)”, publicou-se nos principais jornais do 
País comunicação de fato relevante no sentido de 
que o vencedor do leilão das ações daquela estatal 
assumiria o compromisso de “construir e operar” o 
mencionado ramal ferroviário, importante para essa 
“região mineira produtora e exportadora de grãos, fru-
tas, gado e algodão”.

Citando artigo do jornalista Nairo Alméri, publica-
do no jornal “Hoje em Dia” no último dia 21 de junho, 
Sua Excelência informa ainda que, em recente evento 
ocorrido na cidade de São Paulo, a CVRD anunciou 
investimentos da ordem de US$475 milhões na em-
presa Ferrovia Centro-Atlântica, uma de suas contro-
ladas. Os recursos estariam destinados à construção, 
já iniciada, da ligação ferroviária da “região da Serra 
do Tigre, Ibiá, à região de Sete Lagoas, em Minas Ge-
rais”, o que ensejará expressiva elevação dos níveis 
de produtividade no transporte de cargas produzidas 
no Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro em direção 
aos portos capixabas.

Á vista do volume dos recursos a serem investi-
dos, Sua Excelência considera que a CVRD “dá mos-
tras de consistência econômica”, o que torna opor-
tuna a requisição de informações ao governo federal 
sobre “a fase em que se encontram as negociações 
do projeto discutido por ocasião da privatização da 
empresa”.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expres-
sa nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento 
Interno, cabe à Mesa decidir sobre a admissibilidade 
do Requerimento nº 666, de 2005, que, registre-se, 
não contém solicitação de informações protegidas 
por sigilo.

A par de reger-se pelos mencionados dispositi-
vos legais, a proposição sob exame tem a tramitação 

regulamentada pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que 
estabelece os requisitos para a apresentação e apro-
vação de requerimento de informação. Nesse sentido, 
satisfaz adequadamente todas as condições impostas 
pelo mencionado Ato, uma vez que:

1) é dirigida a Ministro de Estado;
2) solicita informações que guardam re-

lação estreita e direta com o assunto que pro-
cura esclarecer;

3) não se refere a intenção ou propósito 
da autoridade a quem se destina; e

4) não contém pedidos referentes a mais 
de um Ministério.

III – Voto

À vista do exposto, voto pela aprovação do Re-
querimento nº 666, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.450, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações nº 625, de 
2005, dirigido ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, sobre a liberação de 
emendas parlamentares individuais.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O eminente Senador Antonio Carlos Magalhães 
formulou o Requerimento de Informações nº 625, de 
2005, no qual requer, na forma do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e dos arts. 215, I, a, 216, I, e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o Senhor 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão preste 
o seguinte esclarecimento: para quais parlamentares, e 
também o montante individual diário,  foram liberadas 
emendas no mês de maio de 2005

II – Análise

O requerimento encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais, nele men-
cionados, que regem os pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido à autoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma normativo e nem sujeito a sigilo.
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III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento de Informações nº 625, 
de 2005.

Sala de reuniões, 16 de agosto de 2005. –  Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.451, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 679, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
da Defesa, informações a respeito da con-
cessão de auxílio-moradia a funcionários 
públicos federais, lotados naquela Pasta, 
no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 679, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado do Ministério da Defesa, José 
Alencar, pedido de informações “a respeito da conces-
são de auxílio-moradia ou do custeio da estada às ex-
pensas do órgão requisitante, nos termos dos Decre-
tos nºs 1.840/96 e 3.255/99, para servidores públicos 
federais lotados neste órgão administrativo.”

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores tem usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais do auxílio-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação.” Acrescenta que o benefício do imóvel 

funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o requerimento 
nº 679, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
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especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa 120.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

Se, no entanto, o requerimento em exame envol-
ver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, caberá ao Órgão 
solicitado tomar as providências necessárias quando 
da transferência dos documentos para o Senado Fe-
deral, que cuidará para que tenham, internamente, o 
tratamento que o seu conteúdo exige.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 679, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – 1 
– Renan Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira 
Campos – Relator, Tião Viana , Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.452 DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 682, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
das Comunicações, informações a respeito 
da concessão de auxílio-moradia a funcio-

nários públicos federais, lotados naquela 
Pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 682, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para soli-
citar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado do Ministério das Comunicações, 
Eunício Oliveira, pedido de informações “a respeito da 
concessão de auxílio-moradia ou do custeio da estada 
às expensas do órgão requisitante, nos termos dos De-
cretos nos 1.840/96 e 3.255/99, para servidores públicos 
federais lotados neste órgão administrativo.”

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação.” Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expres-
sa nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a Mesa examina o Reque-
rimento 682, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 27953 

Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................  
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
à matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 682, de 2005

Sala de Reuniões, em 16 de agosto de 2005. 
– Renan Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira 
Campos, Relator – Tião Viana, Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.453, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 683, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do da Ciência e Tecnologia, informações a 
respeito da concessão de auxílio-moradia 
a funcionários públicos federais, lotados 
naquela pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 683, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Campos, pedido de informações 
“a respeito da concessão de auxílio-moradia ou do 
custeio da estada às expensas do órgão requisitan-
te, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, 
para servidores públicos federais lotados neste órgão 
administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
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por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 683, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-

cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 683, de 2005.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presi-
dente – Eduardo Siqueira Campos, Relator – Tião 
Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.454, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 686, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
informações a respeito da concessão de 
auxílio-moradia a funcionários públicos 
federais, lotados naquela pasta, no período 
de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 686, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, pedido 
de informações “a respeito da concessão de auxílio-
moradia ou do custeio da estada às expensas do órgão 
requisitante, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 e 
3.255/99, para servidores públicos federais lotados 
neste órgão administrativo’.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 686, de 2005, que não contém solicitação de 

informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
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informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 686, de 2005.

Sala da Reuniões, – Renan Calheiros, Presi-
dente – Eduardo Siqueira Campos, Relator – Tião 
Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.455, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 691, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do do Gabinete de Segurança Institucional, 
informações a respeito da concessão de 
auxílio-moradia a funcionários públicos 
federais, lotados naquela pasta, no período 
de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 691, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado do Gabinete de Segurança 
Institucional, General Jorge Armando Félix, pedido de 
informações “a respeito da concessão de auxílio-mo-
radia ou do custeio da estada às expensas do órgão 
requisitante, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 
e 3.255/99, para servidores públicos federais lotados 
neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 

imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 691, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
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apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação 
deverá ser dirigido a Ministro de Estado ou 
a titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, ainda que con-
tenha pedido relativo; órgão ou entidade da 
administração pública indireta sob sua su-
pervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos 
constitucionais e regimentais que disciplinam os 
pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo. De igual modo, atende aos requisitos de 
admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 
2001, porque se dirige à autoridade ministerial com-
petente, refere-se a matéria submetida à apreciação 
do Senado Federal no âmbito de sua competência 
fiscalizadora e não contém matéria cujo exame seja 
vedado pela Constituição Federal ou outro diploma 
legal.

Se, no entanto, o requerimento em exame envol-
ver o acesso a dados cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança do Estado e da sociedade, caberá ao órgão 
solicitado tomar as providências necessárias quando 
da transferência dos documentos para o Senado Fe-
deral que cuidará para que tenham, internamente, o 
tratamento que o conteúdo exige.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 691, de 2005.

Sala de Reuniões, 26 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.456, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 692, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do da Secretaria Especial de Aqüicultura e 
Pesca, informações a respeito da concessão 
de auxílio-moradia a funcionários públicos 
federais, lotados naquela pasta, no período 
de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 692, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, pedido de informa-
ções “a respeito da concessão de auxílio-moradia ou 
do custeio da estada às expensas do órgão requisitan-
te, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, 
para servidores públicos federais lotados neste órgão 
administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos cita-
dos; c) relação de todos os servidores do órgão que 
ocuparam imóveis funcionais ou receberam auxílio-
moradia naquele período; d) relação dos totais dos 
auxílios-moradia

pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
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novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 692, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 692, de 2005.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.457, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 693, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
da Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos, informações a respeito da concessão 
de auxílio-moradia a funcionários públicos 
federais, lotados naquela pasta, no período 
de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos
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I – Relatório

O Requerimento nº 693, de 2005, de autoria 
do Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
para solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssi-
mo Senhor Ministro de Estado da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, pedido de 
informações “a respeito da concessão de auxílio-mo-
radia ou do custeio da estada às expensas do órgão 
requisitante, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 
e 3.255/99, para servidores públicos federais lotados 
neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 693, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................

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

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
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exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 693, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.458, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 694, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, à Ministra de Estado 
da Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, informações a 
respeito da concessão de auxílio-moradia 
a funcionários públicos federais, lotados 
naquela pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 694, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para soli-
citar que seja encaminhado à Excelentíssima Senhora 
Ministra de Estado da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, 
pedido de informações “a respeito da concessão de 
auxílio-moradia ou do custeio da estada às expensas 
do órgão requisitante, nos termos dos Decretos nºs 
1.840/96 e 3.255/99, para servidores públicos federais 
lotados neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o Requerimento 
nº 694, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................  
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.
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§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 694, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Pre-
sidente Renan Calheiros, Relator Eduardo Siqueira 
Campos – Tião Viana Paulo Octávio. 

PARECER Nº 1.459, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Senado Fe-
deral, sobre o Requerimento nº 695, de 2005, que 
requer, nos termos do art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, à Ministra de 
Estado da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, informações a respeito da concessão de 
auxílio-moradia a funcionários públicos federais, lo-
tados naquela pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 695, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado à Excelentíssima Se-
nhora Ministra de Estado da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, pedido de 
informações “a respeito da concessão de auxílio-mo-
radia ou do custeio da estada às expensas do órgão 
requisitante, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 
e 3.255/99, para servidores públicos federais lotados 
neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o Requerimento 
nº 695, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
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I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º estabelece:
Art. 1º Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 

exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 695, de 2005.

Sala das Sessões, 16, de Agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Cam-
pos, Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.460, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 696, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
da Saúde, informações a respeito da con-
cessão de auxílio-moradia a funcionários 
públicos federais, lotados naquela Pasta, 
no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 696, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para soli-
citar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado do Ministério da Saúde, Humberto 
Costa, pedido de informações “a respeito da concessão 
de auxílio-moradia ou do custeio da estada às expen-
sas do órgão requisitante, nos termos dos Decretos nºs 
1.840/96 e 3.255/99, para servidores públicos federais 
lotados neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
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Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos ternos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expres-
sa nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a Mesa examina o Re-
querimento nº 695/05, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos re-
querimentos de informação previstos no § 2º 
do art. 50 da Constituição Federal e regula-
mentados no art. 216 do Regimento Interno 
desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência

fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de provi-

dência, consulta, sugestão, conselho ou inter-
rogação sobre propósito da autoridade a

quem se dirija;
 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 696, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.461, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 697, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216. 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, informações a respeito da con-
cessão de auxílio-moradia a funcionários 
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públicos federais, lotados naquela pasta, 
no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 697, de 2005, de autoria 
do Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e 
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
para solicitar que seja encaminhado ao Excelentís-
simo Senhor Ministro de Estado da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Luiz Dulci, pedido de 
informações “a respeito da concessão de auxílio-mo-
radia ou do custeio da estada às expensas do órgão 
requisitante, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 
e 3.255/99, para servidores públicos federais lotados 
neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos cita-
dos; c) relação de todos os servidores do órgão que 
ocuparam imóveis funcionais ou receberam auxílio-
moradia naquele período; d) relação dos totais dos 
auxílios-moradia

pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 697, de 2005, que não contém solicitação de 
informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

 I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

 ..............................................................
§ 1º O requerimento será distribuído pelo 

Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
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da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 697, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.462, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 698, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, ao Ministro de Estado 
do Turismo, informações a respeito da con-
cessão de auxílio-moradia a funcionários 
públicos federais, lotados naquela pasta, 
no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 698, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado do Ministério do Turismo, 
Walfrido Mares Guia, pedido de informações “a respei-
to da concessão de auxílio-moradia ou do custeio da 
estada às expensas do órgão requisitante, nos termos 
dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, para servidores 
públicos federais lotados neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 

naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos art. 215, I,  a, e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o Requerimento 
nº 698, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade. 

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216. .................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija.

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 

apresentar requerimento de informação, diri-
gido a Ministro de Estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
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de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

 ..............................................................
A proposição está conforme aos dispositivos cons-

titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 698, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente –  Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.463, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 699, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do do Trabalho e Emprego, informações a 
respeito da concessão de auxílio-moradia 
a funcionários públicos federais, lotados 
naquela pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 699, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado do Ministério do Trabalho 
e Emprego, Ricardo Berzoini, pedido de informações 
“a respeito da concessão de auxílio-moradia ou do 
custeio da estada às expensas do órgão requisitan-
te, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, 
para servidores públicos federais lotados neste órgão 
administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos Estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento In-
terno do Senado Federal, a Mesa examina o Requeri-
mento nº 699, de 2005, que não contém solicitação de 
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informações protegidas por sigilo, para decisão sobre 
sua admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

 ..............................................................
O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial 

em seus arts. 1º, 2º e 3º estabelece:
Art. 1º O Senador ou Comissão pode-

rão apresentar requerimento de informação, 
dirigido a Ministro de Estado ou a qualquer 
titular de órgão diretamente subordinado à 
Presidência da República, sobre assunto sub-
metido à apreciação do Senado Federal ou 
atinente a sua

competência fiscalizadora.
§ 1º O requerimento de informação deve-

rá ser dirigido a Ministro de Estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão ou entidade da administração 
pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou

interrogação de caráter especulativo ou 
sobre propósito da autoridade a quem é di-
rigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo da 
Mesa. 120

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 699, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente –  Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.464, DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 700, 
de 2005, que requer, nos termos do art. 216, 
inciso I do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, ao Ministro de Esta-
do dos Transportes, informações a respeito 
da concessão de auxílio-moradia a funcio-
nários públicos federais, lotados naquela 
pasta, no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 700, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I, do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado do Ministério dos Transportes, 
Alfredo Nascimento, pedido de informações “a respei-
to da concessão de auxílio-moradia ou do custeio da 
estada às expensas do órgão requisitante, nos termos 
dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, para servidores 
públicos federais lotados neste órgão administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
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imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II – Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o Requerimento 
Nº 700, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a ministro de estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assinto submetido à 

apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a ministro de estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão

ou entidade da administração pública 
indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I – pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 700, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.
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PARECER Nº 1.465 DE 2005

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 

701, de 2005, que requer, nos termos do 
art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal combinado com o art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, ao Ministro 
de Estado da Secretaria de Imprensa e Di-
vulgação, informações a respeito da con-
cessão de auxílio-moradia a funcionários 
públicos federais, lotados naquela pasta, 
no período de 2000 a 2004.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

O Requerimento nº 701, de 2005, de autoria do 
Senador José Jorge, fundamenta-se no art. 216, inci-
so I do Regimento Interno do Senado Federal, e nos 
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, para 
solicitar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado da Secretaria de Imprensa 
e Divulgação, André Singer, pedido de informações 
“a respeito da concessão de auxílio-moradia ou do 
custeio da estada às expensas do órgão requisitan-
te, nos termos dos Decretos nºs 1.840/96 e 3.255/99, 
para servidores públicos federais lotados neste órgão 
administrativo”.

Dividido em cinco itens, o requerimento indaga: 
a) quantos servidores têm usufruído do auxílio-mora-
dia ou têm sua estada custeada pela União nos anos 
de 2000 a 2004; b) quantos servidores civis ocuparam 
imóveis funcionais no Distrito Federal nos anos citados; 
c) relação de todos os servidores do órgão que ocupa-
ram imóveis funcionais ou receberam auxílio-moradia 
naquele período; d) relação dos totais dos auxílios-mo-
radia pagos no período de 2000 a 2004, discriminados 
por órgão sob supervisão administrativa; e) indicação 
dos critérios para a distribuição do benefício entre os 
servidores públicos federais.

Ao justificar o pedido, o autor afirma que “com o 
aumento do quantitativo dos cargos comissionados na 
Presidência da República, Vice-Presidência, Ministé-
rios e suas entidades vinculadas, inclusive autarquias 
e agências, é previsível que Brasília tenha recebido 
novos funcionários provenientes dos diversos estados 
da Federação”. Acrescenta que o benefício do imóvel 
funcional ou do auxílio-moradia para funcionários pú-
blicos que não tenham imóvel no Distrito Federal está 
previsto na legislação, o que, presumivelmente, estaria 
gerando um aumento das despesas na concessão do 
auxílio, impondo-se, portanto, que o Congresso Nacio-
nal exerça o devido acompanhamento dos dispêndios 
que a medida vem gerando.

II– Análise

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e no uso de sua competência expressa 
nos arts. 215, I, a e 216, inciso III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Mesa examina o Requerimento 
nº 701, de 2005, que não contém solicitação de infor-
mações protegidas por sigilo, para decisão sobre sua 
admissibilidade.

São critérios de admissibilidade dos requeri-
mentos de informação previstos no § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal e regulamentados no art. 216 do 
Regimento Interno desta Casa os seguintes:

Art. 216.  ................................................
I – serão admissíveis para esclarecimento 

de qualquer assunto
submetido à apreciação do Senado ou 

atinente a sua competência fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de pro-

vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, em especial em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, estabelece:

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão 
apresentar requerimento de informação, diri-
gido a ministro de estado ou a qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, sobre assunto submetido à 
apreciação do Senado Federal ou atinente a 
sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deve-
rá ser dirigido a ministro de estado ou a titular 
de órgão diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, ainda que contenha pedido 
relativo a órgão

ou entidade da administração pública 
indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão 
ter relação estreita e direta com o assunto que 
se procura esclarecer.

Art. 2º O requerimento de informação 
não poderá conter:

I– pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação de caráter 
especulativo ou sobre propósito da autoridade 
a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um 
ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o 
requerimento de informação será despacha-
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do à Mesa, para decisão, no prazo de quinze 
dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo 
Presidente a um relator, que, para apresen-
tar o seu relatório, terá a metade do prazo 
da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, 
serão solicitadas à autoridade competente as 
informações requeridas, ficando interrompi-
da a tramitação da matéria que se pretende 
esclarecer.

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

A proposição está conforme aos dispositivos cons-
titucionais e regimentais que disciplinam os pedidos 
de informações a autoridades do Poder Executivo. De 
igual modo, atende aos requisitos de admissibilidade 
exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, porque se 
dirige à autoridade ministerial competente, refere-se 
a matéria submetida à apreciação do Senado Fede-
ral no âmbito de sua competência fiscalizadora e não 
contém matéria cujo exame seja vedado pela Consti-
tuição Federal ou outro diploma legal.

III – Voto

À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 701, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Campos, 
Relator – Tião Viana – Paulo Octávio.

PARECER Nº 1.466 DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 712, de 2005, ao Ministro 
de Estado da Integração Nacional.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Com base no art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, é submetido à deliberação desta 
Mesa o Requerimento nº 712, de 2005, do Senador 
Flexa Ribeiro, que, nos termos do § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal, solicita informações ao Ministro 
de Estado da Integração Nacional acerca do histórico 
operacional dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento, no período compreendido entre seu advento 
até o ano de 2004. Adicionalmente, o Autor solicita 
informações sobre os recursos temporariamente não 
aplicados, quanto ao montante, à destinação e, de for-
ma complementar, à remuneração dos gestores sobre 
esses recursos.

O Autor não juntou justificação ao requerimento 
em análise.

II – Análise

Trata-se de requerimento de informações dirigido 
ao Ministro de

Estado da Integração Nacional acerca da atu-
ação dos Fundos Constitucionais de Financiamento, 
desde sua criação em 1988, na Assembléia Nacional 
Constituinte, até o ano de 2004.

Em síntese, são solicitados os relatórios disponi-
bilizados pelo Ministério da Integração Nacional sob a 
denominação de “Sistema de Informações Gerenciais” 
(SIG). Cabem as seguintes considerações:

a) as informações do SIG se referem ao perío-
do de 1998 ao presente, mas não estão disponíveis 
para o período de 1988 a 1997 e serão de difícil re-
cuperação;

b) o requerimento se refere ao “inteiro teor dos 
relatórios atualizados do SIG”, mas a ênfase empregada 
irá suscitar dúvidas quanto seu real significado, pois os 
dados contidos no SIG são, em geral, de fácil compre-
ensão e estão apresentados de modo completo;

c) além das informações tratadas no SIG, o re-
querimento se refere às repactuações à conta de re-
cursos dos Fundos e à taxa de inadimplência por porte 
de empresa; e

d) a remuneração dos gestores dos fundos sobre 
os recursos não aplicados foi devida até 2001, pois, 
em decorrência da Lei nº 10.177, de 2001, na atuali-
dade, esses recursos são remunerados com base na 
taxa extra-mercado divulgada pelo Banco Central do 
Brasil e pertencem integralmente ao patrimônio dos 
respectivos fundos, não sendo efetivada remuneração 
alguma ao banco administrador.

Com base nas considerações acima, constata-se 
que o volume de informações solicitadas é extenso e 
exigirá, certamente, expressivo esforço do Ministério 
da Integração Nacional e dos bancos administrado-
res. Além do grande trabalho para sua recuperação, 
obtenção e organização, cabe a advertência quanto 
à dificuldade para sua plena utilização, já que serão 
informações abundantes e diversificadas.

No entanto, além de se tratar de prerrogativa 
de qualquer parlamentar, consiste em iniciativa váli-
da, pois os fundos são os únicos instrumentos para o 
efetivo atendimento às prioridades regionais da Ama-
zônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Por outro lado, 
a importância da proposição se deriva do vulto da 
aplicação prevista de R$7.693 milhões, recursos que 
os fundos têm disponíveis para aplicação em 2005, 
sendo R$4.955 milhões no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE), R$1.800 milhões 
no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO) e R$938 milhões no Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO).
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Em síntese, a iniciativa do Senador Flexa Ribeiro 
se justifica pela decisiva importância dos fundos para 
a superação das desigualdades inter-regionais de 
desenvolvimento e pelo elevado montante de recur-
sos públicos destinados ao financiamento de médio 
e longo prazos aos agentes econômicos das regiões 
retardatárias.

De acordo com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado, compete à Mesa deliberar sobre o reque-
rimento sob análise. Além disso, conforme disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, as Mesas de 
ambas as Casas do Congresso Nacional poderão en-
caminhar pedidos escritos de informação a ministros de 
estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República.

A Proposição está de acordo com as normas ci-
tadas, bem como com o que dispõem os incisos I e II 
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
porquanto envolve matéria submetida à apreciação 
desta Casa e atinente a sua competência fiscalizado-
ra e não contém pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a que se destina.

Por último, acredita-se que não são aplicáveis 
ao presente requerimento as normas derivadas da 
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, 
que trata do sigilo das operações de instituições finan-
ceiras, nos termos estabelecidos no art. 8º do Ato da 
Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Do exposto, opinamos pelo acolhimento do Re-
querimento nº 712, de 2005, e pelo seu encaminha-
mento à autoridade competente.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais – Tião Viana – Paulo Octávio – Edu-
ardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.467, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 713, de 2005, de autoria 
do Senador Tasso Jereissati, que solicita 
informações ao Ministro de Estado da Fa-
zenda sobre os gastos com publicidade e 
aplicações financeiras do Banco Popular 
do Brasil.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Apresenta-se a esta Mesa, para exame e decisão, 
o Requerimento nº 713, de 28 de junho de 2005, em 
que o Senador Tasso Jereissati, nos termos do dispos-

to no art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, requer sejam prestadas pelo Ministro de Estado 
da Fazenda as seguintes informações referentes ao 
Banco Popular do Brasil, subsidiária integral do Ban-
co do Brasil S.A.:

1. O volume de recursos destinados à propa-
ganda e publicidade, discriminada ano a ano, no pe-
ríodo compreendido entre a criação da instituição até 
a presente data.

2. Relação das agências de publicidade ou quais-
quer prestadores de serviços de propaganda e publi-
cidade contratados no mesmo período.

3. Cópia de todos os contratos de publicidade 
e propaganda firmados para atendimento ao Banco 
Popular do Brasil no mesmo período, pelas empresas 
contratadas relacionadas no item 2.

4. Relação dos acionistas, quotistas ou proprie-
tários, assim como dirigentes das empresas contra-
tadas.

5. Qual o procedimento aplicado para escolha 
das agências de publicidade ou prestadores de servi-
ços de publicidade e propaganda, assim como cópia 
dos documentos relativos ao processo de seleção e 
julgamento do vencedor.

6. Discriminação das aplicações financeiras feitas 
pelo Banco Popular do Brasil no mercado financeiro 
(findos de investimento, títulos públicos etc.) no período 
compreendido entre sua criação e esta data.

7. Em relação ao item 1, identificar as corretoras 
utilizadas como intermediárias de aplicações financei-
ras e/ou compra e venda de títulos, especificando seus 
proprietários, quotistas, acionistas e dirigentes;

8. Taxa de corretagem e valor pago pelo Banco 
Popular do Brasil a corretoras como contrapartida de 
serviços financeiros prestados ao Banco Popular do 
Brasil.

9. Discriminar as espécies de títulos de renda 
fixa e variável que o Banco Popular do Brasil tenha 
contratado operações de compra e venda.

10. Apresentar balanços dos exercícios encerra-
dos e balancetes do exercício a encerrar.

II – Análise

O Requerimento nº 713, de 2005, atende às exi-
gências dos arts.

215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do Se-
nado Federal e dos arts. 1º e 2º do Ato da Mesa do 
Senado Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001. Sua 
matéria é relevante quanto ao mérito por vincular-se 
ao exercício da competência atribuída ao Congres-
so Nacional pelo inciso X do art. 49 da Constituição 
Federal, de fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
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qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. O pedido de 
informações encaminha-se, de forma adequada, ao 
Ministro de Estado da Fazenda, tendo em vista ser o 
Banco Popular do Brasil subsidiária do Banco do Brasil 
S.A., este uma sociedade de economia mista vinculada 
ao Ministério da Fazenda.

O requerimento não inclui pedido de informação 
de caráter sigiloso, de que trata a Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o 
sigilo das operações financeiras e dá outras providên-
cias, não se lhe aplicando, assim, o disposto na Seção 
II do Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 30 de 
janeiro de 2001.

Justificando a proposição de sua autoria, o Sena-
dor Tasso Jereissati alega, entre outras considerações, 
que, ao longo da discussão do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado, lançado pelo Gover-
no Federal por meio da Medida Provisória nº 226, de 
2004, constatou-se o impressionante valor de R$25 
milhões em gastos com propaganda e publicidade do 
Banco Popular do Brasil, com uma despesa administra-
tiva de R$26,3 milhões, valores estes muito superiores 
ao montante destinado para as operações de micro-
crédito que não passou de R$20 milhões. Segundo o 
requerente, tal situação caracteriza, no mínimo, uma 
má administração de recursos.

Acrescenta o Senador Tasso Jereissati que, por 
ocasião de reunião secreta realizada na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal, os dirigen-
tes do Banco Popular do Brasil comprometeram-se a 
prestar informações acerca dos gastos em publicidade 
e das aplicações financeiras da entidade, o que até 
agora não ocorreu.

III – Voto

Com base no exposto, manifesto-me favora-
velmente à aprovação do Requerimento nº 713, de 
2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator – 

Efraim Morais – Tião Viana – Paulo Octávio 
– Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.468, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 717, de 2005.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 717, de 
2005, de autoria do ilustre Senador José Jorge, para 
que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da 

Fazenda cópias de documentos a respeito do contrato 
de prestação de serviço de publicidade e propaganda 
estabelecido entre o Banco do Brasil S/A e a empresa 
DNA Propaganda.

As cópias solicitadas referem-se aos seguintes 
documentos:

a) processo integral que instruiu a licitação e que 
foi objeto da execução da licitação;

b) contrato assinado entre o Banco do Brasil S/A 
e a empresa DNA Propaganda;

c) documentação integral da execução efetiva 
do contrato, mês a mês, desde sua assinatura até a 
presente data.

O referido requerimento veio a esta Mesa com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
no art. 217 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), conforme menciona o autor.

O autor justifica o seu requerimento em razão de a 
imprensa brasileira ter divulgado, desde a eclosão dos 
escândalos denominados de ‘corrupção dos correios’ e 
do ‘mensalão’, o envolvimento da empresa DNA Propa-
ganda, em operações suspeitas quando foi contratada 
por órgãos da administração pública federal.

Objetiva o autor, com o seu requerimento, pro-
piciar ao Senado Federal a avaliação da regularidade 
do processo licitatório, e da execução dos contratos de 
prestação de serviço de publicidade e propaganda.

II – Análise

O requerimento de remessa de documento equi-
para-se ao de pedido de informações, de acordo com 
o art. 217 do RISF. Nesse aspecto, o pedido encontra-
se respaldado pela norma regimental.

O requerimento atende, também, às normas 
constitucionais e às demais normas regimentais que 
disciplinam os pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo, bem como às normas de admissibi-
lidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 717, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais, Tião Viana, Paulo Octávio, Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.469, DE 2005  

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 718, de 2005.

Relator: Senador Papaléo Paes
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I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 718, de 
2005, de autoria do ilustre Senador José Jorge, para 
que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do 
Esporte cópias de documentos a respeito do contrato 
de prestação de serviço de publicidade e propagan-
da estabelecido entre aquele Ministério e a empresa 
SMP&B Publicidade.

As cópias solicitadas referem-se aos seguintes 
documentos:

a) processo integral que instruiu a licitação e que 
foi objeto da execução da licitação;

b) contrato assinado entre a ECT e a empresa 
SMP&B Publicidade;

c) documentação integral da execução efetiva 
do contrato, mês a mês, desde sua assinatura até a 
presente data.

O referido requerimento veio a esta Mesa com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
no art. 217 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), conforme menciona o autor.

O autor justifica o seu requerimento em razão de a 
imprensa brasileira ter divulgado, desde a eclosão dos 
escândalos denominados de ‘corrupção dos correios’ 
e do ‘mensalão’, o envolvimento da empresa SMP&B 
Publicidade, em operações suspeitas quando foi con-
tratada por órgãos da administração pública federal.

Objetiva o autor, com o seu requerimento, pro-
piciar ao Senado Federal a avaliação da regularidade 
do processo licitatório, e da execução dos contratos de 
prestação de serviço de publicidade e propaganda.

II – Análise

O requerimento de remessa de documento equi-
para-se ao de pedido de informações, de acordo com 
o art. 217 do RISF. Nesse aspecto, o pedido encontra-
se respaldado pela norma regimental.

O requerimento atende, também, às normas 
constitucionais e às demais normas regimentais que 
disciplinam os pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo, bem como às normas de admissibi-
lidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 718, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais, Tião Viana, Paulo Octávio, Eduardo 
Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.470, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 719, de 2005.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 719, de 
2005, de autoria do ilustre Senador José Jorge, para 
que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações cópias de documentos a respeito 
do contrato de prestação de serviço de publicidade e 
propaganda estabelecido entre a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT) e a empresa SMP&B 
Publicidade.

As cópias solicitadas referem-se aos seguintes 
documentos:

a) processo integral que instruiu a licitação e que 
foi objeto da execução da licitação;

b) contrato assinado entre a ECT e a empresa 
SMP&B Publicidade;

c) documentação integral da execução efetiva 
do contrato, mês a mês, desde sua assinatura até a 
presente data.

O referido requerimento veio a esta Mesa com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
no art. 217 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), conforme menciona o autor.

O autor justifica o seu requerimento em razão de a 
imprensa brasileira ter divulgado, desde a eclosão dos 
escândalos denominados de “corrupção dos correios” 
e do “mensalão”’ o envolvimento da empresa SMP&B 
Publicidade, em operações suspeitas quando foi con-
tratada por órgãos da administração pública federal.

Objetiva o autor, com o seu requerimento, pro-
piciar ao Senado Federal a avaliação da regularidade 
do processo licitatório, e da execução dos contratos de 
prestação de serviço de publicidade e propaganda.

II – Análise

O requerimento de remessa de documento equi-
para-se ao de pedido de informações, de acordo com 
o art. 217 do Risf. Nesse aspecto, o pedido encontra-
se respaldado pela norma regimental.

O requerimento atende, também, às normas 
constitucionais e às demais normas regimentais que 
disciplinam os pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo, bem como às normas de admissibi-
lidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 719, de 2005.
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Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais – Tião Viana – Paulo Octávio – Edu-
ardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.471, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 720, de 2005.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 720, de 
2005, de autoria do ilustre Senador José Jorge, para 
que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia cópias de documentos a respeito 
do contrato de prestação de serviço de publicidade e 
propaganda estabelecido entre a Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE) e a empresa 
DNA Propaganda.

As cópias solicitadas referem-se aos seguintes 
documentos:

a) processo integral que instruiu a licitação e que 
foi objeto da execução da licitação;

b) contrato assinado entre a Eletronorte e a em-
presa DNA Propaganda;

c) documentação integral da execução efetiva 
do contrato, mês a mês, desde sua assinatura até a 
presente data.

O referido requerimento veio a esta Mesa com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
no art. 217 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), conforme menciona o autor.

O autor justifica o seu requerimento em razão de a 
imprensa brasileira ter divulgado, desde a eclosão dos 
escândalos denominados de “corrupção dos correios” e 
do “mensalão”, o envolvimento da empresa DNA Propa-
ganda, em operações suspeitas quando foi contratada 
por órgãos da administração pública federal.

Objetiva o autor, com o seu requerimento, pro-
piciar ao Senado Federal a avaliação da regularidade 
do processo licitatório, e da execução dos contratos de 
prestação de serviço de publicidade e propaganda.

II – Análise

O requerimento de remessa de documento equi-
para-se ao de pedido de informações, de acordo com 
o art. 217 do Risf. Nesse aspecto, o pedido encontra-
se respaldado pela norma regimental.

O requerimento atende, também, às normas 
constitucionais e às demais normas regimentais que 
disciplinam os pedidos de informações a autoridades 
do Poder Executivo, bem como às normas de admissibi-
lidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 720, de 2005.

Sala de Reuniões, 16, de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais – Tião Viana – Paulo Octávio – Edu-
ardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.472, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 721, de 2005.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 721, de 
2005, de autoria do ilustre Senador José Jorge, para 
que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego cópias de documentos a respeito 
do contrato de prestação de serviço de publicidade e 
propaganda estabelecido entre aquele Ministério e a 
empresa DNA Propaganda.

As cópias solicitadas referem-se aos seguintes 
documentos:

a) processo integral que instruiu a licitação e que 
foi objeto da execução da licitação;

b) contrato assinado entre aquele Ministério e a 
empresa DNA Propaganda;

c) documentação integral da execução efetiva 
do contrato, mês a mês, desde sua assinatura até a 
presente data.

O referido requerimento veio a esta Mesa com 
fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
no art. 217 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), conforme menciona o autor.

O autor justifica o seu requerimento em razão de a 
imprensa brasileira ter divulgado, desde a eclosão dos 
escândalos denominados de “corrupção dos correios” e 
do “mensalão”, o envolvimento da empresa DNA Propa-
ganda, em operações suspeitas quando foi contratada 
por órgãos da administração pública federal.

Objetiva o autor, com o seu requerimento, pro-
piciar ao Senado Federal a avaliação da regularidade 
do processo licitatório, e da execução dos contratos de 
prestação de serviço de publicidade e propaganda.

II – Análise

O requerimento de remessa de documento equi-
para-se ao de pedido de informações, de acordo com 
o art. 217 do RISF. Nesse aspecto, o pedido encontra-
se respaldado pela norma regimental.

O requerimento atende, também, às normas 
constitucionais e às demais normas regimentais que 
disciplinam os pedidos de informações a autoridades 
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do Poder Executivo, bem como às normas de admissibi-
lidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 721, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
Efraim Morais – Tião Viana –  Paulo Octávio –  Edu-
ardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.473, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 777, de 2005.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 777, de 2005, de autoria do Se-
nador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, solicita ao Senhor Ministro de Estado 
da Saúde, informações relativas aos termos do acordo fir-
mado entre o Governo brasileiro e o laboratório Abbott para 
o fornecimento do remédio Kaletra, usando no combate à 
Aids, por intermédio de três questionamentos.

Em sua justificação, o proponente argumenta que 
o Jornal Folha de S.Paulo, edição de 12 de julho de 
2005, traz a informação do Sr. Marcos Vitória, brasileiro 
responsável pelo programa de acesso a medicamentos 
contra a Aids da Organização Mundial de Saúde, de 
que o acordo para o fornecimento do remédio Abbott 
não foi firmado com base em critérios técnicos. Assim, 
as informações requeridas são de fundamental impor-
tância para que se tenha o devido esclarecimento do 
conteúdo desse acordo.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 777, de 
2005, ingere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 777, de 2005, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, – Renan Calheiros, Presi-
dente – Efraim Morais, Relator – Tião Viana – Paulo 
Octávio – Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.474, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento no 778, de 2005.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 778, de 2005, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Saúde, informações sobre os 
gastos efetuados com a publicação do livro Balanço 
da Saúde, cujo conteúdo trata da gestão do ex-Minis-
tro Humberto Costa, por intermédio da apresentação 
de 7 questionamentos.

Em sua justificação, o proponente argumenta 
que o Jornal O Globo, edição de 12 de julho de 2005, 
mostra que o ex-Ministro Humberto Costa mandou 
fazer um livro exaltando sua gestão no Ministério da 
Saúde, com um custo aproximado de R$100 mil. As-
sim, as informações requeridas objetivam esclarecer 
o processo de publicação deste livro.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 778, de 
2005, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 778, de 2005, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Efraim Morais, Relator 
– Tião Viana – Paulo Octávio – Eduardo Siqueira 
Campos.

PARECER Nº 1.475, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 779, de 2005.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 779, de 2005, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Saúde, informações sobre a 
decisão daquele Ministério de suspender 80 Portarias 
baixadas no início do mês de julho, por intermédio da 
apresentação de três questionamentos.

Em sua justificação, o proponente argumenta 
que o jornal O Globo, edição de 12 de julho de 2005, 
afirma que o Ministério da Saúde decidiu pela suspen-
são das portarias em função do aumento de despesas 
que elas iriam gerar.

Assim, as informações requeridas objetivam o 
esclarecimento desta matéria.
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II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 779, de 
2005, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 779, de 2005, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. –Re-
nan Calheiros, Presidente – Efraim Morais, Relator 
– Tião Viana – Paulo Octávio – Eduardo Siqueira 
Campos.

PARECER Nº 1.476, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 781, de 2005.

Relator: Senador Efraim Morais

I – Relatório

O Requerimento nº 781, de 2005, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio, nos termos do art. 50 da Consti-
tuição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicita ao Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, informações sobre os valores 
despendidos pelo Banco do Brasil com contratos de 
publicidade e de patrocínio de eventos desde 2003 até 
a presente data, em três questionamentos.

Em sua justificação, o proponente argumenta que 
objetiva apurar os gastos com publicidade do Banco do 
Brasil, em função da decisão desta instituição financeira 
de suspender, por prazo indeterminado, a veiculação 
de novas campanhas publicitárias, conforme noticiado 
pela imprensa.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 781, de 
2005, insere-se na competência fiscalizadora do Con-
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da 
Constituição Federal, estando, de acordo com o Re-
gimento Interno do Senado Federal e com o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do 
Requerimento nº 781, de 2005, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente – Efraim Morais, Relator – Tião 
Viana, Paulo Octávio, Eduardo Siqueira Campos.

PARECER Nº 1.477, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 785, de 2005, que requer, 
nos termos do disposto no art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, combi-

nado com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral que seja encaminhado ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia, Silas Ronde[a]u 
Cavalcante Silva, para que forneça informa-
ções a respeito dos contratos de prestação 
de serviço de publicidade, propaganda e 
patrocínios estabelecidos pelas empresas 
Eletrobrás, Eletronorte, Chesf e Furnas no 
período compreendido entre os anos de 
2003 e 2005, inclusive.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 785, de 2005, de autoria do emi-
nente Senador José Jorge, que requer, nos termos do 
disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, que seja encaminhado ao Ministro de Estado 
de Minas e Energia, Silas Ronde[a]u Cavalcante Silva, 
para que forneça informações a respeito dos contratos 
de prestação de serviço de publicidade, propaganda e 
patrocínios estabelecidos pelas empresas Eletrobrás, 
Eletronorte, Chesf e Furnas no período compreendido 
entre os anos de 2003 e 2005, inclusive.

O pedido é justificado, tendo em vista os recen-
tes escândalos na área de comunicação social do 
Governo Federal, para permitir que o Senado Federal 
possa avaliar a regularidade do processo licitatório, e 
da execução dos contratos de prestação de serviços 
de publicidade, propaganda e patrocínios.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais que regem 
os pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibilida-
de exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, vez que se 
encontra dirigido à autoridade ministerial competente, 
refere-se a matéria submetida à apreciação do Senado 
Federal e atinente à sua competência fiscalizadora e 
não contém tema vedado por aquele diploma legal e 
nem sujeito a sigilo.

III – Voto

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 785, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Papaléo Paes, Relator 
– Efraim Morais – Tião Viana – Paulo Octávio

Eduardo Siqueira Campos.
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PARECER Nº 1.478, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 657, de 2005, do Senador 
Arthur Virgílio, que propõe solicitar infor-
mações ao Presidente do Banco Central do 
Brasil sobre multas aplicadas por aquela 
instituição aos importadores.

Relator: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

Trata-se do Requerimento nº 657, de 2005, do 
Senador Arthur Virgílio, que solicita ao Presidente do 
Banco Central do Brasil (BCB) informações sobre mul-
tas aplicadas por aquela instituição aos importadores. 
Resumidamente, as informações solicitadas são as 
seguintes:

1) rol das multas aplicadas;
2) montantes pagos e a receber;
3) quantidade de processos punitivos em exa-

me;
4) tempo despendido na apuração das supostas 

irregularidades;
5) critérios de fixação da “taxa prefixada de em-

préstimo para capital de giro”;
6) motivos para a taxa acima ser fixa e não flu-

tuante;
7) motivos para a não consideração dos efeitos 

da variação cambial em todas as situações passíveis 
de punição;

8) verificação de possíveis inconsistências entre 
fórmulas do Regulamento do Mercado de Câmbio e 
Capitais Internacionais;

9) jurisprudência sobre situações variadas dis-
criminadas pelo autor do requerimento.

Como justificativa para o requerimento ora exa-
minado, o Senador Arthur Virgílio sustenta que:

... parece que as autoridades cambiais 
se esqueceram de que, na sua esfera de atu-
ação, as DIS ou os ROF são apenas requisi-
tos burocráticos para garantir a importadores, 
devedores de financiamentos ou investidores 
estrangeiros o direito de recorrerem ao mer-
cado de câmbio para honrarem suas obriga-
ções ou repatriarem seus haveres, não para 
imporem a obrigação de fazê-lo.

 ..............................................................
O cidadão em geral, e o empresário em 

particular, não podem ser incomodados pela 
burocracia, perder tempo e dinheiro, contratar 
advogados, para fazer frente a imposições 
descabidas. Corre-se, inclusive, o risco de se 
estar sobrecarregando o funcionamento do 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional (CRSFN).

II – Análise

O requerimento encontra-se amparado no § 2º 
do art. 50 da Constituição Federal e nos arts. 216 e 
217 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). 
Ademais, versa sobre assunto atinente à competên-
cia fiscalizadora do Senado Federal, como requerido 
pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 1º de fevereiro de 
2001. Efetivamente, o inciso X do art. 49 da Constitui-
ção Federal estipula que é competência exclusiva do 
Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamen-
te ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo.

Em relação ao endereçamento do requerimen-
to, o art. 2º da Lei nº 11.036, de 22 de dezembro de 
2004, alça à condição de Ministro de Estado o Presi-
dente do BCB. Ademais, a Lei nº 10.755, de 3 de no-
vembro de 2003, especifica, em seu art. 1º que cabe 
ao BCB aplicar e recolher as multas sobre operações 
de importação. Dessa forma, o requerimento está em 
conformidade com o caput do art. 50 da Constituição 
ao ser dirigido ao Presidente do BCB.

Por fim, nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, a deliberação do pedido de informações no âm-
bito desta Comissão Diretora requer que a solicitação 
de informações não se enquadre no conceito de “in-
formações sigilosas”, definido no art. 8º. Como este é 
o caso da informação solicitada, o requerimento ora 
analisado atende aos preceitos regimentais para a 
sua aprovação.

III – Voto

Em face do exposto, considerando-se a inexistên-
cia de óbices de natureza constitucional e regimental, 
opino, com base no art. 215, inciso I, alínea a, do RISF, 
pela aprovação do Requerimento nº 657, de 2005.

Sala de Reuniões, 16 de agosto de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Paulo Octávio, Relator 
– Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado Federal aprovou hoje os seguintes Requeri-
mentos de Informação, e cujos pareceres acabam de 
ser lidos, nos termos dos seus relatórios: nºs 324, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 477, 593, 594, 595, 606, 624, 625, 628, 637, 
648, 657, 662, 666, 679, 682, 683, 686, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 712, 713, 717, 
718, 719, 720, 721, 777, 778, 779, 781 e 785, de 2005; 
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e decidiu pelo encaminhamento do Requerimento de 
Informações nº 430, de 2005, à Comissão de Cons-
tituição Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – 
RJ) – Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Alvaro Dias, 
Arthur Virgílio, Leonel Pavan, Almeida Lima, Sérgio 
Guerra e Paulo Paim enviaram discursos à Mesa que 
serão publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o mês de agosto, de tão marcado 
por eventos funestos em nossa História, é tradicional-
mente associado, pela crença popular, à má sorte. Na 
política nacional do período do pós-guerra, tivemos, 
por exemplo, a crise de 1954, que levou o presidente 
Getúlio Vargas ao suicídio, e a renúncia inesperada do 
presidente Jânio Quadros, em 1961.

Este agosto de 2005, como a confirmar a triste 
pecha do mês, vê o País às voltas com as denúncias 
de corrupção na Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos, de compra de votos de parlamentares pelo 
Palácio do Planalto e de financiamento oculto de cam-
panhas eleitorais. Por todos os cantos que visito, da 
parte de toda gente, percebo um ânimo amargo de 
decepção, quando não de raiva.

Menciono fatos da atualidade, e esse estado de 
espírito que percebo nos brasileiros nestes dias, porque 
tais fatos se assemelham, guardadas as proporções e 
ressalvadas as diferenças de circunstância histórica, ao 
que se passava na consciência da grande figura nacio-
nal que desejo relembrar neste pronunciamento.

O mês de agosto, de fato, também assistiu a uma 
das maiores tragédias ocorrida a uma personagem de 
nosso mundo intelectual, de nossas letras. Refiro-me 
ao assassinato, a 15 de agosto de 1909, do engenhei-
ro e escritor fluminense Euclides da Cunha, o notável 
autor do monumento histórico, sociológico e literário 
que é o livro Os Sertões.

Quando digo monumental, não faço mais que 
repetir um juízo generalizado da crítica nacional e es-
trangeira. De fato, quem verificar os verbetes sobre 
literatura brasileira em enciclopédias como a Britanni-
ca, constatará que Os Sertões são referidos como “o 
livro mais grandioso do Brasil”, ou outro comentário de 
teor semelhante. Para alguns analistas estrangeiros, 
Os Sertões seriam, talvez, a única obra da literatura 
brasileira para a qual o homem culto de qualquer país, 
de qualquer língua, deve tirar algum tempo para ler, e 
abrir espaço em sua estante.

Para dar uma medida mais recente do conceito 
de Os Sertões no mundo, é suficiente relatar o fato 

de que, na página da livraria on-line Amazon Books, 
na Internet, o livro, na tradução americana, recebeu 
cerca de dez resenhas, todas lhe atribuindo a cotação 
máxima, de cinco estrelas, correspondente à recomen-
dação de leitura obrigatória. Uma dessas resenhas, 
aliás, não deixa por menos: declara o livro “a obra de 
um gênio”.

E tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, passado 
mais de um século de sua publicação, que se deu 
em 1902!

Para entendermos o significado, para Euclides, 
do trauma de ver de perto os acontecimentos de Ca-
nudos, cabe lembrar que o escritor fora um jovem re-
publicano exaltado, expulso em 1886 da Escola Militar 
da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde estudava 
engenharia, por haver feito um protesto contra a visita 
do Ministro da Guerra do Império; e lembrar também 
que, discípulo de Benjamin Constant, fora um adepto 
ardoroso da ideologia positivista de Auguste Comte.

Lembremos ainda que, à chegada das primeiras 
notícias sobre o suposto levante restaurador e monar-
quista de Canudos, Euclides comparou o movimento à 
insurreição camponesa na França da virada do sécu-
lo XVIII para o XIX, na região da Vendéia, de caráter 
ultra-religioso e anti-republicano. Quer dizer, Euclides 
ainda estava preso aos preconceitos dos brasileiros 
urbanos, ricos e cosmopolitas contra o Brasil profun-
do, rural, místico e pobre que Canudos representava.

Depois, tendo ido ver, in loco, o que acontecia, 
compreendeu o que se passava. Entendeu que a cam-
panha do Estado contra aquela gente foi um crime, 
resultado da completa incomunicabilidade entre duas 
culturas, dois mundos que conviviam no mesmo país. 
Por isso, ao retornar ao Centro-Sul do País, prometeu 
a diversos de seus amigos – fato registrado repetidas 
vezes em sua correspondência – que dedicaria sua 
vida a vingar a memória daqueles infelizes e a acusar 
nossas pretensas elites com o livro que planejava es-
crever, e que viria a ser Os Sertões.

Estava tomado pela raiva. Desiludido da doutrina 
positivista, e desencantado com a República, que se 
tornara mais tirânica e ilegítima, para ele, que a Monar-
quia que substituíra, Euclides se entregou ao trabalho 
de redação do livro no tempo livre que lhe permitia a 
atividade de engenheiro, que era seu ganha-pão. Em 
São José do Rio Pardo, interior do Estado de São Paulo, 
chefiou a reconstrução de uma ponte que havia caído 
alguns anos antes. Rio Pardo, aliás, é um dos principais 
repositórios, hoje, da memória euclidiana.

No atual momento de turbulência política, em que 
tantos se chocam e se desiludem com as revelações 
dos bastidores de uma administração que se propunha 
a mudar o modo de fazer política no Brasil, estamos, por 
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certo, em situação privilegiada para sentir algo como 
o que sentia Euclides naqueles anos. Por isso, é de 
todo conveniente buscar nos trabalhos analíticos de 
Euclides da Cunha as bases para uma compreensão 
dos contrastes que ainda perduram no Brasil.

O sertão de hoje mudou em muitos aspectos, 
mas continua o mesmo no essencial. Muitas obras fo-
ram feitas, há barragens, energia elétrica, agronegócio 
exportador. Ao mesmo tempo, ainda há injustiça social 
e miséria tanto quanto ao tempo em que Euclides lá 
esteve. E há também a exploração da situação pelo 
crime organizado, que se aproveita da falta de pers-
pectivas da população para o cultivo de maconha em 
larga escala. O sertão ainda é e será um problema 
para a construção de uma nacionalidade sadia para 
nosso País.

Os Sertões são um marco de nossa cultura, um 
grito de dor que ainda produz eco, dentro e fora do 
Brasil. Um dos maiores romances da literatura hispa-
no-americana das últimas décadas é A Guerra do Fim 
do Mundo, do peruano Mario Vargas Llosa, admirador 
confesso de Euclides da Cunha. E não podemos deixar 
de lembrar o samba-enredo da Escola de Samba Em 
Cima da Hora, anos atrás, que cantava:

Foi no século passado
No interior da Bahia
O homem revoltado com a sorte
Do mundo em que vivia
Ocultou-se nos sertões
Espalhando a rebeldia
Se revoltando contra a lei
Que a sociedade oferecia
E os jagunços lutaram
Até o final
Defendendo Canudos 
Naquela guerra fatal

Euclides foi morto por Dilermando de Assis, mi-
litar com quem Anna Emília, esposa de Euclides, ini-
ciara um caso em 1904, quando o escritor viajara para 
a Amazônia a tratar de questões de demarcação de 
fronteiras. Naquele ano de 1909, Anna havia saído de 
casa para morar com Dilermando. Perturbado, o escri-
tor foi à casa do amante de sua esposa, armado, para 
tomar satisfações.

Euclides da Cunha foi membro da Academia Bra-
sileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico 
do Estado de São Paulo; um dos maiores intelectuais 
e homens de ação de nossa História, que uniu o sa-
ber acadêmico ao conhecimento concreto das coisas, 
que cruzou o País de ponta a ponta para estudá-lo e 
compreendê-lo; um exemplo para todas as gerações, 
de ontem, de hoje e do futuro.

E, infelizmente, seguindo a sina de mês problemá-
tico, falece neste mês o inesquecível e definitivamente 
imortalizado na história da luta democrática deste País, 
Miguel Arraes. É um lamento sentido que faço aqui 
neste Plenário, por reconhecer que a vida deste ícone 
político brasileiro deveria servir de base para que os 
atuais rumos inclinassem no sentido de procurar uma 
solução, o mais breve possível, para a grave crise por 
que passamos. O exemplo de Arraes deve ser seguido 
a qualquer preço. Os meus pêsames vão para todos 
nós, pois afinal, pelo amor que dedicou à vida pública 
acredito que os órfãos somos nós.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tenho destacado o relevante papel de-
sempenhado pela imprensa e em especial por alguns 
articulistas da mídia escrita, ao longo da crise política 
que assola o País, seja no sentido de elucidar os fatos 
ou contraditar as versões oficiais apresentadas. Sem 
demérito aos inúmeros e competentes editorialistas 
existentes, cito a contribuição de massa cinzenta de 
reconhecida densidade do colunista da revista Veja, 
Diogo Mainardi.

No plano internacional destaco os artigos do jor-
nalista Larry Rohter, correspondente do jornal New York 
Times no Brasil, aquele que os Senhores Senadores 
e Senhoras Senadoras devem se recordar, quase foi 
expulso do território nacional pelo governo por assinar 
uma matéria que associava o presidente da República 
ao hábito da bebida alcoólica, que hoje, inclusive, na 
edição desta quinta-feira do jornal Herald Tribune (do 
mesmo grupo do New York Times) faz uma análise do 
conturbado momento nacional, a qual Sr. Presidente, 
gostaria de mencionar.

Na visão do correspondente estrangeiro a opo-
sição e a política econômica conservadora são os 
principais responsáveis pela salvação do mandato 
presidencial. Segundo Larry Rohter, seriam esses os 
principais fatores que impedirão o impeachment do 
presidente Lula.

O fulcro da análise do artigo está na tese de que 
“se há uma conspiração ocorrendo no país ela é co-
mandada pela oposição e por grandes empresários 
de São Paulo” e tem como objetivo “manter Lula no 
poder e não tirá-lo”.

Gostaria ainda de fazer referência às observa-
ções do articulista sobre a postura do atual governo 
em matéria de política econômica. De forma muito lú-
cida ele escreve que o governo “se transformou em um 
favorito do Fundo Monetário Internacional”, adotando 
políticas ainda mais ortodoxas do que as recomenda-
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das pela organismo financeiro multilateral. O jornalista 
concluiu o seu artigo ressaltando o contraste entre a 
política econômica conservadora e a retórica populista 
do presidente Lula que se iguala, segundo ele, cada 
dia mais ao populismo no estilo de Hugo Chávez, pre-
sidente da Venezuela.

Coincidentemente, Sr. Presidente, o Presidente 
Lula receberá logo mais o presidente venezuelano para 
jantar na residência oficial. Esperamos que a presença 
do Senhor Hugo Chávez não estimule Sua Excelência 
a intensificar a postura demagógica populista.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – 
EM DEFESA DO PÓLO INDUSTRIAL E EM 

APOIO AO COLÉGIO DOM BOSCO DE MANAUS
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há no mo-

mento uma grande preocupação no Amazonas diante 
da invasão de produtos chineses no mercado brasileiro, 
concorrendo, não em qualidade, mas em preço com 
os produzidos no Pólo Industrial de Manaus.

Essa preocupação não é infundada. E movimen-
ta os principais setores políticos, econômicos e da 
sociedade do meu Estado. Esta tarde, a Assembléia 
Legislativa do Amazonas realiza Sessão Especial para 
avaliar e debater essa ameaça, que, na verdade, é uma 
competição que foge ao normal.

O governador e a imprensa do Estado vêm reite-
radamente chamando a atenção para o chamado efeito 
China sobre a economia amazonense e, sem dúvida, 
sobre a própria economia brasileira.

Explica-se, e facilmente, a razão para essas apre-
ensões. Leio o que, a respeito, diz o requerimento apro-
vado pela Assembléia e de que se originou a sessão 
especial a se realizar logo mais:

1 – A China produz em larga escala, sua carga 
tributária é praticamente zero e pode acabar com mi-
lhares de empregos em Manaus, a menos que medidas 
urgentes sejam adotadas pelo Governo brasileiro;

2 – A China inunda o Brasil com aparelhos de 
som e DVDs players, colocando sob riscos o setor de 
eletroeletrônicos do Pólo Industrial de Manaus;

3 – O Governo de Pequim proporciona incen-
tivos fiscais aos seus empresários, oferece galpões 
para as linhas de produção e subsidia insumos (como 
água, energia elétrica), além de oferecer facilidades 
às indústrias;

4 – A isso se aliam a mã-de-obra barata e um 
fortíssimo mercado consumidor assegurado por uma 
população de 1,3 bilhão de habitantes.

Segundo a Assembléia e os setores econômicos 
do Amazonas, o quadro é realmente preocupante, exi-

gindo imediata posição do Governo brasileiro diante 
da concorrência chinesa, amparada, como se vê, em 
fatores protecionistas.

Aplaudo a iniciativa da Assembléia Legislativa do 
Amazonas. E, desde logo, comprometo-me a trazer ao 
Senado e ao conhecimento do Governo da União os 
resultados da reunião de logo mais.

Sr. Presidente, depois de formalizar este alerta, 
em defesa da economia do Amazonas e do Brasil, 
aproveito a oportunidade para saudar outra iniciativa 
da Assembléia Legislativa do meu Estado. Em sessão 
especial, logo após a anterior (relativa à Zona Franca), 
haverá ali uma dupla comemoração: o aniversário de 
nascimento de Dom Bosco e os 84 anos de fundação 
do Colégio Dom Bosco, de Manaus.

Conheço o Colégio Dom Bosco, hoje integrante 
da Faculdade Salesiana Dom Bosco. Meu pai foi aluno 
desse educandário, um dos mais tradicionais e pres-
tigiados do Estado.

Embora quase centenário, o Dom Bosco de Ma-
naus não parou no tempo. Desde sua criação em 1921 
pelos religiosos salesianos, tendo à frente o então bispo 
diocesano Dom Irineu Joffily, o colégio cresceu e, com 
a criação da ZFM, ampliou suas instalações, com um 
novo prédio, inaugurado em 1976.

No ano de 2003, passou a funcionar, anexo ao 
educandário, a Faculdade Salesiana Dom Bosco, com 
cerca de 300 alunos e cursos de Filosofia, Serviço So-
cial e Normal Superior.

A revitalização e restauração do edifício é meri-
tória. Trata-se de patrimônio histórico-cultural do Ama-
zonas.

A sessão da Assembléia servirá também para 
oficializar o Movimento Salesiano Pró Restauração e 
Revitalização.

O Movimento pela restauração vai preservar as 
linhas arquitetônicas do prédio, que caracteriza uma 
fase da história de Manaus e do Amazonas.

Era meu propósito comparecer à sessão de hoje, 
em Manaus, mas os recentes acontecimentos políticos 
em Brasília não permitiram minha viagem.

Registro, porém, a iniciativa, na certeza de êxito 
desse propósito que motiva a população de Manaus.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gosta-
ria de dizer também neste momento que em terra de 
cego, quem tem um olho é rei. O Brasil de hoje parece 
mesmo uma terra de cegos. O País está enfrentando 
uma crise política sem precedentes e os dirigentes 
do PT continuam afirmando que não sabiam de nada, 
que não viram nada.

É nesse contexto, Sr. Presidente, que faço o re-
gistro do artigo intitulado “Lula ‘Jatobá’ da Silva”, de 
autoria do articulista Tales Alvarenga, e que foi publi-
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cado pela revista Veja do último dia 10 de agosto do 
corrente. O autor mostra que “O país está metido no 
maior escândalo político da história e ele continua cego 
às evidências. Delúbio Soares, Sílvio Pereira e José 
Dirceu também não viram nada”.

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, 
Sr. Presidente, que o referido artigo seja considerado 
como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a rizicultura tem experimentado grandes 
avanços no Brasil. Graças aos progressos da pesqui-
sa, às técnicas de manejo e à mecanização, o Brasil 
atingiu auto-suficiência no abastecimento de arroz 
nas últimas duas safras, com uma produção que se 
aproximou da casa dos 13,2 milhões de toneladas na 
safra de 2004/2005.

Ademais, o advento do Mercosul fez com que a 
Argentina e o Uruguai aumentassem suas produções 
de arroz. Com isso, cerca de 700 mil toneladas de ar-
roz uruguaio e argentino são colocadas no mercado 
brasileiro a preços competitivos, em razão do menor 
custo dos insumos e da menor carga tributária vigente 
naqueles países.

Como o Brasil pouco exporta – algo em torno 
de 250 mil toneladas – e o preço do produto tem ca-
ído muito, há, hoje, no País, uma séria crise para os 
produtores de arroz. Isso tem gerado, ao menos em 
nosso Estado, intensa mobilização do setor, com ma-
nifestações e protestos diversos, bem como a busca, 
por parte desse setor produtivo, de apoio junto ao 
meio político.

Assim é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que acabo de receber uma moção, aprovada pela Câ-
mara Municipal de Rio do Sul, na qual se narra a si-
tuação que agora descrevo para Vossas Excelências. 
Além de delinear o problema, o documento alinha 
uma série de providências que poderiam ser adotadas 
para minorar o problema, algumas das quais gostaria 
de levar ao conhecimento deste Plenário, em apoio a 
essa moção, igualmente encaminhada ao Sr. Ministro 
da Agricultura e outras autoridades.

A primeira e mais óbvia delas seria a revisão do 
preço mínimo do arroz, que, segundo a moção, está 
completamente defasado em relação aos custos de 
produção. Essa medida também poderia ser comple-
mentada pelo aumento da quantidade de arroz ad-
quirida pelo Governo Federal para formação de seus 
estoques reguladores.

No que diz respeito ao produto estrangeiro, a 
moção aprovada pela Câmara Municipal de Rio do 
Sul sugere um controle mais rigoroso de peso e de 
padrões de qualidade, bem como a implantação de 
barreiras sanitárias e fitossanitárias para fiscalização 
do arroz proveniente de países vizinhos.

Além dessas medidas de mais curto prazo, ou-
tras são sugeridas, como a mobilização dos governos 
das três esferas federativas para a inclusão do arroz 

e ampliação da utilização desse produto na merenda 
escolar, nos programas de combate à fome e em ou-
tros programas sociais.

Dentro desse rol de proposições também é su-
gerida a realização de campanhas que estimulem o 
aumento do consumo de arroz pela população brasilei-
ra, bem como que sejam incentivadas pesquisas para 
o desenvolvimento de novos produtos, alimentícios ou 
não, que utilizem o arroz como matéria-prima.

Estas são, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, algumas das sugestões aprovadas pela 
Câmara de Rio do Sul que podem ajudar a mitigar o 
problema dos orizicultores de nosso Estado. De nossa 
parte, esperamos que o Governo Federal tenha a sen-
sibilidade necessária para examiná-las e adotar estas 
iniciativas ou mesmo outras alternativas que possam 
resolver esse sério problema.

Penso que não podemos deixar ao léu essa clas-
se produtora tão importante para o País, sobretudo em 
benefício de produtores agrícolas estrangeiros. Sem 
chegar ao exagero de práticas protecionistas, que 
tanto condenamos em outros países, é preciso dar 
melhores condições aos nossos produtores de arroz, 
não só por razões de interesse da economia nacional, 
mas até mesmo em reconhecimento ao seu relevante 
papel na vida brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também 
gostaria de abordar um outro assunto para dar seqü-
ência ao registro das matérias publicadas pela impren-
sa sobre os benefícios que se consegue tendo bons 
amigos no governo.

O advogado Roberto Bertholdo é muito amigo 
dos Deputados José Borba e José Janene e, em favor 
dessa amizade, empresta o seu Audi para o Deputado 
Borba e negocia cargos no governo. Henrique Pizzola-
to, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, ganhou 
ajuda para comprar uma casa apenas por ser amigo 
do Marcos Valério e do Secretário de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica, Luiz Gushiken. E, por 
fim, o filho do Presidente Lula, o Lulinha, conseguiu 
uma sociedade milionária com a Telemar.

Assim, Sr. Presidente, é nesse contexto que re-
queiro que as matérias abaixo relacionadas sejam con-
sideradas parte integrante deste pronunciamento, para 
que passem a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro do artigo intitulado “Jamais com ‘casca 
e tudo’”, publicado na seção notas e informações do 
jornal O Estado de S. Paulo do último dia 5 de agos-
to do corrente.

O artigo trata do último discurso do Presidente 
Lula, feito em sua cidade natal, Garanhuns, e mostra 
que “é simplesmente assombrosa a insensibilidade de 
Lula para os imensos riscos embutidos na realidade 
que o cerca, assim como para a ética da Presidência 
da República”. E continua, afirmando que “enquanto 
as demais instituições funcionam – admiravelmente, 
dadas as circunstâncias – com o Ministério Público, a 
Polícia Federal, as CPIs do Congresso e o Conselho 

de Ética da Câmara agindo, em geral, com seriedade 
e correção, a Presidência da República é a única insti-
tuição que funciona às avessas, com seu titular seme-
ando ventos no limite da irresponsabilidade”.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
acima citado seja considerada parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Tarso nega saber de aju-
da no RS”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 
edição de 3 de agosto do corrente.

O ex-Ministro da Educação e atual presidente 
do PT, Tarso Genro, disse desconhecer a transferên-
cia de R$1,2 milhão da empresa de Marcos Valério 
para o diretório do PT no Rio Grande do Sul, como foi 
denunciado pela diretora financeira da SMPB Simone 

Vasconcelos. Segundo Tarso Genro, todos os repasses 
feitos aos diretórios regionais serão apurados. 

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que a refe-
rida matéria seja considerada como parte integrante 
deste pronunciamento, para que passe a constar dos 
Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Carta de Conjuntura deste mês da Fun-
dação de Economia e Estatística do Estado do Rio 
Grande do Sul traz pesquisa assinada pela especialista 
em estatística Maria de Lurdes Teixeira Jardim sobre a 
mudança no perfil etário da população gaúcha.

O trabalho da professora Maria de Lourdes sina-
liza para o caráter de irreversibilidade do processo de 
envelhecimento da população do Rio Grande do Sul.

Informações prestadas pela professora revelam 
que os idosos vão alcançar a marca dos dois milhões 
até 2020, e acrescenta que “o contingente de pesso-
as com 60 anos ou mais cresceu 5,8% para 10,5% no 
período 1970-2000. 

Esta população tem peso cada vez maior na so-
ciedade, devendo representar 16,4% da população 
total do Estado nos próximos quinze anos”.

Nacionalmente as pesquisas mostram que em 
2050 o Brasil será o quarto país do mundo de mais 
intenso processo de envelhecimento da população. A 
população brasileira está envelhecendo a passos rá-
pidos e a fração da população com mais de 60 anos 
de idade é a que mais cresce. 

A questão que deve ser encarada por todos nós 
é que: políticas públicas devem ser implantadas para 
que a nossa gente obtenha um envelhecimento sau-
dável com qualidade de vida.

Mas antes, senhor presidente, é fundamental ter-
mos consciência que as condições socioeconômicas 
são fatores preponderantes. Para se ter uma idéia, a 
revista Conjuntura Econômica de julho de 2004, cita 
os principais problemas para a terceira idade: aban-
dono, abuso ou violência. As formas de abuso podem 
ser física, psicológica, sexual e econômica.

Existem registros de maus tratos por parte de fa-
miliares, de profissionais da saúde, motoristas, cobra-
dores e usuários de transportes coletivos, atendentes 
de órgãos do governo, atendentes do sistema bancário, 
responsáveis por asilos e muitos outros.

Mas o Estado também deve fazer a sua parte. 
A realidade revela filas do INSS, inflação, defasagem 
nas aposentadorias, aposentadorias não vinculadas ao 
mínimo, além do Estatuto do Idoso ser constantemente 
infringido e sem conseqüências aos infratores.

Sr. Presidente, volto a ratificar a necessidade de 
termos políticas públicas efetivas para o envelhecimen-
to populacional. Passo a citar algumas medidas que 
acredito serem de suma importância:

É preciso incentivar pesquisas para monitorar as 
mudanças de composição da nossa população.

É preciso estabelecer diretrizes políticas para a 
formação de profissionais na área de crescimento de-

mográfico, para prepará-los a fim de melhorar a qua-
lidade de vida dos nossos idosos.

É necessário que haja implementação de mudan-
ças educacionais que insiram o tema nas instituições 
de educação superior. 

O ensino básico e médio também devem abor-
dar a questão do envelhecimento. As crianças devem 
ser educadas neste sentido por seus familiares e pe-
las escolas.

Os idosos precisam cuidados especiais nas ruas, 
em casa e assim por diante. É preciso otimizar as condi-
ções para que ele possa se locomover melhor, ou usar 
próteses para ouvir melhor e assim por diante.

Legislação não falta. Todos os abusos, violência 
e abandono levaram à necessidade da criação do Es-
tatuto do Idoso. O MEC também fez constar que deve 
haver ensino sobre geriatria nas Universidades, mas 
nem sempre a legislação é cumprida. Apenas 1/3 das 
escolas de medicina oferecem algum conteúdo geri-
átrico.

Como autor do Estatuto do Idoso, quero reiterar 
a necessidade urgente de se fazer cumprir a Legisla-
ção e todos podem cooperar com isso, a CAPES, os 
Conselhos de Idosos, a população, enfim, todos.

Peço o engajamento de todos nesta luta para 
que o Estatuto do Idoso seja cumprido. O estatuto 
estabelece:

“...que a prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso será efetivada por meio de unidades geriátricas 
de referência, com pessoal especializado nas áreas 
de geriatria e gerontologia social”.

“ que seja vedada a discriminação do idoso nos 
planos de saúde pela cobrança de valores diferencia-
dos e que a gratuidade de duas passagens nos trans-
portes interestaduais seja cumprida.

A nossa luta engloba também a aprovação do 
projeto de lei nº 58/2003, que prevê a recuperação 
da defasagem nos proventos de aposentados e pen-
sionistas.

Mas não quero só pedir engajamento. Quero con-
firmar o meu engajamento em toda luta que se propõe 
a melhorar as condições de vida dos nossos idosos.

É louvável a preocupação do MEC em discutir a 
questão do envelhecimento populacional. Essa mobi-
lização sem dúvida é de grande importância.

Sr. Presidente, termino este pronunciamento com 
um poema do inesquecível poeta Mário Quintana que 
um dia escreveu sobre o envelhecer:

Antes, todos os caminhos iam,
hoje, todos os caminhos vêm...
A casa é acolhedora, os livros poucos
E eu mesmo sirvo o chá para os fan-

tasmas...
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Silêncio, Solidão, Serenidade.
Quero morrer na selva de um país dis-

tante...
Quero morrer sozinho como um bicho!
Adeus, Cidade maldita.
Que lá se vai o Teu Poeta.
Adeus para sempre, Amigos...
Vou Sepultar-me no Céu!
E todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu Passarinho!

Era o que eu tinha a dizer,
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 31, DE 2000 
(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 2000, tendo como primeira signatária a 
Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais. (Dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Luiz 
Otávio, que acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre os processos em andamento de criação 
de novos municípios).

Parecer sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
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nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 162, DE 2004-COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 162, de 2004-Complementar, de autoria do 
Senador Augusto Botelho, que dispõe sobre a atuação 
das Forças Armadas e da Polícia Federal nas unida-
des de conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, de 2005, 
das Comissões

- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Aloizio Mercadante; e

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Re-
lator: Jefferson Péres. 

7 
REQUERIMENTO Nº 1.407, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.407, de 2004, do Senador César 
Borges, requerendo, nos termos regimentais, 
que seja solicitada ao Ministro de Estado da 
Fazenda informações sobre a existência de re-
cursos de entidades da administração pública 
depositados no Banco Santos S.A.

Parecer sob o nº 452, de 2005, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 59, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 59, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que altera a denomi-
nação da Zona Franca de Manaus para Pólo 
Industrial da Amazônia Brasileira. 

Parecer, sob nº 1.130, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Álvaro Dias, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

9 
MENSAGEM Nº 4, DE 2003 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 4, de 2003 (nº 1.208/2002, na origem), 

pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Ricardo Luiz Viana de Carvalho, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica do Suriname, exercer o de Embaixador 
do Brasil junto a Santa Lúcia.

10 
MENSAGEM Nº 135, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 135, de 2004 (nº 463/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha da Senho-
ra Gilda Maria Ramos Guimarães, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixadora do Brasil junto à República de 
Trinidad e Tobago, exercer o de Embaixadora 
do Brasil junto à Comunidade da Dominica.

11 
MENSAGEM Nº 139, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 139, de 2004 (nº 476/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Cesário Melantonio Neto, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Turquia, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto à República da Azerbaijão.

12 
MENSAGEM Nº 150, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 150, de 2004 (nº 539/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Marcos Caramuru de Paiva, Ministro de Primei-
ra Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
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Permamente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à Federação da 
Malásia, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam.

13 
MENSAGEM Nº 151, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 151, de 2004 (nº 540/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Lúcio Pires de Amorim, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
África do Sul, exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Maurício.

14 
MENSAGEM Nº 175, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 175, de 2004 (nº 671/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Antonio José Rezende de Castro, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repúbli-
ca do Quênia, exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Uganda.

15 
MENSAGEM Nº 176, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 176, de 2004 (nº 672/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Renato Luiz Rodrigues Marques, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Ucrânia, 

exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República da Moldova.

16 
MENSAGEM Nº 179, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 179, de 2004 (nº 681/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se-
nhor José Augusto Lindgren Alves, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para, cumulativamente 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República da Bulgária, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Bósnia-Herzegóvina.

17 
MENSAGEM Nº 191, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 191, de 2004 (nº 793/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Lúcio Pires de Amorim, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
da África do Sul, exercer o de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino do Lesoto.

18 
MENSAGEM Nº 192, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 192, de 2004 (nº 794/2004, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Lúcio Pires de Amorim, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
da África do Sul, exercer o de Embaixador do 
Brasil junto à República de Botsuana.
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Leitura do parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Sena-
dor Romeu Tuma.

19 
MENSAGEM Nº 198, DE 2004 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 198, de 2004 (nº 808/2004, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha do Senhor José 
Vicente de Sá Pimentel, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
da Índia, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto à República Democrática Socialista de 
Sri Lanka.

20 
MENSAGEM Nº 5, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 5, de 2005 (nº 6/2005, na origem), pela qual 
o Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado a escolha do Senhor José 
Vicente de Sá Pimentel, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Índia, exercer o de Embaixador do Brasil junto 
à República das Maldivas.

21 
MENSAGEM Nº 91, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 91, de 2005 (nº 62/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Antonio 
José Rezende de Castro, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
Quênia, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto à República do Burundi.

22 
MENSAGEM Nº 92, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 92, de 2005 (nº 76/2005, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha da Senhora Leda 
Lucia Martins Camargo, Ministra de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixadora do Brasil junto à República 
de Moçambique, exercer o de Embaixadora do 
Brasil junto ao Reino da Suazilândia.

23 
MENSAGEM Nº 93, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 93, de 2005 (nº 95/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se-
nhor José Viegas Filho, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Espanha, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto ao Principado de Andorra.

24 
MENSAGEM Nº 95, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 95, de 2005 (nº 97/2005, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha da Senhora Leda 
Lucia Martins Camargo, Ministra de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixadora do Brasil junto à República 
de Moçambique, exercer o de Embaixadora do 
Brasil junto à República de Madagascar.

25 
MENSAGEM Nº 111, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 111, de 2005 (nº 149/2005 , na ori-
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gem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fausto Martha Godoy, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública Islâmica do Paquistão, exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do 
Tadjiquistão.

26 
MENSAGEM Nº 112, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 112, de 2005 (nº 150/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Renato Luiz Rodrigues Marques, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Ucrânia, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República Quirguiz.

27 
MENSAGEM Nº 133, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 133, de 2005 (nº 235/2005, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à de-
liberação do Senado a escolha do Senhor Júlio 
César Gomes dos Santos, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Colômbia.

28 
MENSAGEM Nº 147, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 147, de 2005 (nº 318/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Ivan Oliveira Cannabrava, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-

riores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos.

29 
MENSAGEM Nº 148, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 148, de 2005 (nº 319/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Ivan Oliveira Cannabrava, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto aos Estados 
Unidos Mexicanos, exercer o de Embaixador 
do Brasil junto à Belize.

30 
MENSAGEM Nº 149, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 149, de 2005 (nº 328/2005, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha da Senhora 
Kátia Godinho Gilaberte, Ministra de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-
riores, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto à República do 
Senegal, exercer o de Embaixadora do Brasil 
junto à República de Gâmbia.

31 
MENSAGEM Nº 157, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 157, de 2005 (nº 340/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
José Jeronimo Moscardo de Souza, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Especial do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Bélgica, exercer o de Embaixador do Brasil 
junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo.
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32 
MENSAGEM Nº 163, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 163, de 2005 (nº 370/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Vicente de Sá Pimentel, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Índia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular de Bangladesh.

33 
MENSAGEM Nº 165, DE 2005 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 165, de 2005 (nº 378/2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se-
nhor Mauro Mendes de Azeredo, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto República Helênica.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Cabral. PMDB – RJ) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 8 
minutos.)
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Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 suplentes) 

 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 
7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
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Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
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Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  09.08.2004) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para 
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
10 Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do 
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11 Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12 Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves 
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003. 
13 Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador 
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003. 
14  Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 
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